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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Fase 5 van Kockengen Waterproof op te splitsen in 5a en 5b.
2. De planning van Kockengen Waterproof voor de fase 4 en 5a aan te passen en de 

investeringskredieten voor genoemde deelgebieden uit te wisselen.

Samenvatting

Naast Kockengen Waterproof wordt door projectontwikkelaar BPD het 4® kwadrant ontwikkeld.
Met de projectontwikkelaar zijn contractuele afspraken gemaakt over de ontsluiting van het 
woonverkeer op de Dotterbloem en de Waterlelie bij opievering van de eerste woningen. Genoemde 
straten vallen binnen fase 5 van Kockengen Waterproof en staan later op de planning dan de 
opievering van het 4® kwadrant. Om de overlast van de bewoners van genoemde straten te beperken 
en de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren wordt voorgesteld om fase 5 te splitsen in 2 fases en 
de planning van fase 5a naar voren te halen om zodoende op tijd klaar te zijn voor de opievering van 
de eerste woningen van het 4® kwadrant.
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Inleiding
In Kockengen worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het meerjarige 
programma Kockengen Waterproof. Fase 1 en 2 zijn reeds afgerond, fase 3 is momenteel in 
uitvoering en wordt medio november 2017 afgerond en wordt nadien geevalueerd.

Naast deze werkzaamheden wordt door projectontwikkelaar BPD in Kockengen het 4® kwadrant 
ontwikkeld met ca. 70 woningen. Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de ontsluiting van 
het woonverkeer op het moment dat de eerste woningen worden opgeleverd door BPD.
De projectontwikkelaar heeft aangegeven dat de 1® woningen in april 2018 worden opgeleverd. Dit 
houdt in dat voor april 2018 de ontsluiting op de Dotterbloem en de Waterlelie gereed dienen te zijn. 
Genoemde straten vallen binnen fase 5 van Kockengen Waterproof en staan op de planning om 
uitgevoerd te worden voor maart - december 2019. Hierdoor zouden de bewoners van genoemde 
straten 2 maal overlast ondervinden van werkzaamheden, doordat een tijdelijke ontsluiting aangelegd 
zou worden welke later vanuit Kockengen Waterproof definitief gemaakt dient te worden. Hiermee 
zijn dubbele kosten voor de gemeente gemoeid.

Om de overlast voor deze bewoners te beperken en de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren 
wordt voorgesteld om fase 5 op te splitsen in 2 fases, zijnde 5a en 5b, waarbij de uitvoering van fase 
5a in de planning naar voren wordt gehaald om zodoende de werkzaamheden voor april 2018 gereed 
te hebben.

In de raadsvergadering van 15 november 2016 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen 
van een krediet ten behoeve van het investeringsplan 2016 voor de uitvoering / voorbereiding van 
fase 4, 5 en 6 van Kockengen Waterproof. Het investeringskrediet voor fase 4 is opgenomen voor 
2017, voor fase 5 en 6 voor 2018 en 2019.

Argumenten
1) Bewoners hebben slechts 1 maal overlast

Door de werkzaamheden voor fase 5a naar voren te halen, hebben de bewoners van de 
betreffende straten slechts 1 maal overlast van werkzaamheden in hun straat en kunnen alle 
werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd worden.

2) Afspraken met projectontwikkelaar worden nagekomen
Met de projectontwikkelaar zijn contractuele afspraken gemaakt dat op het moment van 
opievering van de eerste woningen er een goede en veilige ontsluiting van het woonverkeer 
is vanuit het 4® kwadrant.

3) Goede ontsluiting toekomstige bewoners 4® kwadrant
Voor de toekomstige bewoners van het 4® kwadrant is een goede en veilige ontsluiting 
gegarandeerd en de ontsluiting hoeft niet nogmaals open vanwege werkzaamheden in het 
kader van Kockengen Waterproof.

4) Projectontwikkelaar betaalt een vergoeding
Door het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden, wordt door de projectontwikkelaar 
BPD een bijdrage betaald voor het maken van de ontsluiting van het 4® kwadrant. Deze 
bijdrage zal worden gestort in de bestemmingsreserve.

