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1. ZIENSWIJZEN 
 

1.1 Inleiding  
 
Het ontwerpbestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" heeft van 8 november 2012 tot en met 27 
februari 2013 ter visie gelegen. Tijdens die periode hebben wij 174 zienswijzen ontvangen, 
waarvan een aantal verschillende zienswijzen door dezelfde personen zijn ingediend. In deze 
zienswijzennota geven wij een samenvatting van die zienswijzen en een reactie daarop van de 
gemeente. 
 

1.2 Overzicht indieners van zienswijzen 
 
De volgende personen en organisaties hebben een zienswijze ingediend: 
1. Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden  
2. Commerciële Club Nieuwkoop, Postbus 150, 2420 AD Nieuwkoop  
3. Provincie Zuid Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag  
4. Watersportvereniging Noord Zuid Nieuwkoop, Molenpad 5, 2421 BX Nieuwkoop  
5. Luchtverkeersleiding Nederland, Postbus 75200, 1117 ZT Luchthaven Schiphol  
6. H. van Vliet en E. van Vliet, Achterweg 40, 2421 EB Nieuwkoop  
7. W.A.M. van der Laan, namens Gebr. Bodegraven BV, Atoomweg 2 te Nieuwkoop  
8. G. Kranenburg, Ir. Dingemanspark 5, 2421 AR Nieuwkoop  
9. T.P.M. Akerboom, Am Bauenhaus 43, 40472 Düsseldorf  
10. P.C.M. van Rijn en L.H.J.M. van Rijn-Smits, Dorpsstraat 67, 2421 AW Nieuwkoop 
11. T. Patt, Vijverhofpad 2 te Nieuwkoop 
12. Stichting het Consortium en J. van Doorn en H. Vissers, p/a Dorpsstraat 75 te Nieuwkoop  
13. Mevrouw Kwakkenbos, Dorpsstraat 92, 2421 BC Nieuwkoop 
14. M.C. van der Heijden, Ruysdaelstraat 49 E5, 1071 XA Amsterdam en I. de Groot-van der 

Heijden, Dorpsstraat 176, 2903 LB Capelle a/d IJssel  
15. H.W. van der Laan b.v., namens G. Vossenberg, Dorpsstraat 102 te Nieuwkoop  
16. La Gro Advocaten, namens G.A. Vossenberg, Dorpsstraat 102 te Nieuwkoop en J.A. 

Bodegraven, Breukelveensemeentje 8d te Loosdrecht  
17. H. Konst, Meester Joostenlaan 27, 2012 CK Haarlem  
18. Tijsterman Jachthaven Plaszicht, Dorpsstraat 114 te Nieuwkoop  
19. H. Tijsterman, Dorpsstraat 120, 2421 BC Nieuwkoop  
20. S.H.Th. van den Haak, Berkenlaan 27, 2421 EH Nieuwkoop 
21. J.N.D. Zwart, De Blokkamp 19, 2421 TC Nieuwkoop  
22. Kwadraad, namens mevrouw Hussen, Handelsweg 12 te Nieuwkoop 
23. Balletschool Sietske van Kan, Ladderhaak 7, 2421 NK Nieuwkoop  
24. Multimate Nieuwkoop, Industrieweg 29, 2421 LK Nieuwkoop  
25. Era De Koning Makelaardij, namens de heer Van der Veen en mevrouw Hogendoorn, 

Karperstraat 2 te Nieuwkoop  
26. Jumbo Supermarkten, Laanakkerweg 4, 4131 PA Vianen  
27. Directie Bakker & Vos, p/a T. Bakker, Vijverhof 1, 2421 VX Nieuwkoop 
28. Belangenvereniging van woonarken aan het Molenpad, p/a Molenpad 10, 2421 BX 

