
 
Motie woningbouw 4e kwadrant Kockengen: 84 woningen    M 2 
 
Het aantal te realiseren woningen van 70 ophogen naar 84 zoals is afgesproken 
bij de ondertekening van de overeenkomst om te komen tot 84 woningen in 
Kockengen 4e kwadrant te weten 14 januari 2016 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 31januari 2017,  
 
Constateert:  

• Het oorspronkelijke aantal woningen van 92 in het voorliggende herziende bestemmingsplan niet 
gehaald wordt 

• Het aantal woningen van 84 zoals is vastgesteld bij de ondertekening op 14 januari 2016 zonder een 
goede onderbouwing is aangepast naar 70 woningen 

• Dat de 30% sociale sector woningbouw hierdoor tot het minimale in aantal is teruggebracht van 29 
naar 22 woningen 

• Dat bij de 1e plannen het nog ruim 29 sociale sector woningen ging en bij 84 woningen 25 
• Dat bij 70 woningen om 22 woningen in de sociale sector gaat 
• Waarvan hier 11 woningen huur en 11 koop in de sociale sector 
• Er in Kockengen juist een grote behoefte aan betaalbare koopwoningen in middenklasse is 
• Dat er velen al meer dan 8 jaren op de wachtlijst staan voor een betaalbare huur of koopwoning in de 

sociale sector 
• Dat het 4e kwadrant van oorsprong, al vanaf 1986, juist hiervoor wordt gerealiseerd 
• Dat het huidige aangepaste bestemmingsplan volledig aan het voornoemde doel voorbij gaat 

 
Constateert verder:  

• Dat er daadwerkelijk gebouwd moet worden naar behoefte met prioriteit sociale woningbouw en 
middenklasse 

• Dat het plan minimaal moet worden teruggebracht naar het plan van de overeenkomst getekend  
op 14 januari 2016 

• Dat er verwachtingen zijn gewekt die met het huidige aangepaste plan niet overeen komen 
• Dat het huidige aangepaste plan niet in balans is door te veel woningen te realiseren in een te hoge 

prijsklasse in verhouding met de vraag naar betaalbare woningen. 
• Het gepresenteerde plan op 14 januari 2016 voldeed aan alle eisen ook voor wat betreft Kockengen 

waterproof. 
• De vrije kavels hiervoor kunnen worden  ingezet 

 
Besluit het college op te dragen:  

Het voorliggende gewijzigd bestemmingsplan terug te brengen naar de overeenkomst zoals is 
gepresenteerd op 14 januari 
Te weten: de bouw van 84, woningen. Hiervan 30% in de sociale sector gebouwd. Het totale plan 
bestaande uit 6 vrijstaande, 23 twee-onder-een-kap en patio, 14 bebo’s (beneden-bovenwoningen) en 
29 rijwoningen 
Er gehouden wordt aan de 30% sociale sector zoals in de woonvisie door de Gemeenteraad is besloten.  
 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het Vechtse Verbond  Mieke Hoek 
 
Zie ook bijlage artikel uit VAR 16 januari 2016 
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NIEUWS Woningbouw Cocagne kan van start  
Geplaatst op 22 januari 2016 

 
Wethouder Zivkovic-Laurenta en Dick Boekhout, ontwikkelingsmanager bij BPD zetten de handtekeningen  

STICHTSE VECHT > Donderdag ondertekenden wethouder Zivkovic-Laurenta en Dick Boekhout, 
ontwikkelingsmanager bij BPD een overeenkomst om te komen tot 84 nieuwe woningen in Kockengen. Het 
woningbouwplan voorziet in de bouw van 84, woningen. Hiervan wordt 30% in de sociale sector gebouwd. 
Het totale plan bestaat uit 6 vrijstaande, 23 twee-onder-een-kap en patio, 14 bebo’s (beneden-
bovenwoningen) en 29 rijwoningen. Het woningbouwplan geeft invulling aan de lokale woningbehoefte. 
Om woningbouw, die qua verkaveling en woningcategorieën afwijkend is, mogelijk te maken, wordt een 
nieuw bestemmingsplan opgesteld. De woningbouwlocatie bevindt zich in kwetsbaar gebied wat betreft 
bodemstructuur. Om die reden is de gemeente in het kader van het project Kockengen Waterproof al in een 
vroegtijdig stadium met de ontwikkelaar en de betrokken partijen, provincie en waterschap HDSR, in 
overleg getreden. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de eisen en randvoorwaarden bij het voor bewoning 
geschikt maken van het plangebied, waaronder het voorbelasten van de bodem.  
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