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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel 

Binnen de gemeente Stichtse Vecht is men op het ogenblik bezig verscheidene bestemmings

plannen te herzien en te actualiseren. Het dorp Kockengen maakt onderdeel uit van deze 

actualiseringsslag. 

Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is in februari 2010 een startnotitie opgesteld.  

Deze notitie is de eerste stap in het bestemmingsplantraject en vormt de basis voor het nieu

we bestemmingsplan. De uitgangspunten vloeien voort uit een ruimtelijk functionele analyse 

van de bestaande situatie en het geldende beleid van de gemeente en hogere overheden. 

Om twee redenen heeft herziening van de geldende bestemmingsplannen prioriteit. Ten eer

ste zijn de geldende bestemmingsplannen verouderd. Hierdoor biedt het plan onvoldoende 

ruimte aan eventuele (nieuwe) ontwikkelingen. Daarnaast hebben inmiddels diverse plan

herzieningen plaats gevonden waardoor de samenhang tussen de verschillende gebiedson

derdelen met name qua regelgeving en overzicht verloren is gegaan.  

Het herziene bestemmingsplan voor Kockengen moet tenminste 10 jaar meegaan en actueel 

blijven. Dit is een verplichting vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

Per 1 januari2011 is de gemeente Breukelen samengevoegd en heet per die datum 'Stichtse 

Vecht'. In de tekst, zoals in hoofdstuk 2, wordt soms verwezen naar de gemeente Breukelen. 

In die gevallen gaat het om de voormalige gemeente Breukelen. 

1.2  Ligging en begrenzing 

Het dorp Kockengen ligt in het Groene Hart, ten westen van Breukelen en de A2. Het dorp 

ligt langs de Kockengensche Wetering en heeft een directe verbinding via de provinciale weg 

(N401) met Breukelen. 

Op een enkel grasland daargelaten vormt de bestaande bebouwing van Kockengen het uit

gangspunt bij het trekken van de plangrens. De plangrens sluit aan op de omliggende 

plangrenzen van de bestemmingsplannen "Landelijk Gebied West" en "Vierde Kwadrant".  

Uitzonderingen hierop zijn de locatie Kerkplein 5a en de locatie De Werf aan de Sportweg: 

 voor de locatie Kerkplein 5a bestaat het voornemen de bestaande bebouwing te slopen en 

te vervangen door een nieuwe woning; 

 op het terrein 'De Werf' wordt het afvalstation verplaatst naar een andere locatie, blijft de 

Vereniging Jeugdhonk Kockengen gebruik maken van een deel van de gemeenteloods en 

wordt een nieuw samenkomstgebouw gerealiseerd voor de Volle Evangelie Gemeente 

Kockengen (VEGK). De beschikbare openbare ruimte wordt deels opnieuw ingericht.  

De bestaande brandweerkazerne blijft gehandhaafd. 

Ontwikkelingen zijn op basis van het geldende bestemmingsplan "Kockengen Dorp 1977" 

niet mogelijk. Voor beide percelen worden de geldende bestemmingen gewijzigd via separate 

planologische procedures.  

Deze locaties zijn daarom buiten het integrale bestemmingsplan Kockengen gelaten. 
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Figuur: Ligging van het plangebied met plangrens (schematische weergave) 
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Figuur: Ligging van het plangebied met plangrens (Google Maps) 

1.3  Geldende bestemmingsplannen 

In het gebied gelden op het moment de volgende bestemmingsplannen: 

Bestemmingsplan Uitwerkingsplan Vastgesteld door 

gemeenteraad 

Goedgekeurd door 

Gedeputeerde  

Staten 

Kockengen Dorp 1977  1 juli 1977 16 augustus 1978 

Kockengen Dorp 1977 

1e herziening 

 28 mei 1996 24 september 2006 

Kockengen Dorp 1997 

2e herziening 

 28 februari 2006 3 oktober 2006 

Welgelegen 1974  25 oktober 1974 25 juni 1975 

 Welgelegen I 1975 11 februari 1975 24 september 1975 

 Welgelegen IA 1976 11 maart 1976 n.v.t. 

 Welgelegen II 1978 9 augustus 1978 n.v.t. 

Welgelegen 1974 1e 

wijziging 

 16 december 1976 21 december 1977 

Groenlust II  15 november 1983 21 december 1977 

 Groenlust II A 20 oktober 1987 12 januari 1988 

 Groenlust II B 5 april 1989 13 juni 1989 

 Groenlust II C 8 mei 1990 24 juni 1990 

 Groenlust II D 15 mei 1991 17 september 1991 

 Groenlust II E 21 december 1993 8 februari 1994 

 Groenlust II F 9 november 1993 14 december 1993 

 Groenlust II G 9 april 1996 28 mei 1996 

Het nieuwe bestemmingsplan zal bovenstaande bestemmingsplannen vervangen. 

1.4  Opzet bestemmingsplan 

Een bestemmingsplan is een beleidsdocument dat de ruimtelijke ordening bepaalt. In een 

bestemmingsplan wordt vastgelegd wat de bestemming van een stuk grond is. Zo wordt be

paald hoe de gronden gebruikt mogen worden en wat er op mag worden gebouwd.  

Het bestemmingsplan bestaat formeel uit twee delen: regels en verbeelding (plankaart), en 

gaat vergezeld van een toelichting: 

 de regels; hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van de toegestane 

functies van de gronden en de zich daarop bevindende opstallen. Per bestemming wordt 

ook aangeven waar wel of niet mag worden gebouwd met eventueel bijbehorende maxi

male bouwmaten. In sommige gevallen wordt ook een aanlegvergunningstelsel opgeno

men; 

 de verbeelding; op de verbeelding worden de verschillende bestemmingen van de 

gronden aangegeven; 
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 de toelichting; hierin worden de overwegingen gegeven die hebben geleid tot het geven 

van een bepaalde bestemming aan een stuk grond evenals een uitleg van de gebruikte be

stemmingen. 

Wat er in de regels en op de verbeelding van een bestemmingsplan staat is voor iedereen 

juridisch bindend, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en ook voor overheden.  

De toelichting van het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd: 

 allereerst wordt in hoofdstuk 2 "Beleidskader" het beleidskader geschetst, waarbinnen de 

planvorming plaatsvindt. Vooral het planologisch beleid op provinciaal en gemeentelijk 

niveau komt aan bod; 

 in hoofdstuk 3 "Bestaande situatie" wordt de bestaande situatie in het plangebied be

schreven; 

 hoofdstuk 4 "Uitgangspunten bestemmingsplan" bevat een beschrijving van het plan, 

waarbij de planologische beheeraspecten en de visie ten aanzien van de ontwikkeling van 

het plangebied aan de orde komen;  

 in hoofdstuk 5 "Milieuaspecten" wordt met name aandacht geschonken aan de milieu

technische randvoorwaarden; 

 hoofdstuk 6 "Juridische aspecten" bevat de juridische planbeschrijving; 

 hoofdstuk 7 "Economische uitvoerbaarheid" bevat de economische uitvoerbaarheid van 

het plan; 

 in hoofdstuk 8 "Procedure" is ten slotte plaats ingeruimd voor een korte toelichting op 

het overleg en de inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan is gebaseerd op de landelijke richtlijn SVBP_2008. De tekenmetho

diek is gebaseerd op het IMRO (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening).  
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Hoofdstuk 2  Beleidskader 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de belangrijkste beleidskaders voor het plangebied. 

Achtereenvolgens wordt het relevante rijksbeleid, provinciaal beleid en het lokale beleid kort 

samengevat.  

2.2  Rijksbeleid 

2.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Een van de 

centrale uitgangspunten is de scheiding tussen beleid en normstelling. Het beleid wordt in 

eerste aanzet vormgegeven in een structuurvisie en is juridisch alleen nog bindend voor de 

rijksoverheid. Naast integraal planologisch beleid, kunnen bij Algemene Maatregel van Be

stuur regels worden gesteld omtrent onder andere bestemmingsplannen. De algemene regels 

bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal niveau, in die 

zin dat respectievelijk provinciale inpassingsplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen 

daarop moeten worden afgestemd. 

De kaders van het nieuwe rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) die op 13 maart 2012 door de Minister van I&M is vastgesteld. Deze struc

tuurvisie vervangt de Nota Ruimte en heeft als credo "Nederland concurrerend, bereikbaar, 

leefbaar en veilig". In de SVIR zijn 13 nationale belangen gedefinieerd, waaronder het ver

sterken van de mainportfuncties en het verbeteren van de rijksinfrastructuur, het behoud 

van erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde en ruimte voor een nationaal netwerk 

van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora en fauna. 

De belangrijkste nationale belangen die van toepassing zijn voor dit bestemmingsplan zijn 

als volgt geformuleerd: 

 Efficiënt gebruik van de ondergrond 

In de ondergrond moet onder andere rekening gehouden worden met archeologie, on

dergrondse rijksinfrastructuur (tunnels en leidingen) en de bescherming van de grond

waterkwaliteit en kwantiteit; 

 Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluids

overlast en externe veiligheidsrisico's 

Het Rijk en de waterschappen beschermen en verbeteren de waterkwaliteit door het tref

fen van fysieke maatregelen, het uitgeven van vergunningen en handhaving. Luchtkwali

teit, geluidsoverlast, wateroverlast, waterkwaliteit, bodemkwaliteit en het transport van 

gevaarlijke stoffen kennen een grote samenhang met de andere nationale belangen. Om 

toekomstige kosten en maatschappelijke schade te voorkomen, moeten bij ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkelingen de milieueffecten worden afgewogen; 

 Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor kli

maatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling 

Het rijk beschermt de primaire waterkeringen (dijken, dammen, kunstwerken en dui
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nen) die in beheer zijn bij het rijk evenals het kustfundament. Ook stelt het rijk de nor

men voor de primaire waterkeringen, ook die in beheer bij waterschappen; 

 Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 

natuurlijke kwaliteiten 

Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten geven identiteit aan een gebied. Bo

vendien zijn culturele voorzieningen en cultureel erfgoed van groeiend belang voor de 

concurrentiekracht van Nederland. Het rijk blijft verantwoordelijk voor het cultureel en 

natuurlijk UNESCO Werelderfgoed, kenmerkende stads  en dorpsgezichten, rijksmonu

menten en het maritieme erfgoed. Het beleid ten aanzien van landschap laat het rijk over 

aan de provincies; 

 Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van 

flora  en faunasoorten 

De natuur in de EHS blijft goed beschermd met een 'nee, tenzij' regime. Binnen de EHS 

zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen met een significant negatief effect op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet toegestaan, tenzij er sprake is van 

een groot openbaar belang en reële alternatieven ontbreken. De flexibiliteit in begrenzing 

en de mogelijkheden om ontwikkelingen toe te staan, die in het beleidskader Spelregels 

EHS zijn uitgewerkt, blijven overeind. 

Hoewel het bestemmingsplan een conserverend karakter heeft wordt waar mogelijk inge

speeld op de beleidsdoelstellingen uit de nieuwe structuurvisie van het rijk. Onder andere 

door het opnemen van regels ten behoeve van het behoud van waardevolle natuurelementen 

en cultuurhistorische elementen wordt tegemoet gekomen aan de doelstelling uit de nationa

le structuurvisie. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan uitvoerig ingegaan op de relevante 

milieuaspecten zoals bodemkwaliteit, externe veiligheid enzovoort. 

2.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011) 

Kern van de nieuwe Wro is dat alle overheden hun ruimtelijke belangen vóóraf kenbaar ma

ken en aangeven langs welke weg zij die belangen denken te realiseren. Het rijk en provincies 

bemoeien zich voortaan uitsluitend met wat daadwerkelijk van nationaal respectievelijk van 

provinciaal belang is. Ook moeten rijk en provincies duidelijk maken of de borging van een 

belang gevolgen heeft voor ruimtelijke besluitvorming door provincies en gemeenten. 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 22 augustus 2011 vastgesteld 

en heeft als doel om vanuit een concreet nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te 

bevorderen. De AMvB is het inhoudelijke beleidskader van het Rijk waaraan bestemmings

plannen van gemeenten moeten voldoen. Dat betekent dat de AMvB regels geeft over be

stemmingen en het gebruik van gronden en zich primair richt tot de gemeente. Daarnaast 

kan zij aan de gemeente opdragen in de toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken 

uitdrukkelijk te motiveren. 

De algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op 

lokaal niveau. Inhoudelijk gaat het om nationale belangen die samenhangen met het be

schermen van ruimtelijke functies, zoals natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), of 

met het vrijwaren van functies.  

Niet alle nationale ruimtelijke belangen staan in het Barro. Het besluit bevat alleen die nati

onale ruimtelijke belangen, die via het stellen van regels aan de inhoud of toelichting van 

bestemmingsplannen (of daarmee vergelijkbare besluiten) beschermd kunnen worden. 



 13   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

2.2.3  Flora  en faunawet 

Per 1 april 2002 is de Flora  en Faunawet in werking getreden. Deze wet vereist dat inzicht 

wordt geboden in de effecten van een voorgenomen ruimtelijke ingreep op wettelijke be

schermde planten en dieren. Als er significant schadelijke gevolgen zijn voor een wettelijk 

beschermde soort en/of leefgebied zal bezien moeten worden in hoeverre de schadelijke ef

fecten kunnen worden voorkomen. Wordt de uitvoering van een plan noodzakelijk geacht 

(maatschappelijke relevantie dient te worden aangetoond) dan zal in het kader van de wet 

ontheffing bij de provincie Utrecht moeten worden verkregen en zal moeten worden voorzien 

in compensatie.  

2.2.4  Natura 2000 

Binnen de Europese Unie wordt beoogd een samenhangend netwerk van leefgebieden en 

soorten te realiseren Natura 2000 genaamd. Belangrijke Vogel  en Habitatrichtlijngebieden 

maken hiervan deel uit en worden aangewezen als 'speciale beschermingszone'. Voor be

schermde Natura 2000 gebieden geldt dat er door projecten en handelingen geen verslechte

ring van de kwaliteit van de habitats of een verstorend effect op de soorten waarvoor het 

gebied is aangewezen mag optreden (externe werking). 

De meest nabij gelegen gebieden zijn "Nieuwkoopse Plassen & de Haeck" en "Oostelijke 

Vechtplassen" beide op circa 5 kilometer van het plangebied. Hierop wordt nader ingegaan in 

paragraaf 5.9.  

2.2.5  Ecologische Hoofdstructuur 

Het ruimtelijk beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gebieden is gericht op het 

behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. 

Voor deze beschermde gebieden geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke 

waarden en kenmerken en een 'nee, tenzij' regime: ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen 

mogelijk als deze de wezenlijke waarden en kenmerken niet aantasten. In samenhang met de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn ook robuuste ecologische verbindingszones aangewe

zen. Door deze verbindingszones worden grote ecosystemen (natuurgebieden) met elkaar 

verbonden, zodat flora en fauna de mogelijkheid heeft om zich tussen de natuurgebieden 

onderling te verspreiden. 

Zowel grenzend ten zuiden als ten noorden van het plangebied ligt bestaande natuur die 

toebehoord aan de EHS. In paragraaf 3.3.3 en paragraaf 5.9 wordt nader ingegaan op de 

EHS. 

2.2.6  Wet Archeologische Monumentenzorg  

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. 

Hiermee worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta binnen de Nederlandse wet

geving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bo

dem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. 

Gemeenten zijn op basis van de wet verplicht om bij vaststelling van bestemmingsplannen 

rekening te houden met in de bodem aanwezige en te verwachten archeologische overblijfse

len.  
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Gelet op de Wet op archeologisch monumentenzorg heeft de gemeente Stichtse Vecht in sa

menwerking met de gemeenten Abcoude, Loenen en Maarssen archeologisch beleid ontwik

keld dat van toepassing is op dit bestemmingsplan.  

