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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Het ontwerpbestemmingsplan Kerkplein 5a Kockengen met het elektronisch ID 

NL.IMRO.1904.BPkerkplein5aKKG-OW01 te wijzigen zoals is beschreven in de nota van wijzigingen. 
2. De ingediende zienswijze ongegrond te verklaren zoals is beschreven in de nota beantwoording 

zienswijzen. 
3. Het bestemmingsplan Kerkplein 5a Kockengen gewijzigd vast te stellen met het elektronisch ID 

NL.IMRO.1904.BPkerkplein5aKKG-VG01. 
4. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Kerkplein 5a Kockengen vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Kerkplein 5a Kockengen heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze 
ingediend. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aangeboden. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Ontwerpbestemmingsplan Kerkplein 5a Kockengen; 
- Nota beantwoording zienswijzen; 
- Zonnestudie; 
- Luchtfoto met afstanden; 
- Zienwijze d.d. 9 juli 2012; 
- Inspraakreactie d.d. 4 juli 2012 het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; 
- Inspraakreactie d.d. 12 juni 2012 provincie Utrecht; 
- Uitwerking zonnestudie verplaatsing bouwvlak; 
- Uitwerking zonnestudie oorspronkelijk bouwvlak; 
- Vast te stellen bestemmingsplan Kerkplein 5a Kockengen. 
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Inleiding 
Initiatiefnemer is voornemens om een kas die staat op het perceel Kerkplein 5a te Kockengen te slopen. 
Op de plaats van de kas wordt een nieuwe woning gebouwd. Daarnaast wordt een deel van een schuur 
en een stuk grond van het perceel Voorstraat 10 toegevoegd aan het perceel Kerkplein 5a. Het bouwen 
van een extra woning op het perceel past niet in het vigerende bestemmingsplan 'Kockengen Dorp 1977'. 
Daarom is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit verzoek is niet opgenomen bij de 
integrale herziening van het bestemmingsplan Kockengen Dorp 1977. Hiervoor is gekozen omdat deze 
nieuwe ontwikkeling kan leiden tot vertraging van de integrale procedure i.v.m. uit te voeren onderzoeken, 
zienswijzen en mogelijk beroep.  
 
Argumenten 
1. Voorgeschiedenis 

Op 12 januari 2010 heeft het college van de voormalige gemeente Breukelen ingestemd met het 
gewijzigde principeverzoek voor het realiseren van twee woningen op het perceel Kerkplein 5a te 
Kockengen. Vanaf 1 juni 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. In totaal is er één zienswijze ingekomen en zijn er twee reacties van de overlegpartners 
ingekomen.  
 
Op 13 november 2012 is het bestemmingsplan Kerkplein 5a Kockengen behandeld in de werksessie 
van de gemeenteraad. In opdracht van de werksessie is onderzocht of door het bouwvlak te 
verplaatsen met maximaal één meter aan de bezwaren van reclamant tegemoet kan worden 
gekomen. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen. Initiatiefnemer heeft aangegeven het 
bouwvlak niet te willen verplaatsen als de zienswijze niet wordt ingetrokken door reclamant. Het 
bouwblok is dus niet gewijzigd. 
 

2. Kwaliteitsverbetering 
Het perceel ligt in het historische centrum van Kockengen. De Dorpskern van Kockengen heeft 
overwegend een woon- en winkelfunctie. Het beoogde gebruik sluit goed aan bij de functies van de 
omgeving. Een tuinbouwbedrijf op deze locatie met alle verkeersaantrekkende werking van dien en 
gesitueerd tussen de woningen is minder passend in een beschermd dorpsgezicht dan een woning. 
Daarnaast is op grond van het vigerende bestemmingsplan (agrarische) bebouwing toegestaan. Het 
bebouwde oppervlakte neemt af ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. In dat opzicht is er 
sprake van een kwaliteitsverbetering. In de nota beantwoording zienswijze zijn deze aspecten verder 
uitgewerkt. 
 

3. Beleidskaders 
Voor de inventarisatie van de beleidskaders verwijzen wij naar de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan pagina 15 t/m 17. Wij merken op dat het onderhavige bestemmingsplan in 
overeenstemming is met de beleidskaders op rijks- en provinciaal niveau. Daarnaast is het 
voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het rijk, de provincie 
Utrecht en het Waterschap. Alleen Waternet heeft inhoudelijk gereageerd op het bestemmingsplan. 
Naar aanleiding van deze reactie is het bestemmingsplan aangepast. Volstaan wordt met de 
verwijzing naar de “Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Kerkplein 5a Kockengen”. 
 

4. Zienswijze 
Op 9 juli 2012 heeft de bewoner van Heicop 10 een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft met 
name betrekking op de aantasting van het beschermd dorpsgezicht, schaduwhinder en aantasting 
van uitzicht. De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.  Voor de 
reactie op de zienswijze wordt verwezen naar de “Nota beantwoording zienswijzen Kerkplein 5a 
Kockengen”. 
 

5. Economische uitvoerbaarheid 
Het onderhavige project wordt op kosten en risico van aanvrager in procedure gebracht. Ook is een 
planschadeovereenkomst gesloten tussen gemeente en initiatiefnemer. Voor de gemeente Stichtse 
Vecht zijn derhalve geen kosten verbonden aan het opstellen en uitvoeren van het bestemmingsplan. 
Er is geen noodzaak om een exploitatieplan vast te stellen. 
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6. Overige aspecten 
Ten aanzien van de aspecten Milieu, Water, Natuurwaarden, Archeologie en Verkeer en Parkeren 
verwijzen wij naar pagina 19 t/m 29 van de toelichting van het bijgevoegde bestemmingsplan. 
 

7. Wijzigingen 
Zoals reeds is aangegeven zijn er wijzigingen/ aanvullingen doorgevoerd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Dit heeft alleen betrekking op de toelichting en niet op het juridisch 
gedeelte van het bestemmingsplan (plankaart en voorschriften). De impact van de aanpassingen zijn 
dus verwaarloosbaar. Verwezen wordt naar de bijgevoegde nota van wijzigingen. 

 
Harmonisatie 
Niet van toepassing. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het positief bestemmen van een woning op het perceel Kerkplein 5a Kockengen. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
De aanvrager wordt op de hoogte gehouden van de besluitvorming. De indiener van de zienswijze wordt 
schriftelijk geïnformeerd. 
 
Financiën en risico’s 
Zie alinea 5 onder “economische uitvoerbaarheid”. 
 
Vervolg 
Nadat het bestemmingsplan onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen kan de omgevingsvergunning 
worden verleend. 
 
 
26 februari 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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