Nieuwkoop  
29. N. Bodegraven, Mary-Zeldenrust 99, 2331 NH Leiden  
30. Vink + Veenman b.v., Postbus 40, 2420 AA Nieuwkoop  
31. Evangelische gemeente De Brug, Noordeinde 96, 2445 XG Aarlanderveen  
32. La Gro Advocaten, namens Wako Exploitatie BV, te Koudekerk aan den Rijn  
33. A.S.M. Polder, Nieuwveenseweg 25A, 2421 LA Nieuwkoop  
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34. Benbouw Adviezen b.v., namens J. Angenent en H. Angenent-Oudshoorn, Nieuwveenseweg 
29 en 29a te Nieuwkoop  

35. L.P. Karens, Nieuwveenseweg 61, 2421 LB Nieuwkoop  
36. Loon- en verhuurbedrijf L.H. Verduyn, Nieuwveenseweg 41a, 2421 LB Nieuwkoop  
37. H. den Hertog, Nieuwveenseweg 43, 2421 LB Nieuwkoop  
38. R. Straver, Maarten Freeke Wije 2a, 2431 TP Nieuwkoop  
39. J.H.M. van der Voorn, Noordenseweg 18, 2421 XX Nieuwkoop  
40. Stichting Unive Rechtshulp, namens de heer Pieterse en mevrouw Van Dam, Noordenseweg 

19, 2421 XW Nieuwkoop 
41. Vos & Vennoten Advocaten, namens Stichting Veenweidegebied in Nood en M.E. van Dam, 

Noordenseweg 19 te Nieuwkoop  
42. N. Bodegraven, Mary-Zeldenrustweg 99, 2331 NH Leiden  
43. Wereldwinkel De Toren, p/a Achterweg 40, 2421 EB Nieuwkoop  
44. J.P. van de Pol, Smederij 2 te Nieuwkoop  
45. Van der Laan b.v., Transportweg 24, 2421 LS Nieuwkoop 
46. T. en B. Wassenburg, Windhaak 6, 2421 NE Nieuwkoop  
47. R. en I. van den Helder, Windhaak 61, 2421 NE Nieuwkoop  
48. J.W.C. Meertens, Windhaak 63, 2421 NE Nieuwkoop  
49. Bed & Breakfast Hotel de Ziende, Zuideinde 2, 2421 AH Nieuwkoop  
50. M. Bruijnes, namens R. Kuijf, Zuideinde 3 te Nieuwkoop 
51. Beijeman mos-, riet en loonbedrijf, Zuideinde 17f, 2421 AA Nieuwkoop  
52. W.J. Beijeman, namens M. van der Weijden-Straathof, Zuideinde 3c te Nieuwkoop  
53. J.H. Boonstra en H.M. Huiden, Zuideinde 11, 2421 AA Nieuwkoop  
54. R.P.M. van der Voorn, Zuideinde 22a, 2412 AJ Nieuwkoop  
55. H.W. van der Laan b.v., namens C.A.J. van der Laan-Hoogervorst, Zuideinde 36h te 

Nieuwkoop  
56. R. Hobma, Zuideinde 38a, 2421 AK Nieuwkoop  
57. C.J.A. Oor, zuideinde 42, 2421 AK Nieuwkoop  
58. H.J.M. Pieterse en W.P.M. Pieterse - van der Wereld, Zuideinde 46, 2421 AK Nieuwkoop  
59. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens S.M. en G.P.S. van der Voorn, Zuideinde 67, 2421 