2.2.7  Nota Belvedere 

De Nota Belvedere is een initiatief van het rijk om cultuurhistorie meer te betrekken bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. De nota geeft de strategie aan waarbij cultuurhistorie uitgangs

punt is voor ruimtelijke planvormingsprocessen. Het doel is tweeledig; verbetering van de 

kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultureel erfgoed. Het credo van Belvedere 

is dan ook 'behoud door ontwikkeling' In het kader van de Nota Belvedere is een aantal cul

tuurhistorisch waardevolle gebieden en steden geselecteerd. In deze gebieden zijn de cul

tuurhistorische waarden in vergelijking tot andere gebieden  van bijzondere betekenis. Het 

is niet de bedoeling dat hier een restrictief beleid gevoerd moet worden. Wel kunnen de aan

wezige potenties benut worden ten behoeve van divers en kwalitatief (ruimtelijk) beleid. Be

houd en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden moeten als randvoorwaarden worden 

gegeven aan toekomstige ontwikkelingen.  

Cultuurhistorische waarden moeten op een passende manier worden beschermd in het be

stemmingsplan. 

2.2.8  Rijksbeschermd dorpsgezicht 

Met de aanwijzing van een rijksbeschermd dorpsgezicht heeft het rijk tot doel het karakter 

van een bepaalde plaats te beschermen. Dit houdt niet in het bevriezen van de huidige situa

tie of het tegenhouden van veranderingen. Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen niet 

ten koste gaan van de historische structuren die de identiteit en waarde geven aan de locatie. 

In de Monumentenwet, waarop een aanwijzing is gebaseerd, staat dat de gemeenteraad ter 

bescherming van het dorpsgezicht een bestemmingsplan moet vaststellen.  

In het voorliggende bestemmingsplan moeten de historische karakteristieken vertaald wor

den naar bestemmingen en regels. Het Rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) toetst daar

om ook het bestemmingsplan. 

2.2.9  Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan is op 12 december 2009 vastgesteld en is het formele rijksplan voor 

het nationale waterbeleid. In de Waterwet is vastgelegd dat het rijk dit plan eens in de zes 

jaar opstelt. Het huidige plan geldt voor de periode 2009 2015. Het is de opvolger van de 

Vierde Nota waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishou

ding. Het plan bevat tevens de stroomgebiedbeheerplannen die op grond van de Kaderricht

lijn Water zijn opgesteld. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het Nationaal Water

plan voor de ruimtelijke aspecten tevens aan te merken als structuurvisie.  

Het Nationaal Waterplan heeft betrekking op het gehele watersysteem van Nederland, zowel 

oppervlaktewater, grondwater, als de bijbehorende waterkeringen, oevers en dergelijke. Het 

kabinet kiest voor een strategie die bestaat uit “meebewegen, weerstand bieden, kansen pak

ken”, adaptieve aanpak en samenwerking binnen en buiten het waterbeheer.  

Waterbeheer is een gezamenlijk proces van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. 

Betrokkenheid van alle relevante partijen, zowel publiek als privaat, bij zowel het definiëren 

van de opgaven als het vinden van oplossingen vindt het kabinet van groot belang. De sa
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menwerking binnen stroomgebieden staat centraal bij de werkwijze van de onderlinge over

heden.  

Waar mogelijk moet het bestemmingsplan inspelen op het beleid uit het Nationaal Water

plan. 

2.3  Provinciaal beleid 

2.3.1  Structuurvisie 2005 2015 

Het provinciaal ruimtelijk beleid dat voor Kockengen van toepassing is, is verankerd in de 

Structuurvisie 2005 2015. Deze structuurvisie betreft feitelijk het Streekplan Utrecht 2005

2015, maar ingevolge de Invoeringswet ruimtelijke ordening wordt het Streekplan nu aan

gemerkt als structuurvisie. 

Op 13 december 2004 is de Structuurvisie Utrecht 2005 2015 vastgesteld. De visie bevat het 

ruimtelijk beleid voor de provincie Utrecht voor de periode 2005 2015. In de Structuurvisie 

worden de volgende hoofdbeleidslijnen onderscheiden, als uitwerking van het credo: kwali

teit, uitvoering en samenwerking: 

 Zorgvuldig ruimtegebruik: voor ruimtelijke ontwikkelingen, zowel in het stedelijk als het 

landelijk gebied, is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. 

 Water: water vormt een ordenend principe. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vormt 

water een vertrekpunt. 

 Infrastructuur: de beschikbaarheid van bestaande infrastructuur en de (toekomstige) 

capaciteit van deze infrastructuur zijn mede bepalend bij het kiezen van nieuwe verstede

lijkingslocaties. 

 Verstedelijking: de provincie streeft naar een gedifferentieerd aanbod van wonen, wer

ken en voorzieningen. Nieuwe woningbouw en bedrijventerreinen worden vooral gereali

seerd in het stadsgewest Utrecht en het gewest Eemland. Daarnaast vormen Veenendaal 

en Woerden belangrijke opvangkernen. Elders in de provincie wordt een terughoudend 

verstedelijkingsbeleid gevoerd. 

 Landelijk gebied: het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid voor het landelijk gebied is gericht 

op het versterken van zowel de (cultuurhistorische) identiteit, de landschappelijke diver

siteit, als de vitaliteit van het landelijk gebied en op de kwaliteit van de natuur en de eco

logische samenhang. 

Het ruimtelijk beleid is voor een belangrijk deel ingegeven door het principe van beheerste 

groei. De aantasting van waardevolle en kwetsbare open ruimte door nieuwe verstedelijking 

dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Daarbij dient de contrastwerking tussen stad en 

land te worden versterkt. In verband daarmee is het gewenst om nieuwe bouwmogelijkheden 

binnen het bestaand stedelijk gebied goed te benutten. Beleidsmatig is dit vertaald in een 

ruimtelijke afbakening van het stedelijk gebied door rode contouren.  

De plangrens van het bestemmingsplan "Kockengen" komt niet geheel overeen met de rode 

contour zoals deze is weergegeven in het figuur. De bestaande bebouwing en de plangrenzen 

van de bestemmingplannen Landelijk Gebied West" en "Vierde Kwadrant" zijn hiervoor het 

uitgangspunt geweest.  
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Figuur  Rode contour Kockengen (Provincie Utrecht) 

De Structuurvisie streeft er daarnaast onder andere naar de kwaliteit van de leefomgeving in 

stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dit kan worden bereikt door in te zetten op 

duurzame kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Leidend 

hierin is het vinden van een evenwicht tussen leefkwaliteit en de druk op de ruimte.  

De Structuurvisie Utrecht is door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 

juli 2008 van rechtswege een structuurvisie geworden. 

2.3.2  Provinciale ruimtelijke verordening 

Op 21 september 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de provinciale ruimtelijke 

verordening vastgesteld. In de verordening is opgenomen hoe wordt omgegaan met provin

ciaal belang in bestemmingsplannen. De verordening bevat veel instructienormen. Bijvoor

beeld dat de waarden van natuur en landschap beschermd moeten worden, maar niet de 

wijze waarop. Het bestemmingplan Kockengen neemt waar mogelijk deze instructienormen 

in acht.  

2.3.3  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2025 

De provincie Utrecht is momenteel bezig met het maken van een nieuwe ruimtelijke struc

tuurvisie. Hierin komt het ruimtelijk beleid te staan voor de jaren 2013  2025. Als eerste 

stap is een Kadernota Ruimte opgesteld. Daarin staan de hoofdlijnen voor de structuurvisie. 

Op dit moment is een ontwerp van de structuurvisie gereed. De betrokken gemeenten en 

maatschappelijke partners zijn in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.  



 17   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

2.3.4  Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 2011 

In het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) worden keuzes gemaakt voor het milieu in de 

provincie Utrecht. Deze keuzes werken door in besluiten over de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving. De ambitie in het Provinciaal Milieubeleidsplan richt zich vooral op het cluster 

duurzaamheid klimaat energie. Het plan richt zich op de mogelijkheden op dit terrein en het 

vormgeven van de mogelijkheden.  

In de Beleidslijn Wro zijn op milieugebied twee bepalingen als ‘provinciaal belang’ benoemd, 

te weten: stiltegebieden èn de mogelijkheid een beperking op te leggen aan de bebouwings

dichtheid langs transportroutes van gevaarlijke stoffen. Verder is bij de vestiging van risico

volle bedrijven het locatiebeleid, dat ook benoemd is als provinciaal belang, van toepassing. 

 

Figuur  Stiltegebied Provincie Utrecht 

Ten zuidwesten van het plangebied ligt één van de veertien stiltegebieden in de provincie 

Utrecht. In deze gebieden zijn activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden in 

principe niet toegestaan. De aanwijzing van het stiltegebied heeft geen gevolgen voor het 

voorliggende bestemmingsplan.  

2.3.5  Voorloper Groene Hart 

De Voorloper Groene Hart is een gezamenlijk document van de provincies Zuid Holland, 

Utrecht en Noord Holland. De Voorloper bestaat uit een visie op het Groene Hart in 2040 en 

uit beleid voor de periode tot 2020. Het gezamenlijke beleid gaat over de kernkwaliteiten van 

het nationaal landschap, het afremmen van bodemdaling, het klimaatbestendig maken van 

het Groene Hart, landbouw, natuur en recreatie en over wonen en werken. Voor de provincie 

Utrecht blijven ook zogenoemde 'witte vlekken' in het beleid, die door de provincies zelf in

gevuld kunnen worden.  
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Behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten landschappelijke diversiteit, (veen

)weidekarakter, openheid en rust & stilte staat voorop en vormt voor de drie provincies het 

uitgangspunt van het beleid. De belangrijkste ruimtelijke opgaven vanuit de kernkwaliteiten 

zijn: 

1. het behoud en herstel van de landschappelijke diversiteit; 

2. behoud van de waardevolle en unieke (veen )weidegebieden. 

Het gebruik van de in ontwikkeling zijnde Kwaliteitsatlas bij ruimtelijke ontwikkelingen is 

belangrijk en wordt geborgd in de provinciale structuurvisies. Kockengen maakt in de Kwali

teitsatlas onderdeel uit van het deelgebied 'De Venen' en wordt in de kwaliteitsatlas gety

peerd als landschapstype 'veengebied'.  

2.3.6  Nota Niet van gisteren 

De Nota Belverdere is op provinciaal niveau uitgewerkt met de Cultuurhistorische Hoofd

structuur (CHS) en bijbehorende sturingsmechanismen ('veiligstellen' en 'eisen stellen'). De 

provinciale nota 'Niet van Gisteren, cultuurhistorische hoofdstructuur in de provincie 

Utrecht/ 2003' heeft de CHS vastgelegd. De nota heeft tot doel het bieden van een inspire

rend instrumentarium ter behoud en versterking van cultuurhistorische waarden in de pro

vincie. De cultuurhistorische samenhang in en tussen gebieden dient te worden versterkt, op 

basis van het gewaardeerde verleden. De ruimtelijke kwaliteit kan daarmee worden verbe

terd.  

Het toekomstperspectief voor de cultuurhistorische waarden wordt bepaald door de mate 

van bescherming die aan deze waarden worden geboden. Het bestemmingsplan zal voldoen

de aandacht moeten besteden aan het 'veiligstellen' van de cultuurhistorische waarden wat 

voor het Kockengen geldt als sturingsmechanisme. 

2.3.7  Grondwaterplan 2008 2013 

Het Grondwaterplan beschrijft hoe de provincie Utrecht in deze periode de beschikbare 

voorraad zoet grondwater beschermt en beheert en het gebruik ervan onderwerpt aan wette

lijke bepalingen en regelingen. Uitgangspunt hierbij is dat de hoeveelheid en kwaliteit van 

grondwater geschikt is voor duurzaam gebruik door mens en natuur. 

Het plan speelt in op recente ontwikkelingen als veranderende wetgeving, Europese richtlij

nen (Kaderrichtlijn Water, Grondwaterrichtlijn, Natura 2000), de aanpak van verdrogings

bestrijding (TOP gebieden) en het toenemend gebruik van de ondergrond voor winning van 

energie. 

Het Grondwaterplan bevat een uitvoeringsgerichte uitwerking van het beleid. De watertoets 

is één van de uitwerkingen die van toepassing is voor dit bestemmingsplan. Op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening moeten opstellers van nieuwe ruimtelijke plannen een watertoets 

uitvoeren. Daarmee wordt al in een vroeg stadium, te weten de planfase, rekening gehouden 

met de consequenties van ruimtelijke maatregelen voor bodem en grondwater.   

In het plangebied en in de omgeving ervan komen geen gebieden voor die in het grondwater

plan bestemd zijn als boringsvrije zone, 100 jaarszone, waterwingebied of grondwaterbe

schermingsgebied.  

Het voorontwerp van dit plan wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Be

sluit ruimtelijke ordening toegezonden aan het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. 

Eventuele opmerkingen zullen in dit bestemmingsplan worden opgenomen.  
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2.3.8  Waterbeheerplan 2010  2015 "Water Voorop" 

Op 28 oktober 2009 is het Waterbeheerplan 2010 2015 ingegaan. In dit beheerplan geeft het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan hoe het zorgdraagt voor een duurzaam, 

schoon en veilig watersysteem en daarmee een betere leefomgeving van mens, dier en plant. 

Het plan bevat een overzicht ambities en doelen voor 2010 tot en met 2015 en de maatrege

len die nodig zijn om deze doelen te halen.  

Het Waterbeheerplan bestaat uit drie delen. In het deel Strategie is beschreven hoe inge

speeld wordt op (maatschappelijke) ontwikkelingen als klimaatverandering en verstedelij

king, wat de visie voor de lange termijn is en welke ambities het waterraadschap heeft voor 

de planperiode. Dit vormt de basis voor de uitvoeringsstrategie. De kern daarvan is een pro

actieve opstelling: samen met de partners wil het waterschap in het gebied maatregelen reali

seren. Hierbij is communicatie van groot belang. Het tweede deel, Beleids  en uitvoerings

plan, beschrijft voor elk beleidsthema de belangrijkste doelen en te nemen maatregelen. Het 

laatste deel is een achtergronddocument over de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Met betrekking tot beleid en uitvoering richt het hoogheemraadschap zich in de planperiode 

vooral op het uitwerken en uitvoeren van de opgaven die samenhangen met voldoende water. 

De beleidsthema's daarbij zijn: 

 Wateroverlast; 

 Watertekort; 

 Grond  en stedelijk waterbeheer; 

 Gewenste Grond  en Oppervlaktewater Regime (GGOR), peilbesluiten en watergebieds

plannen; 

 Verdroging van de natuur. 

Eén van de doelen van het hoogheemraadschap is actuele peilbesluiten vast te stellen voor 

zijn beheergebied. Dit vindt bij voorkeur plaats via de integrale, gebiedsgerichte plannen. 

Ook in de vorige planperiode (2003 2007) zijn al zulke watergebiedsplannen gemaakt.  

Waar mogelijk moet het bestemmingsplan inspelen op het beleid uit het Waterbeheerplan. 

2.4  Gemeentelijk beleid 

2.4.1  Structuurvisie 2002 

In de structuurvisie 2002 wordt aangegeven dat de gemeente Breukelen haar huidige inwo

nertal in ieder geval wil handhaven. Daarnaast worden in de Structuurvisie de volgende (al

gemene) uitgangspunten voor de gemeente benoemd, te weten: 

 een gezonde afspiegeling van de bevolking;  

 een duurzame ruimtelijke ontwikkeling; 

 ruimte voor ontspanning en recreatie; 

 intensivering van ruimtegebruik op bestaande locaties; 

 behoud van groen;  

 stimuleren van ruimtelijke kwaliteit (cultuurhistorie, stedenbouw en architectuur); 

 ruimte voor woningbouw in ieder dorp; 

 bij functiewijziging denken aan woningbouw. 