5) Restbudget wordt gestort in de bestemmingsreserve
De kosten voor fase 5a passen binnen het voor fase 4 gelabelde krediet. Het niet bestede 
dekkingsbedrag wordt gestort in de bestemmingsreserve en kan bij uitvoering van fase 4 
hiervoor vrijgemaakt worden.
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Kanttekeningen
Uitvoering fase 4 wordt pas in 2018 uitgevoerd
In het uitvoeringsplan 2014 is aangegeven dat fase 4 medio 2017 zou worden uitgevoerd. Dit schuift 
nu door naar 2018. Wellicht hebben bewoners van fase 4 rekening gehouden met uitvoering in 2017. 
Dit wordt nog met de bewoners van fase 4 gecommuniceerd.

Uitvoering
Normaliter wordt de volgorde en het tempo van uitvoering bepaald door de hoogteligging 
(gevoeligheid voor wateroverlast), de zakkingsnelheid en de staat van de holering. Vanuit de 
monitoring is er geen reden om de volgorde en planning zoals die is aangegeven in het 
uitvoeringsplan 2014 te wijzigen. Echter gezien de ontwikkeling van het 4® kwadrant is het verstandig 
om de uitvoering van deelgebied 5a naar voren te halen en de uitvoering van fase 4 naar 2018 door 
te schuiven. Dit heeft verder geen consequenties voor fase 4 en de overige deelgebieden.

Communicatie en Participatie
De werkzaamheden in het kader van Kockengen Waterproof hebben een grote maatschappelijke 
impact. Er wordt veel gevraagd van bewoners, ondernemers en organisaties. Een deel van de 
werkzaamheden vindt plaats op particulier terrain, de bereikbaarheid van woningen en gebouwen is 
tijdelijk minder en men leeft enkele maanden met een bouwput voor de deur.

Een breed opgezette klankbordgroep heeft goed gefunctioneerd in de beleidsfase van Kockengen 
Waterproof. In de Uitvoeringsfase van het Masterplan dorp worden bewoners en ondernemers van 
de betreffende buurt en het dorpscomite bij de plannen en uitvoering betrokken.

Financiele paragraaf
In de raadsvergadering van 15 november 2016 is het volgende investeringsbudget beschikbaar 
gesteld (investeringsplan 2016 ev.)

Fase 4, 5 en 6:
Betreft de Oude Kern, Groenlust 2 Noord en Groenlust 2 Zuid voor het totaalbedrag van 
€ 4.828.000,-- (inclusief voorbereiding)

Voorgesteld wordt om de volgorde qua uitvoering te wijzigen in fase 5a, 4, 5b en 6.
In 2017 is voor fase 4 € 934.703 beschikbaar, fase 5 is begroot op € 770.000. Hierdoor is het 
mogelijk om de fase uit te wisselen. De niet bestede dekkingsbedragen die hieruit voortvioeien 
worden gestort in de egalisatie voorziening van Kockengen Waterproof. In 2018 kan het gestorte 
bedrag worden aangewend om fase 4 te bekostigen.

Wanneer wij de vergoeding van de projectontwikkelaar BPD ontvangen, zal deze worden gestort in 
de egalisatievoorziening van Kockengen Waterproof. Op dit moment lopen de onderhandelingen met 
BPD over deze vergoeding.

De kapitaallasten zijn verantwoord in de meerjaren exploitatie.

Juridische paragraaf
Bodemdaling is een complex proces, waarbij oorzaak en gevolg niet altijd helder zijn. De betrokken 
overheden, maar ook particuliere eigenaren en ondernemers hebben hun verantwoordelijkheden bij 
het beperken van de effecten van bodemdaling, of bij het nemen van maatregelen ter bestrijding van 
die effecten.
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Risicoparagraaf
De risico’s voor het bereiken van de doelen van het Masterplan als geheel worden onderscheiden 
van de risico’s voor het bereiken van doelen per uitvoeringsfase. Voor beide groepen is een risico 
inventarisatie gemaakt. De programmamanager, respectievelijk de projectleider houden een 
risicodossier bij.

15 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester
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Raadsbesluit
Onderwerp
Fasering Kockengen Waterproof fase 4, 5 en 6.

Begrotingswijziging
n.v.t.

Datum raadsvergadering
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Commissie 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

gelet op:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017; 
bespreking in de commissie Fysiek Domein van 5 September 2017;

Besluit
1. Fase 5 van Kockengen Waterproof op te splitsen in 5a en 5b.
2. Het aanpassen van de planning van Kockengen Waterproof voor de fase 4 en 5a en de 

investeringskredieten voor genoemde deelgebieden uit te wisselen.

26 September 2017

Griffie' Voorzitter
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