In de structuurvisie is aangegeven dat in de noord oosthoek van Kockengen een van de wei

nige nog te realiseren bouwpotentiëlen van de gemeente ligt. Dit zogenoemde 'Vierde Kwa

drant' maakt geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. De bouwontwikkeling dient te 
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voldoen aan een aantal randvoorwaarden om de status van Kockengen als Groene Hart dorp 

te waarborgen.  

2.4.2  Woonvisie 2008 2012 

De woonvisie van de gemeente Breukelen spreekt van de volgende ambitie op het beleidsveld 

wonen: “We werken aan een gevarieerd aanbod in huisvesting voor de huidige bevolking, 

waarbij men in onze gemeente veilig, prettig en verantwoord kan wonen”. De beleidsdoelen 

luiden als volgt: 

 Passend huisvesten van de inwoners in de diverse kernen van Breukelen (‘huidige bevol

king’); 

 Bieden van gevarieerde en duurzame woonmilieus (‘gevarieerd aanbod’); 

 In stand houden van het bestaande voorzieningenniveau (‘verantwoord wonen’); 

 Behouden van het groene karakter (‘veilig, prettig’). 

In de periode 2008 – 2012 is de gemeente Breukelen voornemens 390 woningen te realise

ren. Het gaat dan om 78 woningen per jaar. In Kockengen vormt het gebied Vierde Kwa

drant, dat gelegen is buiten het plangebied, de locatie om invulling te geven aan de woning

bouwopgave.  

2.4.3  Landschapsontwikkelingsplan Breukelen – Loenen (LOP) 

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een visie op de gewenste ontwikkelingen in 

het buitengebied. De visie vormt een toetsingskader voor initiatieven. In het gebied liggen 

diverse opgaven voor de toekomst:  

 een landschappelijke opgave in het versterken van de identiteit en ruimtelijke samen

hang van verschillende deelgebieden en het open houden van agrarisch veenweidege

bied; 

 een wateropgave in de vernatting van het veen door natuurlijk peilbeheer en in 

waterbergingsgebieden; 

 een natuuropgave door het realiseren van reeds aangewezen nieuwe natuurgebieden met 

name langs de Vecht en aansluitend op de Vechtplassen en diverse ecologische verbin

dingszones langs de Vecht de Aa, de Angstel en andere waterlopen en bermen en het ver

streken van weidevogelgebieden en lokale natuurwaarden; 

 de landbouwopgave, gericht op een grootschalig landschap met melkveehouderij en mo

gelijkheden vergroting, verbreding of verdieping; 

 de recreatieve opgave met de Vechtplassen als kerngebied voor watersport en een recrea

tief netwerk langs de Vecht en in veenweidegebied. 

Het LOP geeft aan dat handhaving van bestaande landschapswaarden moet worden gewaar

borgd door het voeren van een goed ruimtelijk ordeningsbeleid, door onder andere het be

stemmingsplan. 

In het uitvoeringsprogramma van het LOP staat aangegeven dat het bouwplan 4e kwadrant 

landschappelijk ingepast moet worden. Daarnaast moet tussen Kockengen en de N401 ruim

te komen voor moerasontwikkeling en waterberging. Verder dient de waterloop Bijleveld in 

Kockengen en naar het zuiden toe hersteld te worden als doorgaande waterloop. Deze ont

wikkelingen maken echter geen deel uit van het voorliggende conserverend bestemmings

plan.  
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2.4.4  Beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen 

De doelstelling van het beeldkwaliteitplan buitengebied is om de bestaande beeldkwaliteit 

van het landelijk gebied te behouden en te versterken. Het plan richt zich op de ruimtelijke 

en landschappelijke samenhang van bepaalde structuren. Ook gaat het in op de landschappe

lijke kwaliteiten van erven, erfinrichtingen en beplantingen. Het beeldkwaliteitplan vormt 

een bindend toetsingskader voor de uitwerking van een nieuwe ontwikkeling. 

Kockengen is gelegen in het gebied Veenweidelandschap West. Het grootste gedeelte van het 

bestemmingsplan "Kockengen" is gelegen in de bebouwingskern. Het beeldkwaliteitplan 

Breukelen en Loenen gaat niet over dit deel. De Wagendijk, het in het westen gelegen lint, 

valt wel onder het beeldkwaliteitplan.  

Voor het lint gelden algemene richtlijnen om de kwaliteiten te behouden en te versterken. De 

richtlijnen zijn: 

 behouden karakteristieke verschillen en opbouw van het lint; 

 behouden landelijke beeldkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen; 

 nieuwe ontwikkelingen dienen niet de openheid van de polder aan te tasten; 

 behouden kenmerkende slotenpatroon van de cope ontginningen; 

 bestaande beplantingen dienen gehandhaafd te blijven; 

 ondergrondse leidingen zo goed mogelijk bundelen in stroken, waardoor er ruimte voor 

opgaande beplanting in de bermen overblijft; 

 bij nieuwe ontwikkelingen dient de ontwikkelrichting voor iedere situatie opnieuw afge

wogen te worden.  

Voor het gebied dat wel binnen de het beeldkwaliteitplan valt dient bij eventuele nieuwe 

ontwikkelingen rekening te worden gehouden met de kaders van het beeldkwaliteitplan. 

2.4.5  Archeologische beleidsadvieskaart en archeologisch rapport Vechtge
meenten 

Gelet op de Wet op archeologische monumentenzorg hebben de gemeenten Abcoude, Breu

kelen, Loenen en Maarssen een archeologische verwachtingskaart en de archeologische be

leidsadvieskaart, met het daarbij behorende gezamenlijk archeologisch rapport voor de 

Vechtstreek opgesteld. 

In het rapport staat gedetailleerd beschreven wat per gemeente en per locatie verwacht mag 

worden op archeologisch gebied. De archeologische verwachtings  en beleidsadvieskaart 

geeft gedetailleerd weer wat de archeologische verwachtingen en eventuele aanwezige waar

den zijn. De gemeentelijke beleidsadvieskaart met het bijbehorende rapport is gestaafd op 

uitgebreid archeologisch (bureau)onderzoek. Bij dit onderzoek is onder andere gebruik ge

maakt van historische kaarten en eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken.  



 22   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  



 23   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

Hoofdstuk 3  Bestaande situatie 

3.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie van het plangebied beschreven. Dit hoofdstuk 

geeft een uitgebreid beeld van alle voor dit bestemmingsplan relevante aspecten. De paragra

fen gaan achtereenvolgens in op de ontstaansgeschiedenis van het Dorp Kockengen, de ruim

telijke structuur, functionele analyse en cultuurhistorie. 

3.2  Ontstaansgeschiedenis 

Het dorp Kockengen 

Het dorp Kockengen is ontstaan tussen de twee noord zuid gerichte weteringen de Heicop en 

de Bijleveld, in de omgeving van de huidige Nieuwstraat/Heicop. Op deze plek zijn de eerste 

ontginningen in het Copelandschap ontstaan. Langs beide weteringen ontstond plaatselijk 

lintbebouwing van boerderijen, woonhuizen en bedrijven. Het gebied hiertussen heeft zich 

ontwikkeld als de kern van het dorp.  

Met het opwaarderen van het Kerkpad naar de Kerkweg is het dorp zich gaan uitbreiden aan 

de andere kant van de Bijleveld. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden vanaf de Kerkweg 

de eerste uitbreidingen buiten het Lint. Deze uitbreidingen werden gevolgd door de wijken 

Welgelegen en Groenlust ten oosten van de huidige Dreef. In de laatste decennia is de derde 

uitbreidingswijk van Kockengen gerealiseerd (Groenlust II). Deze ligt meer aan de zijde van 

de Kerkweg.  

Op dit moment zijn er plannen in voorbereiding om het dorp uit te breiden met een nieuwe 

woonwijk aan de noordoostzijde van het dorp (vierde kwadrant).  

Landschap rond Kockengen 

Het landschap rond Kockengen is vlak, open en nat. Het oppervlaktewater staat maar net 

onder het maaiveld, het gebied watert af in noordoostelijke richting. Natuurlijke hoogtever

schillen komen, met uitzondering van de nauwelijks zichtbare kreekruggen, niet voor. Het 

'hart' van het dorp is op zo'n rug ontstaan. Zowel de bodem (veengronden) als het reliëf 

(veenvlakten) zijn zeer homogeen. 

Het oorspronkelijke veenmoerasgebied is vanaf de 12e eeuw ontgonnen door middel van 

zogenoemde cope ontginningen. Namen als Teckop, Gervescop en Oukoop herinneren hier 

aan. Ook Kockengen en Portengen zijn van oorsprong cope ontginningen. Vanaf een ontgin

ningsdijk werd volgens een vaste maatvoering ontgonnen gebied uitgegeven. Min of meer 

haaks op een dergelijke dijk werden parallelle sloten gegraven om het water af te voeren.  

3.3  Ruimtelijke analyse 

De belangrijkste elementen van de ruimtelijke hoofdstructuur van Kockengen zijn de lijn

elementen, te weten: 

 de weteringen Heicop en de Bijleveld; 

 de oude linten Voorstraat en Heicop met het daartussen gelegen oude dorp; 

 de Dreef en Kerkweg als belangrijke ontsluitingswegen van het dorp; 
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 ten noorden van het dorp vormt de provinciale weg (N401) een harde grens met het om

liggende landschap. 

3.3.1  Ruimtelijke structuur 

Het oude deel van Kockengen, tussen de watergangen Heycop en De Bijleveld heeft een meer 

organisch gegroeide structuur. Hier is geen sprake van gelijkvormigheid van bebouwing of 

kavels. Functiemenging komt van oudsher voor op deze plek. Zo zijn woningen, voorzienin

gen en (voormalige) agrarische bedrijven door elkaar aanwezig. In de omgeving van de 

Nieuwstraat, Voorstraat en het Kerkplein zijn van oorsprong de voorzieningen te vinden. De 

bebouwing kenmerkt zich door een hoge mate van individualiteit en staat in dit deel van 

Kockengen dicht op elkaar. Naar het noorden en zuiden toe neemt de bebouwingsdichtheid 

af. Alhoewel de woonfunctie hier overheerst, is enkele plekken sprake van een andere func

ties. 

In de vanouds aanwezige structuur zijn geen structurele wijzigingen aangebracht. Plaatselijk 

zijn in de loop van de tijd ondergeschikte wijzigingen gerealiseerd in de vorm van nieuw

bouw.  

De Kerkweg vormt van oudsher de verbinding met Portengen. Langs deze straat bevindt zich 

op enkele plekken vooroorlogse woonbebouwing. 

Het 'nieuwe' deel van Kockengen ten oosten van De Heycop en ten noorden van de Kerk

straat heeft een planmatige structuur en bestaat uit de naoorlogse woonwijken. De verkave

ling is voornamelijk rechthoekig. Uitzondering hierop is het kwadrant Groenlust II. Dit heeft 

weliswaar een meer organische vorm maar is desondanks wel planmatig aangelegd in een 

typische woonervenstructuur. Deze wijk houdt het in mindere mate rekening met de be

staande (landschappelijke) karakteristieken van Kockengen. De huidige randen van het dorp 

zijn vrij hard. Bebouwing en tuinbeplanting grenzen vrijwel direct aan de open weilanden.  

3.3.2  Verkeersstructuur 

Aan de westkant van het dorp vormt de Voorstraat samen met de Wagendijk en de aanlig

gende bebouwing de grens.  De Kerkweg en zijn bebouwing vormt de zuidelijke grens. Vanaf 

deze wegen vindt de ontsluiting plaats van de rest van het dorp volgens de vrijwel lineaire 

ontsluitingswegen.  

Vanaf de provinciale weg (N401) wordt het dorp ontsloten door verschillende wegen, te we

ten de Wagendijk en de Dreef. De Dreef is de directe ontsluiting. De Wagendijk loopt in eer

ste instantie parallel aan de provinciale weg alvorens hier op te ontsluiten. Het oostelijk deel 

van het dorp maakt veel gebruik van de ontsluiting middels de Kerkweg en de Portengen. 

3.3.3  Landschap en natuurwaarden 

Binnen het dorp wordt de groenstructuur gevormd door een aantal binnen de wijken gelegen 

parken. Daarnaast spelen de laanbeplantingen langs watergangen en wegen een belangrijke 

rol bij de groene beleving van het dorp. 

Het aanwezige groen in de omgeving van Kockengen bestaat voornamelijk uit grasland. Op 

sommige plekken komen enkele kleine geriefhoutbosjes voor die kenmerkend zijn voor het 

landschap. Ook staan er enkele forse solitaire bomen die door het weidse landschap van ver 

herkenbaar zijn. Tussen de Dreef en het Bijleveld ligt een wat groter, kunstmatig aangelegd, 

groengebied.  
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In de omgeving van het plangebied zijn voornamelijk oost west georiënteerde kavelsloten 

met daartussen enkele noord oost gerichte koppelingen. In de wijken is water opgenomen 

om zorg te dragen voor de afwatering van hemelwater. Hiervoor is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van bestaande waterlopen. Ten noorden van het dorp ligt een wat meer (kunstmatig 

aangelegd) waterrijk gebied. 

Ecologische verbindingszone 

De Bijleveld is in de Structuurvisie Utrecht 2005 2015 aangewezen als ecologische verbin

dingszone tussen Polder Groot Wilnis Vinkeveen, polder Haarrijn en de Bethunepolder. 

Deze zone vormt de zuidelijke verbinding tussen de aanwezige en te ontwikkelen natuurge

bieden in De Venen en het Vecht  en Plassengebied. Verder vormt het de zone tussen de 

hiervoor genoemde gebieden en de vochtige loofbossen en schraallanden rond Haarzuilens. 

Met name wordt er gestreefd naar nat schraalgrasland. Binnen de zone valt het bestaande 

natuurgebied ten noorden van het dorp Kockengen. Dit gebied valt voor een klein deel bin

nen de plangrenzen van het bestemmingsplan. 

Zowel grenzend ten zuiden als ten noorden van het plangebied ligt bestaande natuur die 

toebehoord aan de Ecologische Hoofdstructuur.  

 

Figuur  Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Utrecht) 

Natura 2000 

Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen kwalificeert zich onder zowel de Vogel  als de 

Habitatrichtlijn. De Oostelijke Vechtplassen zijn gelegen ten oosten van Kockengen op een 

afstand ongeveer vijf kilometer. Tussen Kockengen en de Oostelijke Vechtplassen ligt on

dermeer bebouwing en grootschalige infrastructuur. 
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Figuur  Ligging Kockengen (rode cirkel) ten opzicht van Natura 2000 gebied Oostelijke 

Vechtplassen. 

Natura 2000 gebied De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden 

tussen de Vecht en de oostrand van Utrechtse heuvelrug. Voor dit gebied zijn instandhou

dingsdoelstellingen opgesteld voor acht habitattypen, negen habitatsoorten (waaronder 

Meervleermuis), negen broedvogelsoorten en acht  nietbroedvogelsoorten. 

3.3.4  Cultuurhistorie en archeologie 

Bij cultuurhistorische waarden gaat het om het geheel van en de mogelijke samenhang tus

sen archeologie, historische geografie, historische bouwkunde en historische stedenbouw. 

Het plangebied heeft in de Provinciaal ruimtelijke verordening de aanduiding "Veiligstellen 

cultuurhistorische hoofdstructuur". In deze gebieden is sprake van een grote cultuurhistori

sche samenhang in tijd en ruimte. Bovendien kennen deze gebieden in het algemeen al ge

ruime tijd dezelfde (economische) functie en ruimtelijke opbouw. In gebieden met deze aan

duiding zijn transformaties aanvaardbaar, mits de cultuurhistorisch waardevolle structuren 

behouden blijven. Grootschalige transformaties zijn echter niet aanvaardbaar, tenzij er geen 

reëel alternatief voor de locatie is en de gekozen oplossing de cultuurhistorische waarde zo 

min mogelijk aantast. 

Archeologie 

Op basis van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart zijn de verwachtingswaar

den voor Kockengen in kaart gebracht. De ontginningsbasis, aan de westzijde van Wagendijk 

en Voorstraat, is een gebied met een hoge archeologische verwachting voor resten van bewo

ning vanaf de late Middeleeuwen. De historische kern van Kockengen bestaat in grote lijnen 

uit het bebouwde gebied tussen de Korte Kerkweg en de percelen grenzend aan de Wagen
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dijk. Het gebied dat deel uitmaakt van de historische kern heeft een hoge verwachting voor 

archeologische resten vanaf de IJzertijd maar met name vanaf de (vroege) Middeleeuwen.  

Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart is de historische kern dan ook aange

duid als AMK terrein. AMK terreinen zijn terreinen met hoge archeologische waarden. Bo

demingrepen dienen binnen het AMK terrein voorkomen te worden. Indien toch plannen 

worden ontwikkeld dan dient voorafgaand archeologisch onderzoek te worden verricht. 

Daarnaast is in Kockengen een archeologisch monument aanwezig, dit gebied valt binnen de 

rode omkadering.  

Het gebied dat op de verwachtingskaart is aangeduid als AMK terrein heeft op de verbeel

ding de dubbelbestemming "Waarde  Archeologie" gekregen. Hetzelfde geldt voor de gron

den die op de verwachtingskaart zijn aangeduid als zone met een middelhoge of hoge archeo

logische verwachtingswaarde.  

Indien werkzaamheden worden verricht op gronden waarop de dubbelbestemming "Waarde 

 Archeologie" van toepassing is, kan onderzoek naar aanwezigheid van archeologische waar

den nodig zijn.  

 

Figuur  Archeologische verwachtingskaart  

Cultuurhistorie 

Binnen het dorpscentrum bevindt zich een groot aantal rijks  en gemeentelijke monumenten 

en beeldbepalende panden. De monumenten bevinden zich met name aan het Kerkplein, 

Nieuwstraat, Voorstraat en Wagendijk.  Het gaat in de meeste gevallen om monumentale 

woonhuizen maar daarnaast zijn er ook monumentale boerderijen, schuren en kerken aan

wezig. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de aanwezige monumenten in Kockengen. 

Panden waarvan bekend is dat deze sinds de MIP (Monumenten Inventarisatie Project) zijn 

gesloopt, zijn niet in deze lijst opgenomen. Monumenten zijn in dit bestemmingsplan be

schermd door een aanduiding 'karakteristiek'.  
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Beschermd dorpsgezicht 

Het dorpscentrum wordt dermate waardevol geacht, dat het op 8 augustus 1966 is aangewe

zen als "Beschermd Dorpsgezicht" in de zin van de Monumentenwet.  

De structuur van het dorp Kockengen wordt bepaald door het beloop van de twee polderwe

teringen de Bijleveld en de Heycop. Hoewel een gedeelte van de Bijleveld in het centrum van 

de oude dorpskern gedempt is, wordt het typische aspect van de aanleg toch altijd nog be

heerst door de historische aanleg tussen de beide waterlopen. Hierbij vormt de bebouwing 

van de kern met kleine dorpshuizen rondom de forse kerk een boeiend contrast met de enke

le grote hofsteden aan weerskanten van de kern respectievelijk aan de westzijde van de Bijle

veld en aan de oostzijde van de Heycop. In verband met het aspect van de dorpskern aan de 

oostzijde (bij de Heycop) is vervolgens een drietal boerderijen mede in het dorpsgezicht be

trokken. 

 

Figuur  Ligging beschermd dorpsgezicht en monumenten  (bron: www.kich.nl) 
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3.4  Functionele analyse 

In Kockengen is relatief een groot aantal voorzieningen aanwezig. Dit heeft te maken met de 

vroegere zelfstandigheid van het dorp. In onderstaande worden de voorkomende functies 

kort beschreven. 

3.4.1  Wonen 

Vanzelfsprekend is de woonfunctie het meest voorkomend in Kockengen. Het is dan ook 

gewenst de huidige woonfunctie in het gebied te handhaven en waar mogelijk te versterken. 

De oudste, nog bestaande woningen uit Kockengen dateren van rond 1600. Naast historische 

en monumentale woningen in het oude dorp is er een aantal planmatig aangelegde woonwij

ken (zie paragraaf 3.2) . Door het dorp is een mix te vinden van vrijstaande woningen, twee

aaneen gebouwde woningen en aaneengesloten woningen. Op een enkele plek is sprake van 

gestapelde woningbouw. 

Van nieuwbouw is op beperkte schaal sprake. Aan de Dreef en ten zuiden van de Kerkweg 

zijn recent enkele woningen gebouwd. Ten zuiden van de Kerkweg zullen in de toekomst 

mogelijk nog woningen worden gebouwd. In dit bestemmingsplan is hiermee rekening ge

houden door het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid. 

3.4.2  Voorzieningen 

Het centrum van Kockengen heeft naast een woonfunctie ook een centrumfunctie. Op de 

begane grond zijn detailhandel, bedrijven en voorzieningen gevestigd met wonen op de ver

diepingen. De woonfunctie is van belang voor de leefbaarheid van het gebied en wordt daar

om in het nieuwe bestemmingsplan positief bestemd.  Aanwezig zijn met name winkels in de 

branche van dagelijkse verbruiksgoederen.  

3.4.3  Bedrijven 

Verspreid in het dorp bevinden zich enkele bedrijven die zich veelal al lange tijd hier geves

tigd hebben. Het gaat om kleinschalige en lichtere vormen van bedrijvigheid zoals een auto

verkoop en reparatiebedrijf, transportbedrijf, een bouwbedrijf en een timmerwerkplaats. In 

de huidige situatie is dan ook geen sprake van bedrijven die op basis van hun vergunning 

hinder met zich mee brengen. 

Andere vormen van bedrijvigheid bestaan uit kleine detailhandelsbedrijven, een supermarkt 

en een enkel horecabedrijf. Deze zijn vooral in of net buiten het dorpscentrum gelegen. 

Langs de Wagendijk bevinden zich van oudsher de agrarisch bedrijven. In de loop der tijd  

hebben veel agrariërs hun bedrijf beëindigd, zodat het merendeel van de bebouwing geen 

agrarische functie meer heeft maar de woonfunctie. Binnen het plangebied zijn de drie nog in 

bedrijf zijnde agrarische bedrijven voorzien van een passende bestemming. 

3.4.4  Sport en recreatie 

Aan de rand van het dorp bevinden zich sportvelden en een zwembad. Daarnaast bevindt 

zich in de zuid oostelijke punt van het dorp de tennisclub Kockengen Ltk met vier verlichte 

tennisbanen. Hier bevindt zich daarnaast ook een sporthal. Er zijn geen plannen om deze 

voorzieningen uit te breiden danwel te verplaatsen.   
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3.4.5  Maatschappelijk 

Maatschappelijke voorzieningen zijn aanwezig door het hele dorp in de vorm van kerken, een 

basisschool e.d. Daarnaast bevindt zich aan de Overdorp de zorggroep De Vechtstreek. Ver

der zijn in Kockengen maatschappelijke voorzieningen aanwezig zoals een apotheek, huisart

senpraktijk, bibliotheek en tandarts.  
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Hoofdstuk 4  Uitgangspunten bestem
mingsplan 

4.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk vormt, samen met de Juridische aspecten (hoofdstuk 6), de kern van de toe

lichting. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten verwoord die voort komen uit de ruim

telijk  functionele analyse van de bestaande situatie en het geldend beleid van de gemeente 

en de hogere overheden.  

4.2  Kwaliteiten 

Op basis van de bestaande situatie is een aantal ruimtelijke kwaliteiten aan te wijzen. Uit

gangspunt voor het bestemmingsplan is het behouden en waar mogelijk versterken van de 

kwaliteiten van het dorp. De kwaliteiten houden verband met de ruimtelijke structuur, wa

ter  en groenstructuur en de functionele structuur. 

De volgende kwaliteiten zijn belangrijk voor het dorp: 

 de herkenbare historische linten (Voorstraat en Heicop); 

 de weteringen Heicop en de Bijleveld; 

 het beschermd dorpsgezicht; 

 de overgang naar het agrarisch gebied aan de westkant.  

 

Landschaps  en natuurwaarden 

Het dorp Kockengen is een kleine kern omgeven door agrarisch gebied. Aan de westkant van 

het dorp is nog duidelijk de oorsprong van het dorp af te lezen: een agrarische nederzetting. 

De overgang van de dorpsbebouwing naar het landelijk gebied is waardevol. Het bestaande 

karakter langs de Wagendijk met de (voormalig) agrarische bebouwing is behoudenswaardig.  

De aanwezigheid van groen  en waterstructuren in het dorp versterken de leefbaarheid van 

het woonmilieu. De wetering de Bijleveld en de Heicop dienen dan ook op een passende ma

nier beschermd te worden in het bestemmingsplan.  

De Bijleveld heeft in de Structuurvisie Utrecht de aanduiding ecologische verbindingszone. 

De provincie Utrecht is momenteel nog bezig met het ontwikkelen van de inrichtingsvisie 

voor de ecologische verbindingszone. Alle ecologische verbindingszones die in de Structuur

visie Utrecht zijn aangegeven behoren tot de ecologische hoofdstructuur.  

Het bestemmingsplan Kockengen moet passen binnen het provinciaal beleid. Voor de Ecolo

gische Hoofdstructuur, waar ook de aanwezige Ecologische Verbindingszone binnen valt, 

betekent dat, dat nieuwe projecten worden getoetst volgens het 'nee, tenzij' regime. Deze 

bescherming geldt in eerste instantie voor de watergang zelf. Het beleid van de provincie is 

om de oevers van de watergangen zoveel mogelijk natuurvriendelijk in te richten.  

De bestaande landschaps  en natuurwaarden dienen in het bestemmingsplan beschermd te 

worden.  
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Cultuurhistorie  

De aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht is van belang voor het bestemmingsplan. Ter 

bescherming van het dorpsgezicht worden de historische karakteristieken vertaald naar be

stemmingen en regels. De begrenzing van het rijksbeschermd dorpsgezicht krijgt dan ook 

een passende bestemming. Zo ligt het bouwvlak op de huidige voorgevel. Op deze manier 

wordt voorkomen dat er aan  of uitbouwen worden gerealiseerd die de bebouwing kunnen 

aantasten. 

Daarnaast zijn in het plangebied diverse beschermde monumenten en beeldbepalende pan

den aanwezig. Ook deze waardevolle bebouwing is in het bestemmingsplan van een passende 

regeling voorzien.  

Archeologische (verwachtings)waarden dienen ook van een passende regeling te worden 

voorzien. 

Molenbiotoop 

Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de "Kockengse Molen". Een deel van de molenbi

otoop, dit is een vrijwaringszone van 100 tot 400 meter, bevindt zich in het plangebied. In de 

regels is deze biotoop van een regeling voorzien om te voorkomen dat binnen deze biotoop te 

hoge bebouwing kan worden gerealiseerd welke de windvang kan beperken.  

Functionele structuur 

Het aanbod van voldoende (en een diversiteit van) functies is van belang voor de leefbaar

heid van kleine kernen. De aanwezigheid van een bepaald voorzieningenniveau dat is afge

stemd op de schaal van de kern wordt als een belangrijk gegeven ervaren. Het gaat bijvoor

beeld om voldoende aanbod van winkels, sportverenigingen en maatschappelijke 

voorzieningen. Aangezien het aantal voorzieningen in de loop der jaren een afnemende ten

dens laat zien, dient in het bestemmingsplan voldoende ruimte te worden geboden voor het 

behoud van de bestaande voorzieningen en het toestaan van nieuwe voorzieningen. Vooral in 

het centrumgebied is dit van belang.  

In het centrumgebied is sprake van een grote functiemenging: woningen, winkels en bedrij

vigheid (dienstverlening) wisselen elkaar veel af. Om deze verscheidenheid aan functies te 

behouden, en om deze in de toekomst ook mogelijk te laten zijn, is hier zo veel mogelijk ge

werkt met een ruime bestemmingsregeling.  

Daarnaast is het van belang om het oorspronkelijke karakter van het dorp (een agrarische 

nederzetting) te behouden. Bestaande in gebruik zijnde agrarische bedrijven mogen niet 

verder in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt. Nieuwe woningbouw wordt in 

de nabijheid van deze bedrijven niet toegestaan. 

4.3  Ontwikkelingen 

Doel van dit bestemmingsplan is de bestaande situatie vast te leggen. Nieuwe omvangrijke 

ontwikkelingen zijn dan ook niet opgenomen. 

Ten noordoosten van het dorp wordt de laatste uitbreidingswijk van het dorp gerealiseerd 

(vierde kwadrant). Met de komst van deze wijk zal een aantal aanpassingen aan de interne 

ontsluitingsstructuur worden gedaan. In dit bestemmingsplan is deze ontwikkeling niet mee

genomen. 

Binnen Kockengen lopen een aantal verzoeken voor het herontwikkelen van percelen tot 

nieuwe functies. Binnen dit bestemmingsplan is er voor gekozen om deze ontwikkelingen 
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niet op te nemen omdat de plannen in veel gevallen nog in een te prematuur stadium zijn om 

ze goed op te nemen. Het opnemen van nieuwe ontwikkelingen is alleen mogelijk als (uit een 

document) blijkt dat zekerheid bestaat dat binnen de bestemmingsplanperiode nieuwbouw 

zal plaatsvinden en hieraan medewerking wordt verleend. 

Binnen het dorp zijn alleen achter de Kerkweg en aan de Koningstraat nieuwe woningen 

voorzien. De planologische procedures hiervoor zijn reeds doorlopen en daarom zijn deze als 

'bestaande situatie' opgenomen op de verbeelding. Voor enkele kavels op de locatie achter de 

Kerkweg is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

Dit bestemmingsplan biedt alleen ruimte voor kleinschalige ontwikkelingen in de vorm van 

afwijkingsregels. Vooral bij de agrarische functie is hier behoefte aan. 
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Hoofdstuk 5  Milieuaspecten 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de  verschillende milieuaspecten beschreven. In het bestemmings

plan Kockengen worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het betreft hier een 

beheersplan voor bestaand gebied. Wel zullen een aantal bestemmingen aangepast worden 

aan het huidige gebruik.  

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet de gemeente in de toe

lichting op het bestemmingsplan een beschrijving opnemen van de wijze waarop de mili

eukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met 

de geldende wet  en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. 

Bovendien is een bestemmingsplan een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieu

aspecten en ruimtelijke ordening. 

5.2  Bodem 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan is de vraag of de aanwezige bodemkwaliteit past 

bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is dat aanwezige bodemverontreiniging geen 

onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem en dat de bodemkwaliteit 

niet verslechtert door grondverzet. Dit is het zogenaamde stand still beginsel.  

Het vaststellen van de bodemkwaliteit wordt bij het opstellen/wijzigen van een bestem

mingsplan alleen van belang geacht voor de locaties waar ontwikkelingen gepland zijn (zoals 

functiewijzigingen die een gevoeliger bodemgebruik tot gevolg hebben, bouwen, gra

ven/ophogen). Bij nieuwe ontwikkelingen dient bekeken te worden of de bodemkwaliteit een 

belemmering op kan leveren voor de realisatie hiervan. Bijna altijd is het mogelijk om bodem 

geschikt te maken voor het gewenste gebruik. Het is echter mogelijk dat een plan financieel 

onuitvoerbaar wordt, bijvoorbeeld omdat de kosten van de sanering te hoog zijn. Om dit in 

beeld te krijgen zal de kwaliteit van de bodem op de ontwikkelingslocaties vastgesteld moe

ten worden en zal, ingeval de bodemkwaliteit niet aansluit bij de functie, een inschatting van 

kosten moeten worden gemaakt om de bodemkwaliteit in overeenstemming te brengen met 

de beoogde functie. Daarnaast geldt dat de ontwikkelingen een eventueel benodigde aanpak 

van ernstige gevallen van bodemverontreiniging niet mag frustreren. 

Nieuwe bodemverontreiniging moet worden voorkomen en indien er toch bodemverontrei

niging ontstaat, dient deze direct te worden opgeruimd. Bij bestaande mobiele verontreini

gingen die voor 1987 ontstaan zijn (zogenaamde erfenisgevallen), zal bij de sanering ook naar 

de kosteneffectiviteit worden gekeken. Uitgangspunt voor verontreinigingen die zich in het 

grondwater manifesteren is dat deze beheersbaar zijn en blijven.  

Bodemonderzoek 

Bouwen/slopen 

De Woningwet is het wettelijke instrument voor een gemeente om te regelen dat bouwwer

ken alleen gebouwd worden op grond die daarvoor milieuhygiënisch geschikt is. De eisen die 

aan een bodemonderzoek ten behoeve van een bouwvergunning gesteld worden zijn o.a. 

geregeld in het “Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning” en in de “gemeente
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lijke bouwverordening”. In de gemeentelijke bouwverordening staat dat een bodemonder

zoek bij bouwen waar ook gesloopt gaat worden, na de sloop uitgevoerd dient te worden. De 

strekking hiervan is het tegengaan dat een bodemonderzoek plaatsvindt voordat de bestaan

de bebouwing wordt gesloopt en eventueel ten gevolge van deze werkzaamheden een bodem

verontreiniging optreedt die dan niet wordt gesignaleerd (bijvoorbeeld als gevolg van de 

aanwezigheid van asbest). Dit betekent dat het resultaat van een bodemonderzoek niet altijd 

kan worden overgelegd bij de aanvraag om bouwvergunning. Daarom behoort dit onderzoek 

tot de bescheiden die ook later kunnen worden ingediend. Of zoals de toelichting bij de bijla

ge van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning vermeldt: "Dit tijdstip kan 

in een voorwaarde bij de bouwvergunning worden vastgelegd op basis van het bepaalde in 

artikel 56 van de Woningwet." 

Om een sloopvergunning te kunnen krijgen dient er voorafgaande aan de sloop van een 

bouwwerk altijd een asbestinventarisatie plaats te vinden. Indien asbest op, in of aan het 

bouwwerk aangetroffen wordt dient als voorwaarde in de sloopvergunning te worden opge

nomen dat de asbesthoudende materialen door een erkend asbestsaneringsbedrijf verwijderd 

worden. Bij een bodemonderzoek wordt tegenwoordig altijd visueel aandacht besteed aan de 

aanwezigheid van asbest in de bodem. Pas als voor het te bebouwen terrein een asbestvrij 

verklaring is afgegeven en het terrein ook verder vrij is van afval en andere ongewenste mate

rialen, kan met de daadwerkelijke bouw worden begonnen.  

Functiewijziging 

Bij een wijziging van de bestemming of van de functie wordt een bodemonderzoek alleen 

noodzakelijk geacht wanneer deze wijziging tevens een gevoeligere bodemgebruiksvorm in

houdt (bijvoorbeeld van bedrijvigheid naar wonen). 

Besluit bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit is sinds 1 januari 2008 van kracht en vormt het nieuwe kader 

voor het bodembeheer in Nederland. Dit Besluit stelt o.a. regels aan het toepassen en tijdelij

ke opslag van grond en bagger. Bij bouwplannen en ruimtelijke onderbouwingen wordt na

gegaan of de bodemkwaliteit aansluit bij de (toekomstige) functie. Hierbij vormt het Besluit 

bodemkwaliteit het toetsingskader. In dit besluit wordt onderscheid gemaakt in een aantal 

bodemfunctieklassen met bijbehorende Maximale Waarden. De gemeente Stichtse Vecht 

heeft (nog) geen “Gebiedsspecifiek bodembeleid” opgesteld en kent geen bestaande bodem

kwaliteitskaart. Daarom dient uitgegaan te worden van de eisen uit het Besluit bodemkwali

teit die horen bij het Generieke kader.  

Bodemfunctieklassenkaart 

Inmiddels is een Bodemfunctieklassenkaart voor het hele grondgebied van de gemeente 

Breukelen vastgesteld. In bijlage 3 is een toelichting opgenomen voor het gebruik van de 

Bodemfunctieklassenkaart. Tevens is een tabel opgenomen die weergeeft welke vormen van 

tijdelijke opslag in het Besluit bodemkwaliteit onderscheiden worden en welke eisen hieraan 

gesteld worden. Tot slot is een deel van de Bodemfunctieklassenkaart (plangebied en directe 

omgeving) opgenomen in bijlage 3. 

De bodemfunctieklasse “Industrie” is aan geen enkel perceel in de gemeente toegekend. 

Grond die in de bodemkwaliteitsklasse “Industrie” valt kan, onder bepaalde voorwaarden, in 

grootschalige bodemtoepassingen (GBT) worden gebruikt. Hiervoor is in het Besluit bodem

kwaliteit een apart toetsingskader opgenomen. Ook voor het direct verspreiden of tijdelijk 

opslaan van bagger op aangrenzende percelen is in het Besluit bodemkwaliteit een apart 

toetsingskader opgenomen. 
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Bodemsaneringen 

Bij saneringen wordt de terugsaneerwaarde bepaald door de bodemfunctieklasse. De bodem

functieklasse is af te leiden van de Bodemfunctieklassenkaart en het vigerende bestem

mingsplan, waarin laatstgenoemde doorslaggevend is voor de bodemfunctieklasse die van 

toepassing is.  

Bodemverontreiniging binnen het plangebied 

Binnen het plangebied zijn in het verleden veel sloten gedempt. Omdat de herkomst van het 

slootdempingsmateriaal niet bekend is, worden de tracés van de gedempte sloten als bodem

verdacht aangemerkt. Naast gedempte sloten kunnen als meest voorkomende bodembedrei

gende activiteiten aangemerkt worden (voorbeeld): opslag oliën en afvalstoffen, ophogingen 

en aangebrachte verhardingsmaterialen. In bijlage 3 is een overzichtskaartje opgenomen ter 

illustratie hiervan. 

Op een aantal plaatsen binnen het plangebied hebben de bodembedreigende activiteiten 

daadwerkelijk tot bodemverontreiniging geleid. De locaties met bodemverontreiniging die op 

het Bodemloket van de provincie Utrecht (bevoegd gezag Wet bodembescherming) zijn gere

gistreerd zijn weergegeven op de overzichtskaart van bijlage 3. Per geregistreerde locatie zijn 

de status en eventuele vervolgactie aangegeven.  

Conclusie plangebied 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft een conserverend karakter, daarom wordt het niet 

nodig geacht om de algemene bodemkwaliteit vast te stellen voor het plangebied door middel 

van een integraal bodemonderzoek. Binnen het plangebied is in het verleden een groot aantal 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Veelal gaat het hierbij om onderzoeken met een beperkte 

oppervlakte. Het plangebied is te groot om hiermee een representatief beeld van de algemene 

bodemkwaliteit binnen het plangebied te kunnen schetsen. Op basis van de gegevens die 

thans bekend zijn over de bodemkwaliteit binnen het plangebied wordt verwacht dat de bo

dem, met uitzondering van de geregistreerde Wbb locaties, in de bodemkwaliteitsklasse 

“Wonen” valt.  

Bij ontwikkelingen zal de kwaliteit van de grond vastgesteld moeten worden middels een 

bodemonderzoek dan wel partijkeuring. Onder ontwikkelingen wordt in dit verband niet 

alleen verstaan bouwen, maar ook het verrichten van graafwerkzaamheden of toepassin

gen/hergebruik van grond en bagger. Bij deze werkzaamheden wordt dan ook een onderzoek 

naar de gesteldheid van de bodem van belang geacht om na te gaan of de bodemkwaliteit 

aansluit bij de gewenste bodemfunctie en om de eventuele hergebruiksmogelijkheden te 

kunnen bepalen (toetsingskader is het Generieke kader uit het Besluit bodemkwaliteit). Bij 

ontwikkelingen op geregistreerde Wbb locaties dient rekening gehouden te worden met de 

daar bekende bodemverontreiniging.  

Omdat het hier om een conserverend bestemmingsplan gaat, zijn er nu geen aandachtspun

ten vanuit bodem. Als er ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, dan moet er wel  bodem

onderzoek worden verricht. 

5.3  Bedrijven en milieuzonering 

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestiging op milieuhygiënische 

aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan 

een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrich

tingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar 

te maken is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de VNG. 
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Bedrijven zijn opgenomen in een tabel die is ingedeeld in milieucategorieën waarbij per be

drijf is aangegeven wat de afstand tot een rustige woonwijk dient te zijn (de zogenaamde 

afstandentabel). 

Deze afstanden kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn indicatief. In het algemeen 

wordt door het aanbrengen van een zonering tussen bedrijvigheid en woonbebouwing de 

overlast ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden. 

Op het ogenblik komen in het dorp Kockengen geen zware bedrijfsactiviteiten voor (dat wil 

zeggen bedrijfsactiviteiten hoger dan milieucategorie 2). Deze worden in de toekomst ook 

niet mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan. 

Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de VNG brochure "Bedrij

ven en milieuzonering", kunnen er ook nog afstandscriteria uit specifieke milieuwetgeving 

gelden. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de agrarische geurwetgeving (Wgv) of de vei

ligheidsregelgeving (Bevi/Revi). Deze wetgeving geldt uiteindelijk als toetsingskader voor de 

toegestane milieueffecten. Ook deze afstandscriteria worden meegenomen bij de beoordeling 

van nieuwe ontwikkelingen. 

Conclusie plangebied 

Het gebied heeft van oudsher een gemengd karakter en een rijk verleden als het gaat om 

wonen en werken. In het gebied zijn woningen, kantoren, winkels en bedrijven naast elkaar 

gelegen. Met name in het dorpscentrum is een sterke mate van functiemenging. De overige 

woonwijken in dat gebied kunnen worden getypeerd als rustige woonwijken.   

Aangezien dit bestemmingsplan louter de bestaande situatie vastlegt, is geen specifiek onder

zoek nodig.  

5.4  Geur 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt voor de beoordeling van aanvragen om ver

gunning in het kader van de Wet milieubeheer het toetsingskader voor de geurhinder vanuit 

veehouderijen. De Wgv stelt normen aan de geurbelasting van veehouderijen op geurgevoeli

ge objecten en stelt minimale afstanden vast van veehouderijen tot geurgevoelige objecten. 

Om in beeld te krijgen of sprake is van een goed woon  en verblijfklimaat wordt bij een ruim

telijk plan ook gekeken naar de omgekeerde werking.  Er wordt onderscheid gemaakt in: 

1. agrarisch gerelateerde activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen; 

2. (fruit)kwekerijen / akkerbouwbedrijven die onder het Besluit landbouw milieubeheer 

vallen; 

3. veehouderijen die onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen; 

4. veehouderijen die vergunningplichtig zijn. 

 

In het plangebied is alleen sprake van veehouderijen die onder het Besluit landbouw milieu

beheer vallen. De volgende bedrijven zijn meldingsplichtig: 

 Wagendijk 17; 

 Wagendijk 31; 

 Wagendijk 55.  

Deze bedrijven zijn alle in het verleden vergunningplichtig geweest op grond van de Wet 

milieubeheer. Met het in werking gaan van het Besluit landbouw milieubeheer zijn deze be

drijven, op grond van artikel 4, lid 3 van het Besluit, onder de werking van het Besluit geko

men. Er moet dan ook rekening worden gehouden met de in paragraaf 1.1.1 genoemde beper

kingen. Omdat het bestemmingsplan conserverend is en er dus geen ontwikkelingen tot het 
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oprichten van nieuwe geurgevoelige objecten (bijv. woningen en/of kantoorruimten) zijn 

voorzien, vormt het bestemmingsplan geen belemmering voor onderhavige bedrijven.  

De dunne mest op het perceel Wagendijk 31 heeft op zeer korte afstand (4 meter) van een 

woning van derden een emissiepunt. Dit voldoet niet aan de normale afstandseis van 100 

meter. De vergunde situatie uit het verleden zal worden gerespecteerd.  

Aan de afstandseisen omtrent de opslag van vaste mest en de opslag van veevoeder wordt 

voldaan. 

Conclusie plangebied 

De genoemde afstanden betreffen veelal vereiste afstanden tussen emissiepunt en gevoelig 

object dan wel een zogenaamde gevel gevel afstand. Bij wijzigingen die aangebracht worden 

in het bestemmingsplan moet rekening worden gehouden met de grens van het bouwblok 

van onderhavige agrarische bedrijven. Door de vereiste afstanden in acht te nemen tot de 

grens van het bouwblok worden de bedrijven niet belemmerd in hun toekomstige ontwikke

ling. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met vergunningsvrije bouwmogelijkheden. 

Omdat het bestemmingsplan conserverend van aard is en geen nieuwe geurgevoelige be

stemmingen mogelijk maakt, zullen de bedrijven niet verder worden beperkt in hun ontwik

kelingsmogelijkheden.  

5.5  Geluid 

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststel

ling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers , railver

keers  en industrielawaai.  

Situatie plangebied 

Het noordwestelijke deel van het bestemmingsplangebied, waaronder het Kwadrant, valt 

voor een beperkt gedeelte binnen de geluidszone van de provinciale weg N401. De geluidszo

ne van de N401 bevindt zich 250 meter aan weerszijden van de weg. Het plangebied ligt bui

ten de geluidszone van de rijksweg A2 en de spoorlijn Woerden Breukelen. Alle wegen bin

nen het bestemmingsplangebied hebben een 30 km/uur regime. Voor wegen die deel (gaan) 

uitmaken van een 30 km gebied geldt dat akoestisch onderzoek in principe niet uitgevoerd 

hoeft te worden. Eventuele bouwplannen die buiten de geluidzone van de N401 bevinden, 

hoeven dus niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Wel kan in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening bij bouwplannen langs 30 km/uur wegen toch akoestisch onder

zoek worden verricht. 

Circa 200 meter ten zuiden en 250 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich het 

stiltegebied Kockengen Teckop (zie ook paragraaf 2.3). Regels ten aanzien van het aspect 

geluid in stiltegebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Milieu Verordening (PMV). In de 

PMV provincie Utrecht Afdeling 3 Geluidhinder worden de verboden, vrijstellingen en ont

heffingen genoemd die van kracht zijn in en om stiltegebieden. De aanwijzing van het stilte

gebied heeft echter geen gevolgen voor het voorliggende bestemmingsplan.  

Binnen het bestemmingsplan Kockengen worden geen nieuwe wegen, spoorwegen of bedrij

venterreinen aangelegd. Ook laat het bestemmingsplan geen nieuwe woningbouw of andere 

geluidsgevoelige functies toe. Om deze reden hoeft er geen akoestisch onderzoek uitgevoerd 

te worden.  
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5.6  Luchtkwaliteit 

De Wet milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5 titel 2, onderdeel luchtkwaliteitseisen, is op 15 no

vember 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden. Omdat hoofdstuk 5 titel 2 handelt over 

luchtkwaliteit staat deze nieuwe titel ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Met de Wet 

luchtkwaliteit is de EU kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de daarbij behorende EU

dochterrichtlijnen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In de Wet luchtkwaliteit 

(Wlk) zijn grenswaarden opgenomen voor onder meer de luchtverontreinigende stoffen stik

stofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) en 

koolmonoxide (CO). 

In de Wm zijn verschillende grondslagen opgenomen om te onderbouwen dat een project 

voldoet aan de wetgeving voor luchtkwaliteit. Deze grondslagen zijn: 

 Niet leiden tot overschrijden van de grenswaarden. Aantonen dat uitvoering van het 

project niet leidt tot overschrijding van grenswaarden (artikel 5.16, eerste lid, onder a 

Wm). 

 Niet verslechteren boven grenswaarde. Aantonen dat het project niet leidt tot een toe

name van de concentraties van stoffen op locaties waar grenswaarden voor deze stoffen 

worden overschreden (artikel 5.16, eerste lid, onder b, sub 1 Wm). 

 Projectsaldering. Aantonen dat het project (per saldo) leidt tot een afname van de con

centraties in de gebieden waar sprake is van een overschrijding van de grenswaarde voor 

deze stoffen (artikel 5.16, eerste lid, onder b, sub 2 Wm). 

 Niet in betekenende mate bijdragen. Aantonen dat het project niet in betekenende mate 

(IBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging (artikel 5.16, eerste lid, onder c Wm). Onder 

het vastgestelde NSL geldt als grens voor 'niet in betekenende mate bijdragen': 3% van 

de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10. 

 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Aantonen dat het project is ge

noemd of beschreven in, dan wel past binnen of in elk geval niet strijdig is met het NSL 

(artikel 5.16, eerste lid, onder d Wm). 

Situatie plangebied 

Het bestemmingsplan Kockengen laat geen nieuwe ontwikkelingen toe. Het plan draagt dan 

ook niet in betekende mate bij aan de luchtkwaliteit waardoor niet aan de normen getoetst 

hoeft te worden.  

5.7  Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovolle 

activiteit zelf zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico’s kunnen lopen, zo

als omwonenden. Het beleid is o.a. verankerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi), de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), en verder uitgewerkt 

/ toegelicht in onder andere de Handleiding Externe Veiligheid Inrichtingen en de Handrei

king Verantwoordingsplicht Groepsrisico. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is het 

beleid gebaseerd op de Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS). Deze is 

verder geoperationaliseerd en verduidelijkt middels de Circulaire Risiconormering vervoer 

gevaarlijke 

stoffen. 

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Op grond 

van de risicobenadering worden grenzen gesteld aan de risico’s gelet op de kwetsbaarheid 

van de omgeving en vice versa. De toepassing van de risicobenadering heeft dus primair be
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trekking op de onderdelen pro actie, de preventie en de preparatie van de veiligheidsketen. 

Het beleid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers te beschermen tegen 

de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit kan door maatregelen te treffen bij 

of aan de bron (inrichtingen, auto’s etc.) en door de restrisico’s te beperken, bijvoorbeeld 

door zonering. Het doel wordt vertaald naar de begrippen plaatsgebonden risico en groepsri

sico. 

Op de risicokaart zijn verschillende kwetsbare objecten aangegeven in Kockengen namelijk 

het woonzorgcentra,  de onderwijsinstellingen en het zwembad. 

 

Figuur  Risicokaart Kockengen 

In het kader van de externe veiligheid wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

 Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

 Bedrijven die op grond van overige milieuwetgeving afstandsnormen voor veiligheid 

bezitten, zoals het Vuurwerkbesluit of het Besluit voorzieningen en installaties milieube

heer (bijv. propaantanks). 

 Het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. 

 Het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Bedrijven – Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Er zijn in de directe omgeving geen bedrijven gevestigd die vallen onder het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi). Een nadere uitwerking hoeft niet plaats te vinden. 

Bedrijven – overige veiligheidswetgeving 

Er is in het plangebied één bedrijf gevestigd met een overig veiligheidsrisico. Dit is een in

richting met opslag en verkoop van consumentenvuurwerk aan de Nieuwstraat 16. De veilig
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heidsafstand bedraagt 8 meter uit de deur van de bewaarplaats. Deze contour heeft geen 

gevolgen voor het bestemmingsplan. 

Tevens is een tankstation zonder LPG aanwezig aan de Kerkweg 34. Er is echter geen sprake 

van onbemand afleveren van brandstoffen aan het wegverkeer, zodat geen contour van 20 

meter rondom de afleverzuil hoeft te worden aangehouden. 

Propaantanks zijn in het bedrijvenbestand in dit gedeelte van Kockengen niet bekend. Een 

nadere uitwerking van dit onderwerp is niet nodig. 

Transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water 

Er moet rekening gehouden worden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het 

spoor en water. Er ligt echter geen transportas met structureel en grootschalig vervoer van 

gevaarlijke stoffen in de buurt van deze locatie. Een nadere uitwerking hoeft niet plaats te 

vinden. 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Er moet rekening worden gehouden met transport van gevaarlijke stoffen door buisleidin

gen. Volgens de “Risico evaluatie vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding van 25 april 

2003 (AVIV Adviserende ingenieurs)” én de Belemmeringenkaart “infrastructuur” van het 

Streekplan ligt er in of bij het plangebied géén buisleiding voor transport van gevaarlijke 

stoffen zoals aardgas of benzine waar rekening mee gehouden zou moeten worden. Het nor

male gasnet voor huishoudens en bedrijven valt overigens niet binnen het kader van externe 

veiligheid. 

Situatie Plangebied 

Bij het opstellen van de actualisatie van het bestemmingsplan zijn er geen situaties gevonden 

die in strijd zijn met het beleid en de regelgeving ten aanzien van externe veiligheid. Behou

dens bovenstaande uitleg is een nadere uitwerking van het onderwerp externe veiligheid in 

het bestemmingsplan niet noodzakelijk. 

5.8  Watertoets 

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Water is één van de sturen

de principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruim

tegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Ook kunnen ontwikkelingen in het ruimtege

bruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een watertoets geeft aan wat de 

gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het betreffende gebied. 

Zo'n waterparagraaf moet vanaf 1 november 2003 worden opgenomen in onder meer de 

toelichting bij een bestemmingsplan. Deze verplichting vloeit voort uit het Besluit tot wijzi

ging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 dat op 3 juli 2003 is vastgesteld. Doel 

van de watertoets is de relatie tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening 

en de waterhuishouding te versterken. Wanneer er bouwplannen zijn, moet hierover volgens 

de toets eerst worden overlegd met de betrokken waterbeheerders in de regio. Daarbij moe

ten alle gevolgen met betrekking tot water tegen het licht worden gehouden. Dat betekent dat 

zowel wordt gekeken naar overstromingsgevaar, wateroverlast, verdroging als waterkwaliteit. 

Situatie plangebied 

Het bestemmingsplan dient een afzonderlijke waterparagraaf te bevatten waarin verant

woording wordt afgelegd hoe de verschillende voorkomende functies in het plangebied in 

relatie tot de waterhuishouding in de regels en op de verbeelding zijn vastgelegd. De water

paragraaf is de schriftelijke weerslag van het procesinstrument 'de watertoets'.  

Na een beknopte algemene beschrijving behandelt de waterparagraaf de volgende thema's: 
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 een beschrijving van de basisvoorzieningen waterbeheer; 

 veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit); 

 natte natuur en landschap; 

 schoon water voor gebruik (waterkwaliteit); 

Stroomgebieden, waterhuishoudingen watersysteem 

Regionale stroomgebieden 

Het plangebied behoort tot het regionale stroomgebied Amstelland. De grondwaterstanden 

zijn hoog en de waterbeheersing geschiedt voor het grootste deel door bemaling. Het over

grote deel van de gronden is in gebruik als grasland ten behoeve van de grondgebonden 

landbouw. Bewoning concentreert zich van oudsher langs de hogere stroomruggen. De pol

der wordt verder gekenmerkt door een grote landschappelijke openheid.  

Binnen de stroomgebieden is sprake van een interne samenhang in de 'waterhuishouding' 

(het oppervlaktewater en het grondwater) en een externe samenhang met de ruimtelijke 

inrichting en het milieu, het 'watersysteem'.  

Oppervlaktewater 

De Bijleveld en de Heijcop vormen samen de centrale afvoer van het water in het plangebied. 

Naast deze hoofdwatergangen komt in het plangebied nog een groot aantal watergangen 

voor, voornamelijk bestaande uit (voormalige) afwateringssloten en vijvers. Het gebied ten 

noorden van de Grote Heijcop watert naar het noorden af. Inlaat vindt plaats uit het Amster

dam Rijnkanaal. De gemiddelde drooglegging is 66 cm in polder Oukoop en rondom Porten

gen is dit 38 cm tot 51 cm. Ten zuiden van de Grote Heicop is een drooglegging van 0,2 1,2 m 

– mv 

Grondwater 

Regen infiltreert in de bodem en komt na verloop van tijd als kwel weer aan de oppervlakte. 

Vanuit de minder diepe polders zoals Oukoop, Groot en Klein Oud Aa vindt wegzijging plaats 

naar de diepere westelijk gelegen droogmakerijen. Overigens is de mate van infiltratie erg 

laag.  

In het plangebied komt geen grondwaterbeschermingsgebied voor. 

Basisvoorzieningen waterbeheer 

In de Waterwet is een onderscheid gemaakt naar primaire waterkeringen en regionale water

keringen. Uitgangspunt is dat op de verbeelding alleen de beschermingszone langs de pri

maire en regionale waterkeringen worden opgenomen. In het plangebied liggen hoofdzake

lijk secundaire of tertiaire waterkeringen. Op basis daarvan hoeven geen invloedszones te 

worden opgenomen. Echter langs de Bijleveld en de Heicop is sprake van de ligging van regi

onale waterkeringen.  

In de Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de beschermingszone rondom 

de regionale keringen geregeld. De waterkeringen bestaan uit een waterstaatswerkzone en 

beschermingszone. Om de functie van de waterkering te waarborgen wordt in dit bestem

mingsplan de zone van de waterstaatswerkzone opgenomen. De waterstaatswerkzone heeft 

betrekking op een gebied dat maximaal tien meter uit de binnen  en buitenteenlijn van de 

waterkering ligt. Binnen deze zone is het verboden om zonder toestemming van het hoog

heemraadschap bepaalde activiteiten uit te voeren.  

Naast de twee regionale waterkeringen langs de Bijleveld en de Heicop zijn nog enkele terti

aire waterkeringen aanwezig, er ligt bijvoorbeeld een groot aantal kades in het gebied. De 

kades hebben ook een cultuurhistorische waarde en natuurwaarde. 
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Waterkwantiteit en wateroverlast 

Als gevolg van klimaatverandering, bodemdaling, het insnoeren van beken en rivieren en het 

versneld afvoeren van water uit de stad en het platteland is, soms op grote schaal, in Neder

land wateroverlast ontstaan. Indien geen maatregelen worden getroffen, zal steeds vaker, ook 

in het plangebied, sprake zijn  

van wateroverlast. Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vragen voor het 

eigen waterschapsgebied in toenemende mate aandacht voor de waterhuishoudkundige situ

atie, gericht op veiligheid en voldoende bergingscapaciteit. 

In de oksel van de N401, de Heicop en de Grote Heicop wordt een gebied ontwikkeld ten 

behoeve van waterberging. Het dient voor natuur en waterberging ten behoeve van piekbe

lasting. Als een regenbui te heftig is, is er snel een parkeerplaats nodig voor water. Dit water

bergingsgebied is aangelegd ter compensatie van een gebied rondom de Bijleveld. Dit betreft 

gedeeltelijk geen permanente berging.  

Voor het vergroten van de bergingscapaciteit kan verder gebruik worden gemaakt van de 

sloten en kunnen plasdrasbermen worden gerealiseerd. 

Waterkwaliteit 

De Kaderrichtlijn water springt in op de waterkwaliteit. Deze richtlijn kan gevolgen hebben 

in de zin van toename van plasdrasoever en waterrietzone's op nog onbekende locaties langs 

watergangen. Ook heeft de richtlijn betrekking op lozingen op het oppervlaktewater die ge

volgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit. Bijvoorbeeld bij het wassen van vrachtwagens 

ontstaat diffuse verontreiniging. Bij functieverandering dient te worden aangesloten op de 

riolering.  

Er doen zich met betrekking tot de kwaliteit van het water geen grote problemen voor in het 

plangebied. 

Natte natuur en landschap  

Waternatuur 

Langs de Heicop en de Bijleveld is in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

een waterbergings  en natuurgebied aangelegd.  

Overige aspecten 

Voorzieningen voor afvalwater 

In het plangebied liggen geen gemalen ten behoeve van de riolering. Min of meer alle wonin

gen zijn aangesloten op de (druk)riolering.  

Ingrepen in hoofdwatergangen 

Vergunningen voor ingrepen in de watergangen worden afgegeven na overleg met het water

schap. Ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit en de natuur

doelstelling van voornoemde watergangen dienen in het plangebied te worden uitgesloten, 

zoals het bouwen en het uitvoeren van tal van werken en  werkzaamheden (vergraven, egali

seren, dempen, enzovoort). 

Relatie bestemmingsplan met Keur waterschap 

Om zijn taak uit te kunnen oefenen, maakt het waterschap gebruik van de Keur. De Keur is 

een door het waterschapsbestuur vastgestelde verordening waar gedoogplichten, geboden en 

verboden in staan. Deze regels gelden voor toestanden en handelingen op en vlakbij waterke

ringen, watergangen en kunstwerken zoals duikers. Hieronder is meer informatie over de 

Keur opgenomen. 
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De legger bevat de ligging en maatvoering van waterstaatkundige werken en waterpartijen, 

alsmede de onderhouds  en beschermingszones. Het waterschap levert aan de gemeente deze 

gegevens teneinde de hoofdwatergangen en waterkeringen inclusief de onderhouds  en be

schermingszone in het bestemmingsplan te regelen en de bouwmogelijkheden, voorzover 

noodzakelijk, te kunnen regelen. 

De Keur 

In de Keur staan de gedoogplichten, geboden en verboden vermeld voor de eigenaren van 

nabij watergangen en waterkeringen gelegen gronden vermeld.  

 gedoogplichten: er moet worden toegestaan dat het waterschap in de uitoefening van zijn 

taak gronden van particulieren betreedt en de uit de watergangen afkomstige bagger op 

de kanten deponeert; 

 geboden: de Keur wijst (tezamen met de legger) de onderhoudsverplichtingen van de 

watergangen en de waterkeringen aan; 

 verboden: ziet toe op het wijzigen van de hoedanigheid van watergangen en waterkerin

gen, het aanbrengen van werken, struiken en materiaal in en nabij watergangen en wa

terkeringen, het houden van vee op de waterkeringen enzovoorts. De breedte van de 

strook waarop deze verboden van toepassing zijn (de Keurzone) staat in de legger aange

geven. 

Het is mogelijk dat het waterschapsbestuur van de verboden ontheffing verleent. In dat geval 

dient vergunning te worden aangevraagd bij het waterschap. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

 hoofdwatergangen en structuurbepalingen waterlopen en partijen zijn bestemd, onder

geschikte watergangen worden opgenomen binnen de gebiedsbestemming en mogelijk 

gemaakt in de bestemmingsomschrijving; 

 het beschermen van de waterkeringen langs de Bijleveld en Heicop door middel van het 

opnemen van een dubbelbestemming voor de waterstaatswerkzone; 

 het vergraven en aanleggen van waterlopen is gebonden aan een aanlegvergunning;  

 natte ecologische verbindingszones worden genoemd in de regels. 

 

Overleg 

Het plan is tijdens het artikel 3.1.1 Bro overleg voorgelegd aan Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden. Het gegeven advies had betrekking op de waterkeringen en rioolperslei

ding in het plangebied. De wijzigingen voor het bestemmingsplan zijn conform de wensen 

van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verwerkt. 

5.9  Flora en fauna 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening gehouden worden met de gevolgen 

van de eventuele ontwikkelingen voor de natuur. Met het inwerking treden van de Flora  en 

Faunawet krijgt de natuurtoets een sterker accent in de totale beoordeling van de milieu  en 

waardenaspecten in de bestemmingsplannen, zie ook paragraaf 2.2. 

Ondanks dat het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt is een 

quickscan Natuurtoets uitgevoerd omdat een deel van het plangebied aansluit op een ecolo

gische verbindingszone (zie bijlage 2). De quickscan is uitgevoerd door Ecogroen advies met 

de titel "Quickscan natuurtoets bestemmingsplan Kockengen Dorp" en kenmerk 10 175.  De 

onderzoeksresultaten zijn hieronder beschreven.  
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Ecologische Hoofdstructuur 

Langs de watergang de Bijleveld (ten noorden en zuiden van Kockengen) ligt een aantal 

schraalgraslanden en kleine moerasgebieden die door de provincie Utrecht aangemerkt zijn 

als ‘bestaande natuur’ en welke opgenomen zijn in de EHS. Deze terreinen liggen direct tegen 

de begrenzing van het bestemmingsplangebied aan. Tevens is de Bijleveld zelf aangemerkt 

als ecologische verbindingszone. 

Gezien het conserverende karakter van het bestemmingsplan zijn negatieve effecten op de 

‘wezenlijke kenmerken en waarden’ van het betreffende gebied niet te verwachten. Negatieve 

effecten zijn ook niet te verwachten als gevolg van mogelijke bestemmingsplanwijzigingen, 

mits geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden in en langs de Bijleveld (bijv. dem

ping, beschoeiing, etc) omdat deze watergang een functie heeft als ecologische verbindings

zone. 

Natura 2000 gebied 

Ecogroen geeft in de Quickscan aan dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het 

dorp Kockengen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van 

Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen of andere verderop gelegen Natura 2000

gebieden. Bovendien betreft het in deze situatie een conserverend bestemmingsplan er dan 

ook geen gewijzigde effecten verwacht als gevolg van het bestemmingsplan. 

Bij bepaalde nieuwe ontwikkelingen (bij bestemmingsplanwijzigingen) zijn significant nega

tieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Oostelijke Vechtplassen echter 

niet op voorhand uit te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het slopen van bebou

wing. De habitatsoort Meervleermuis gebruikt het Natura 2000 gebied namelijk uitsluitend 

als foerageergebied en heeft kolonies in de omliggende dorpen, mogelijk dus ook in Kocken

gen. Daarnaast kunnen significant negatieve effecten optreden bij ontwikkelingen met ver

strekkende gevolgen, zoals emissies of grondwateronttrekking.  

Beschermde natuurmonumenten 

Ten noorden en noordwesten van Kockengen ligt Beschermde Natuurmonument Schraallan

den Utrecht West. Dit natuurmonument bestaat uit een viertal kleine reservaten. De reserva

ten bestaan uit oeverlanden (gras  en hooiland) en moerasgebieden met rietvelden en moe

rasbos. Het terrein Armenland Ruwiel ligt het dichtst bij Kockengen op een afstand van 2,8 

kilometer. Het gebied bestaat uit een vochtig schraalgrasland met veel kenmerkende plan

tensoorten van blauwgraslanden.  

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het dorp Kockengen significant negatieve effec

ten heeft op Beschermd Natuurmonument Schraallanden Utrecht West. Bovendien betreft 

het in deze situatie een conserverend bestemmingsplan. Bij bepaalde nieuwe ontwikkelingen 

(bij bestemmingsplanwijzigingen) zijn significant negatieve effecten op Schraallanden 

Utrecht West niet uit te sluiten. Het gaat dan wel om (grootschalige) ontwikkelingen met 

verstrekkende gevolgen, zoals emissies of grondwateronttrekking 

Flora 

Tijdens het veldbezoek is een globale inschatting gemaakt van de potenties voor beschermde 

plantensoorten in het bestemmingsplangebied. Er is geen uitputtende inventarisatie uitge

voerd. In verschillende watergangen zijn onder andere de laag beschermde Zwanenbloem 

(FF wet tabel 1) en de minder algemene Krabbenscheer (Rode Lijst: gevoelig) aangetroffen. 

Genoemde soorten zijn met name aangetroffen in de watergang langs de oostzijde van Koc

kengen, maar ook her en der binnen de bebouwde kom zelf. Zwaarder beschermde en be

dreigde soorten zijn niet waargenomen en worden vanwege het ontbreken van geschikte 

biotopen ook niet verwacht binnen een groot deel van het bestemmingsplangebied. Wel dient 
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men bij ingrepen aan oude muren, putten en kades alert te zijn op de aanwezigheid van 

groeiplaatsen van muurplanten, deze groep planten kent in Nederland veel strikt bescherm

de en bedreigde soorten. 

Fauna 

Hoewel de natuurwaarden in het plangebied relatief laag zijn, is het voorkomen van sommige 

beschermde soorten of soortgroepen echter niet uit te sluiten. Het voorkomen van reptielen 

(Ringslang) en strikt beschermde grondgebonden zoogdieren (zoals Steenmarter, Water

spitsmuis en Noordse woelmuis) en dagvlinders is echter niet aannemelijk. Bij ons zijn geen 

waarnemingen bekend in en in de omgeving van het bestemmingsplangebied en er slechts 

beperkt geschikt biotoop aanwezig. Op basis van het veldbezoek en bekende verspreidingsge

gevens kan het voorkomen van vleermuizen, jaarrond beschermde broedvogels, strikt be

schermde vissen en de strikt beschermde Rugstreeppad, Groene glazenmaker, Gestreepte 

waterroofkever en Platte schijfhoren echter niet worden uitgesloten.  

Situatie plangebied 

Bij eventuele toekomstige bestemmingsplanwijzigingen waarbij ruimtelijke ingrepen moge

lijk worden gemaakt verplicht de Flora  en faunawet dat een ieder na moet gaan in hoeverre 

dit negatieve effecten kan hebben op de natuur. Dit  ongeacht of een beschermingsregime 

van toepassing is. De zorgplicht van artikel 2 uit de Flora  en faunawet stelt dat optredende 

negatieve effecten zo veel mogelijk vermeden of geminimaliseerd dienen te worden. Voor 

schade aan juridisch zwaarder beschermde soorten kan de aanvraag van een ontheffing van 

de Flora  en faunawet bij het Ministerie van LNV noodzakelijk zijn. 

Gezien het conserverende karakter van dit bestemmingsplan zijn echter geen negatieve effec

ten te verwachten voor de flora en fauna. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

5.10   Duurzaam bouwen 

Beleidskader 

Nationaal beleid  

Het Rijk sluit aan bij de Europese doelstelling om te komen tot een 20% reductie van de 

CO2 uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990. In 2020 dient verder de bijdrage van duurzame 

energie 14% van het totale energieverbruik te zijn  

De gebouwde omgeving is goed voor 30% van het totale energieverbruik in Nederland, heeft 

een groot besparingspotentieel en kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het 

realiseren van de bovengenoemde doelstellingen, ook op de langere termijn. 

Gemeentelijk beleid  

GPR gebouw is een manier om duurzaam bouwen te concretiseren en doet dit door een rap

port cijfer te geven op een vijftal thema's te weten: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruiks

kwaliteit en Toekomstwaarde. Hierbij geldt, hoe hoger het cijfer, hoe duurzamer het gebouw. 

Door GPR Gebouw in te vullen wordt meer nagedacht over duurzaamheid tijdens het ont

werpen en (ver)bouwen van gebouwen. GPR Gebouw kan ook gebruikt worden bestaande 

woningen en gebouwen te verduurzamen. De gemeente hanteert een score van tenminste 7 

voor alle thema's volgens de meest recente versie van GPR gebouw.  

Daarnaast hanteert zij in het kader van duurzaam bouwen het principe dat het gebruik van 

uitloogbare materialen bij bouw of verbouw niet is toegestaan.  
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Onderzoek  

Er is sprake van een conserverend bestemmingsplan. Dat betekent dat er geen (energiezuini

ge) nieuwbouw wordt mogelijk gemaakt. Wel zijn er mogelijkheden op het gebied van duur

zame energie. In de delen van Kockengen waar geen beschermd dorpsgezicht geldt, mogen 

onder bepaalde voorwaarden zonnepanelen en zonnecollectoren vergunningvrij op daken 

worden geplaatst. Voor monumenten geldt dat hiervoor een vergunning moet worden aange

vraagd.  

Conclusie  

Bij eventuele ontwikkelingen in het plangebied, zoals nieuwbouw en verbouw, is het gewenst 

aan te sluiten op het beleid met betrekking tot duurzaamheid. Duurzaam bouwen levert ook 

winst voor de bewoner op. Door energiezuinig te bouwen wordt bespaard op de energiereke

ning. Door met het materiaalgebruik duurzame materialen te gebruiken wordt de woning 

gezonder. Ook een goede ventilatie bevordert het leefklimaat in de woning. 
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten 

6.1  Inleiding 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten tot het (digitaal) opstellen van een 

bestemmingsplan voor gebieden binnen en buiten de bebouwde kom en deze digitaal be

schikbaar te stellen. In de Wro en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt 

uit welke onderdelen een bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan. Dit zijn een verbeel

ding met regels en een toelichting daarop. Daarnaast biedt zowel de Wro als het Bro opties 

voor een nadere juridische inrichting van een bestemmingsplan.  

Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de 

komende 10 jaar. Dat is in principe de geldigheidsduur van een bestemmingsplan. In dit 

hoofdstuk wordt de juridische bestemmingsplanmethodiek uiteengezet zoals gebruikt wordt 

voor het voorliggende bestemmingsplan "Kockengen". 

De bestaande situatie zoals beschreven in hoofdstuk 3 vormt de basis bij het opstellen van de 

regels. In hoofdstuk 4 is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 

5 toont aan dat deze invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een juridi

sche regeling die de invulling mogelijk maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. In pa

ragraaf 6.2  wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. In paragraaf 6.3 wordt 

een toelichting gegeven op de regels, waarbij de hoofdstukindeling van de regels wordt ge

volgd. In paragraaf 6.4 wordt de verbeelding beschreven. In paragraaf 6.5 tenslotte wordt de 

toepassing en handhaving van het bestemmingsplan beschreven.  

6.2  Beschrijving planvorm 

In de praktijk komen 3 soorten bestemmingsplannen voor. Dit zijn beheersplannen, ontwik

kelingsplannen en mengvormen van de hiervoor genoemde soorten. Een ‘beheersplan’ staat 

voor een overwegend conserverend bestemmingsplan voor een reeds ‘ontwikkeld’ gebied. De 

bestaande situatie wordt in de meeste gevallen positief bestemd. Omdat de bestaande situa

tie het uitgangspunt is kenmerkt een beheersplan zich door een meer gedetailleerde verbeel

ding. Bestemmings  en bouwvlakken worden nauwkeurig op de plankaart aangegeven.  

Het bestemmingsplan "Kockengen" is een beheersplan waarbij zo veel mogelijk de bestaande 

planologische rechten zijn overgenomen. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet meegenomen. 

Voor ontwikkellocaties worden in eerste instantie afzonderlijke bestemmingsplannen opge

steld. Wanneer deze (ontwikkelingsgerichte) bestemmingsplannen eerder worden vastge

steld en in werking treden dan voorliggend bestemmingsplan worden deze verwerkt in het 

voorliggende plan.  
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6.3  De regels 

6.3.1  Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels (artikel 1), 

waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten 

en berekenen (artikel 2). 

6.3.2  Regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond 

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven 

voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingsregels worden hierna in alfabeti

sche volgorde besproken.  

Artikel 3 Agrarisch met waarden  Natuur en landschapswaarden 

De in het plangebied aanwezige agrarische gronden hebben de bestemming Agrarisch. Als 

ondergrens voor een agrarisch bedrijf geldt dat het de Nederlandse Grootte Eenheid (nge) 

heeft van minimaal 16. Agrarische bebouwing onder die grens, heeft geen agrarische be

stemming gekregen. Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan liggen drie agrarische 

bedrijven welke zich allen aan de westkant van het dorp bevinden. De bestemmingsregeling 

is afgestemd op het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Landelijk Gebied West. In de 

regels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het toestaan van mantel

zorg. 

Artikel 4 Bedrijf 

Bedrijfsfuncties zijn ingedeeld in categorieën van licht naar zwaar, te weten van categorie 1 

tot 6. Daarvan is door de VNG een lijst opgesteld waarop bedrijven naar hun aard en milieu

belastende eigenschappen zijn onderverdeeld in een aantal categorieën, de zogenaamde Lijst 

van Bedrijfsactiviteiten. Deze lijst is als bijlage bij de regels gevoegd. De in het plangebied 

voorkomende bedrijven zijn allen positief bestemd. Het gaat hier met name om bedrijven die 

behoren tot categorie 1 en 2, bedrijven die doorgaans goed passen binnen dorpsbebouwing. 

Volgens de gemeentelijke bedrijvenlijst hebben enkele bedrijven een hogere milieucategorie, 

maar zijn ze niet als zodanig in gebruik. Daarom is voor nu geen sprake van specifieke be

drijfsbestemmingen. In de regels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van 

het toestaan van mantelzorg. 

Nutsvoorzieningen van een dusdanige omvang dat zij specifiek zijn bestemd, hebben binnen 

de bedrijfsbestemming een specifieke aanduiding gekregen. 

Artikel 5 Centrum 

Het dorpshart van Kockengen is bestemd als  'Centrum'. De als zodanig aanwezen gronden 

hebben wat betreft toegestane functies meer mogelijkheden dan de andere bestemmingen. 

Zo kunnen de gronden gebruikt worden voor detailhandel, cultuur, dienstverlening, behoud 

en herstel van cultuurhistorische waarden, maar ook voor wonen. Deze bestemming is ge

bruikt om flexibiliteit te kunnen bieden in de toegestane functies in het centrumgebied van 

Kockengen. In de regels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van het toe

staan van mantelzorg. 

In verband met mogelijke overlast van horecafuncties zijn deze niet zondermeer toegestaan 

binnen de centrumbestemming. De horecafuncties die binnen de centrumbestemming aan

wezig zijn, hebben een aparte aanduiding gekregen. Door op deze wijze om te gaan met hore
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cafuncties in het gebied kan de situering van horecagelegenheden ten opzichte van gevoelige 

functies gereguleerd worden. 

Ook andere specifieke functies binnen de centrumbestemming zoals de zorgwoningen van 

Abrona aan de Nieuwstraat 12 en het vuurwerk opslag  en verkooppunt zijn binnen de be

stemming "Centrum" voorzien van een aparte functieaanduiding.  

Artikel 6 Detailhandel 

De aanwezige detailhandel is positief bestemd binnen het plan. De gebouwen mogen uitslui

tend binnen het bouwvlak worden gebouwd. De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn 

bestemd voor detailhandel, beroepsuitoefening aan huis, niet publieksgerichte bedrijfsmati

ge activiteiten aan huis, nutsvoorzieningen, tuin en/of erf met de daarbij behorende bouw

werken. 

Artikel 7 Dienstverlening 

De bestaande bedrijven ten behoeve van dienstverlening zijn als zodanig geregeld in de re

gels. Onder dienstverlening dienen functies te worden verstaan als notaris, advocaat, accoun

tant, assurantie /verzekeringsbemiddeling, administratiekantoor,  vertaalbureau, exploitatie 

en handel in onroerende zaken e.d. 

Artikel 8, 9 en 10 Gemengd 

In dit bestemmingsplan zijn drie verschillende bestemmingen "Gemengd" opgenomen. Het 

onderscheid tussen deze bestemmingen zit in de toegestane functies. Onderstaand een over

zicht van de percelen waarop de gemengde bestemmingen van toepassing zijn. 

Adres Bestemming Toegestane functies 

Kerkweg 4 Artikel 8 Gemengd  1 Maatschappelijk, dienstverle

ning en kantoren 

Drie Stammenweg 1 Artikel 9 Gemengd  2 Maatschappelijk, dienstverle

ning, kantoren  

en wonen 

Voorstraat 2 Artikel 10 Gemengd  3 Maatschappelijk, dienstverle

ning, kantoren, detailhandel 

en wonen 

De gemengde bestemmingen zijn van toepassing op kavels waar zich meerdere functies mo

gen vestigen.  

Artikel 11 Groen 

Structureel groen is als ‘Groen’ bestemd. Binnen deze bestemming kunnen onder andere ook 

speeltoestellen en kunstobjecten worden gerealiseerd.  

Artikel 12 Horeca 

Onder de horecabestemming dient in dit bestemmingsplan een zalencentrum te worden ver

staan. Overige zelfstandig opererende horecabedrijven zijn alleen toegestaan in het centrum

gebied van Kockengen.  

Artikel 13 Maatschappelijk 

In beginsel worden onder deze bestemming activiteiten gebracht die betrekking hebben op 

voorzieningen, die een maatschappelijk belang dienen. In het plangebied geldt dit onder 

andere voor de basisschool, peuterspeelzaal en de gymzaal.  

De kerken en begraafplaatsen hebben een specifieke aanduiding gekregen.  



 52   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

Middels een specifieke functieaanduiding is aangegeven waar ondergeschikte horeca bij de 

maatschappelijke functie is toegestaan.  

Artikel 14 Natuur 

De groenzone ten zuidoosten van Kockengen dat oorspronkelijk in het landelijk gebied viel, 

maar binnen het plangebied van Kockengen is getrokken, heeft de bestemming 'Natuur' ge

kregen. De regels zijn gericht op het beschermen van de huidige natuurwaarden. De bestaan

de woonwagen heeft een specifieke aanduidingen gekregen binnen deze bestemming. 

Artikel 15 Sport 

De sportterreinen zijn als ‘Sport’ bestemd, de specifieke functies (het zwembad en de sport

hal met bibliotheek) hebben een aanduiding op de verbeelding gekregen. 

Artikel 16 Tuin 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de aangrenzend 

gelegen woningen en parkeren. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden 

gebouwd. In het algemeen geldt deze bestemming aan de voorzijde en voor een deel van de 

zijgevel van woningen. Hierop is echter een uitzondering, en dan met name in de wijk Wel

gelgen. Hier is de tuinbestemming in sommige gevallen ook toegepast aan de achterzijde van 

de woningen. Dit heeft vooral te maken met de ligging aan het water. In deze gevallen is het 

vigerende bestemmingsplan één op één overgenomen. 

Artikel 17 Verkeer  Verblijfsgebied 

Alle openbaar toegankelijke wegen krijgen de bestemming ‘Verkeer  Verblijfsgebied’. Deze 

bestemming maakt een flexibele invulling van de openbare ruimten mogelijk, door onder 

andere groen, water, verhardingen en voorzieningen als speelplaatsen mogelijk te maken.  

Artikel 18 Water 

Al het structurele oppervlaktewater (kanalen, weteringen, sloten en vijvers) in Kockengen 

heeft conform de vigerende bestemmingsplannen de bestemming Water gekregen. Dit is 

oppervlaktewater dat van belang is voor de waterhuishouding. Bij deze functie behorende 

bouwwerken als duikers en dammen zijn eveneens toegestaan. (Bestaande) bruggen zijn 

specifiek aangeduid op de verbeelding.  

Artikel 19 Wonen  1 

De meest voorkomende bestemming in het gebied betreft de woonbestemming. De bij de 

woning behorende tuinen worden aangewezen als bestemming ‘Tuin’ waarbij op deze gron

den in beginsel niets mag worden gebouwd. Uitzondering hierop vormen de vergunningvrije 

bouwwerken wat geregeld is in bijlage 2 van de Bor (Besluit omgevingsrecht). Op gronden 

met de bestemming ‘Wonen’ mag onder voorwaarden erfbebouwing worden opgericht, zoals 

een schuur of berging.  

Om zo veel mogelijk aan te sluiten op de vigerende bestemmingsplannen in Welgelegen, is 

binnen de woonbestemming een aanduiding "bijgebouwen uitgesloten" opgenomen.   

Binnen deze bestemming is naast het wonen onder voorwaarden ook toegestaan een beroep 

of bedrijf aan huis uit te oefenen. Binnen de bestemming wonen wordt een bedrijf aan huis 

niet mogelijk gemaakt. In de regels is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve 

van het toestaan van mantelzorg. 

Artikel 20 Wonen  2 

Ten zuiden van de Kerkweg leidt het vigerende bestemmingsplan tot het toepassen van de 

bestemming "Wonen  2". In tegenstelling tot de bestemming "Wonen  1" is hier gekozen 

voor een ruimer bouwblok met een maximale inhoudsmaat voor het hoofdgebouw. De rege
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ling voor bijgebouwen is ook iets ruimer. De bestaande rechten geven hier aanleiding toe. Op 

de locatie Koningstraat 2a en het naastgelegen perceel worden met het toepassen van de 

bestemming "Wonen  2" twee nieuwe burgerwoningen mogelijk gemaakt. Dit betreft een 

nieuwe bouwmogelijkheid die middels dit bestemmingsplan wordt gecreëerd.  

In de regels behorende bij deze bestemming is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten 

behoeve van het toestaan van mantelzorg. 

Artikel 21 Leiding  Riool 

Langs de Dreef, Koningin Julianaweg en de van Zuylenweg ligt een rioolpersleiding. Ten 

behoeve van het onderhoud en bescherming van deze leiding is een dubbelbestemming op

genomen. De dubbelbestemming betreft een strook van 5 meter breed. Binnen deze zone is 

het uitvoeren van bepaalde activiteiten niet zondermeer toegestaan vanwege mogelijke be

schadiging van de leiding.  

Artikel 22 Waarde  Archeologie 

De dubbelbestemming "Waarde  archeologie" geldt voor gronden die volgens de gemeente

lijke archeologische waardenkaart een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde hebben. Dit 

betreft de oude oeverwal waarop Kockengen zijn oorsprong kent. 

Activiteiten vanaf een bepaalde omvang en diepte die het bodemarchief zouden kunnen 

schaden zijn verboden mits onderzoek heeft uitgewezen dat geen sprake is van aanwezig 

waarden.  

Artikel 23 Waarde  Cultuurhistorie 

De waarden van het beschermd dorpsgezicht zijn beschermd door het opnemen van deze 

dubbelbestemming. In de regels is zo veel mogelijk aangesloten op de regeling uit het vige

rende  bestemmingsplan. 

Artikel 24 Waarde  Ecologie 

Ten behoeve van de bescherming van de ecologische waarden in het plangebied (de Ecologi

sche Verbindingszone) is deze dubbelbestemming opgenomen. De instandhoudingsdoelstel

lingen blijven op deze manier gelden boven de onderliggende bestemming. 

Artikel 25 Waterstaat  Waterkering 

Langs de Heicop en de Bijleveld liggen zones die door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn

landen zijn aangewezen als waterstaatswerkzones. De waterstaatswerkzones vormen samen 

met de beschermingszones de regionale waterkering. Op de verbeelding zijn de zones die 

behoren tot de waterstaatswerken opgenomen door middel van de dubbelbestemming Wa

terstaat  Waterkering. In deze dubbelbestemming is geregeld dat voor bepaalde activiteiten 

die de waterkering kunnen beschadigen niet zondermeer uitgevoerd mogen worden. Na het 

inwinnen van advies van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden kan alsnog vergunning 

worden verleend voor de uitvoering van de activiteiten.  

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat op grond van de Keur formeel ook nog waterver

gunning dient te worden aangevraagd bij het hoogheemraadschap. 

6.3.3  Algemene regels en overgangsregels 

In hoofdstuk 3 zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. 

Artikel 26 Anti dubbeltelregel 

Deze bepaling beoogt te voorkomen dat dezelfde oppervlakte aan grond meermaals wordt 

gebruikt als berekeningsgrondslag voor het toestaan van bouwplannen, waardoor er op een 

bepaald stuk grond in de praktijk meer wordt gebouwd dan in het bestemmingsplan de be
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doeling is. De formulering van de overgangsregels is letterlijk zo voorgeschreven door het 

Bro (Besluit ruimtelijke ordening). 

Artikel 27 Algemene bouwregels 

In deze bepaling zijn algemene regels met betrekking tot ondergronds bouwen opgenomen. 

Tevens worden de bestaande afstanden en andere maten in een algemene 

bepaling weergegeven. 

Artikel 28 Algemene gebruiksregels 

In de algemene gebruiksregels zijn de verschillende gebruiksverboden opgenomen. 

Artikel 29 Algemene aanduidingsregels 

Voor enkele bijzondere gevallen zijn specifieke aanduidingsregels opgenomen. Het gaat hier 

om: 

 wijzigingsgebied: voor een aantal kavels achter de Kerkstraat is een wijzigingsbevoegd

heid opgenomen om bouwvlakken toe te voegen; 

 archeologisch monument: ter bescherming van het archeologisch monument (het dorps

centrum en omliggend gebied) is een aanduiding opgenomen; 

 veiligheidszone  vuurwerk: conform het Vuurwerkbesluit is bij het vuurwerkopslag en 

verkooppunt aan de Nieuwstraat 16 18 een veiligheidszone aangeduid. Ter plaatse van de 

opslagloods is middels deze veiligheidszone bepaald dat hier geen kwetsbare objecten ge

realiseerd mogen worden; 

 de molenbiotoop: ter bescherming van de vrijwaringszone is een formule opgenomen 

waaruit de maximale bouwhoogte van bouwwerken is af te leiden.  

 

Artikel 30 Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen op de in dit artikel genoemde, relatief ondergeschikte 

punten een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van de bepalingen van het plan. Het 

gaat daarbij om het realiseren van nutsvoorzieningen van beperkte omvang, ondergeschikte 

afwijkingen van diverse in het plan getrokken grenzen, het in beperkte mate afwijken van de 

diverse maten en percentages en het onder voorwaarden bouwen van antenne  en telecom

masten. 

Artikel 31 Algemene wijzigingsregels 

Het plan bevat een wijzigingsbevoegdheid waarmee tijdens de looptijd van het plan, desge

wenst grenzen tussen bestemmingen en grenzen van aanduiding kunnen worden verschoven. 

Met deze wijzigingsmogelijkheid kan het plan ook in de toekomst op een goed controleerbare 

en doseerbare wijze flexibel worden gehouden. 

6.3.4  Overgangs  en slotregels 

In het laatste hoofdstuk 4 worden de overgangs  en slotregel beschreven. 

Artikel 32 Overgangsrecht 

Dit artikel handelt over het overgangrecht ten aanzien van bouwwerken en het gebruik. 

Hierbij gaat het om bepalingen die betrekking hebben op het overgangsrecht: bouwwerken 

die op het moment van tervisielegging van het plan mogen blijven bestaan, ook al is er strijd 

met de bebouwingsregels. Ook het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de re

gels op het moment waarop het plan rechtskracht verkrijgt mag – onder voorwaarden – ge

handhaafd blijven. De overgangsrechtelijke bepaling zijn voorgeschreven in het Besluit ruim

telijke ordening.  
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Artikel 33 Slotregel 

Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het onderliggende bestemmings

plan. 

6.4  De verbeelding 

De analoge verbeelding is weergegeven op 2 gekleurde plankaarten, schaal 1:1000. De ver

beelding is IMRO gecodeerd getekend, conform IMRO2008.  

6.5  Toepassing en handhaving van het bestemmingsplan 

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, 

indien na de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is 

het belangrijk om reeds ten tijden van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te 

besteden aan de handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels. 

Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid:  

1. Voldoende kenbaarheid van het plan: een goed handhavingsbeleid begint bij de ken

baarheid van het bestemmingsplan bij degenen die het moeten naleven. De wet bevat 

enkele waarborgen ten aanzien van de te volgen procedure: er zijn in de bestemmings

planprocedure een aantal inspraakmomenten ingebouwd. Ook de uitgangspunten voor 

het bestemmingsplan worden openbaar gemaakt en aan inspraak onderworpen. De uit

gangspunten zullen door de Raad worden vastgesteld. 

2. Voldoende draagvlak voor beleid en regeling in het plan: de inhoud van het plan kan 

slechts gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in grote kring ondersteund 

wordt door de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in 

elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmings

plan is echter wel wenselijk. 

3. Realistische en inzichtelijke regeling: een juridische regeling dient realistisch en inzichte

lijk te zijn; dat wil zeggen niet onnodig beperkend of inflexibel. Bovendien moeten de be

palingen goed controleerbaar zijn. De regels moeten derhalve niet meer regelen dan 

noodzakelijk is. 

4. Actief handhavingsbeleid: het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende 

controle van de feitelijke situatie in het woongebied. Daarnaast moeten adequate maat

regelen worden getroffen indien de regels worden overtreden. Indien dit wordt nagela

ten, ontstaat een grote mate van rechtsonzekerheid. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan is het voor een ieder te raadplegen via de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaar
heid 

7.1  Uitvoerbaarheid bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan betreft met name het vastleggen van de bestaande situatie. In het plan 

wordt een aantal kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden geboden met name voor de agra

rische bedrijven. Deze ontwikkelingen kunnen hoofdzakelijk mogelijk worden gemaakt door 

middel van het verlenen van ontheffing. Daarnaast is sprake van een wijzigingsbevoegdheid 

voor het opnemen van een bouwvlak ten behoeve van wonen. 

Het betreft in alle gevallen particuliere initiatieven waaraan in beginsel geen kosten voor de 

gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het ambtelijk apparaat voor de begelei

ding en toetsing van aanvragen. Deze laatste kosten worden door middel van leges gedekt. 

Exploitatieplan 

Een exploitatieplan is voor dit bestemmingsplan niet nodig. Mochten zich in de toekomst 

toch ontwikkelingen voor doen waarbij de gemeente kosten moet maken dan zullen die ver

rekend worden. Er zal dan eerst worden bezien of er een kostenverhaalovereenkomst kan 

worden gesloten. In het uiterste geval kan worden overwogen om een exploitatieplan vast te 

stellen.  

Dit bestemmingsplan is derhalve economisch uitvoerbaar te achten. 
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Hoofdstuk 8  Procedure 

8.1  Inleiding 

De wettelijke procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever 

geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties overleg over het 

plan moet worden gevoerd, alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Boven

dien is het noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben hun visie omtrent het 

plan te geven. Pas daarna kan de formele procedure met betrekking tot vaststelling van het 

bestemmingsplan van start gaan. 

8.2  Inspraak en vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Kockengen heeft op grond van de gemeentelijke 

inspraakverordening van 5 september 2011 voor gedurende zes weken terinzage gelegen. 

Tevens is het bestemmingsplan in het kader van het wettelijke verplichte vooroverleg ex arti

kel 3.1.1. Bro toegestuurd naar de gebruikelijk vooroverleg instanties. 

Gedurende de periode van terinzagelegging is een ieder in de gelegenheid gesteld om in

spraak  of vooroverlegreacties schriftelijk en/of mondeling kenbaar te maken. Van de terin

zagelegging is vooraf een openbare kennisgeving gedaan. 

Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn bij de gemeente Stichtse Vecht tijdig 35 in

spraak  en  4 vooroverlegreacties ingekomen. Alle reacties zijn schriftelijk ingediend. Alle 

reacties worden behandeld in de Nota inspraak  en vooroverleg, zoals opgenomen in Bijlage 

4.  

In deze nota is van de ingediende reacties een samenvatting gemaakt. Per reactie is een ge

meentelijke beantwoording opgesteld. Tot slot wordt per reactie aangegeven of en op welke 

wijze het bestemmingsplan daarop wordt aangepast. Voor enkele terugkerende reacties zijn 

algemene antwoorden opgesteld. Bij inhoudelijk gelijke reacties wordt verwezen naar de 

eerste behandeling daarvan. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Lijst met monumenten 
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Bijlage 2  Quickscan Flora en fauna 
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Bijlage 3  Bodemparagraaf 



 68   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

 



 69   

bestemmingsplan "Kockengen" (ontwerp)  

Bijlage 4  Nota inspraakreacties en vooroverleg 
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