AB Nieuwkoop  
60. J.C. van der Voorn, Constructieweg 7, 2421 LN Nieuwkoop 
61. J. Kleine, Zuideinde 90a, 2421 AL Nieuwkoop  
62. M. Bruijnes, namens mevrouw A.C. Montagne, zuideinde 91-93 te Nieuwkoop  
63. D.P. van Putten-de Rooij, Zuideinde 102, 2421 AM Nieuwkoop  
64. A. van Putten, Zuideinde 102, 2421 AM Nieuwkoop  
65. F.M. van den Brink, Zuideinde 90, 2421 AL Nieuwkoop  
66. J. Kleine, Zuideinde 90a, 2421 AL Nieuwkoop  
67. W. Visser, Zuideinde 96, 2421 AM Nieuwkoop  
68. J. Hoogerwerf en T.C.M. Hoogerwerf-de Beek, Zuideinde 98, 2421 AM Nieuwkoop  
69. H.A.W. Gorissen, Zuideinde 100, 2421 AM Nieuwkoop  
70. C.M.V. van de Weijden, Zuideinde 159 te Nieuwkoop 
71. A. van der Weijden-de Vries, Zuideinde 112, 2421 AM Nieuwkoop  
72. C. van Eijk, Zuideinde 124, 2421 AN Nieuwkoop  
73. J.J. Schuurman, Zuideinde 114 en C.M.W. van Koert, Zuideinde 116, 2421 AM Nieuwkoop  
74. C. Pieterse, Zuideinde 151, 2421 AD Nieuwkoop  
75. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens K. Veenboer, Zuideinde 111, 2421 AC Nieuwkoop  
76. Era de Koning Makerlaardij, namens Familie Egmond, Zuideinde 113, 2421 AC Nieuwkoop  
77. S.F. Pietersen, Zuideinde 120, 2421 AM Nieuwkoop  
78. A.P. van den Helder-Smit, Zuideinde 157, 2421 AD Nieuwkoop  
79. C.M.T. van der Weijden, Zuideinde 159, 2421 AD Nieuwkoop  
80. Th. A. Pieterse, Zuideinde 168a, 2421 AP Nieuwkoop 
81. M. Tatje, Zuideinde 170, 2421 AP Nieuwkoop  
82. L. Borger, Dorpsstraat 70D, 2396 HE Koudekerk aan den Rijn  
83. J.Y. Hoekstra, Zuideinde 174, 2421 AP Nieuwkoop  
84. T.W. Hoekstra, Zuideinde 176, 2421 AP Nieuwkoop  
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85. C.G.I. Makkinga, Zuideinde 176, 2421 AP Nieuwkoop  
86. H.L.A. van der Laan en E. van der Laan – Troost, Zuideinde 182, 2421 AP Nieuwkoop  
87. C.F. van Leeuwen en E. van Leeuwen-Koster, Zuideinde 184, 2421 AP Nieuwkoop  
88. J.J. Verbruggen en A.J.M. Verbruggen - de Boer, Zuideinde 180, 2421 AP Nieuwkoop  
89. E.L.N. Verbruggen en M.M.M. Plomp, Karperstraat 49, 2421 HV Nieuwkoop  
90. R.W.J. Verbruggen, Admiraliteitskade 23j te Rotterdam 
91. A.M. Vlaar-Nieuwenhuizen, Zuideinde 186, 2421 AP Nieuwkoop  
92. M.J.W. Hollink en A.D.A. Hollink-Vlaar, Reigerstraat 17, 2471 XG Nieuwkoop  
93. F. van der Wagt, Zuideinde 190, 2421 AP Nieuwkoop  
94. VvE “Woonarkencomplex Zuideinde”,  p/a Zuideinde 178B, 2421 AP Nieuwkoop  
95. G.M. van den Brink, Zuideinde 90, 2421 AL Nieuwkoop  
96. J. Hoogerwerf, Zuideinde 98, 2421 AM Nieuwkoop  
97. W. Visser, Zuideinde 96, 2421 AM Nieuwkoop  
98. H.A.W. Gorissen, Zuideinde 100, 2421 AM Nieuwkoop  
99. M.M. Samson, Zuideinde 122, 2421 AM Nieuwkoop  
100. J.M. van den Helder, Zuideinde 157, 2421 AD Nieuwkoop 
101. A. van der Weijden-de Vries, Zuideinde 112, 2421 AM Nieuwkoop  
102. C. van Eijk, Zuideinde 124, 2421 AN Nieuwkoop  
103. J. S. Moraal, Zuideinde 92, 2421 AM Nieuwkoop  
104. T.W.M. en E. van der Klein-Tensen, Zuideinde 104, 2421 AM Nieuwkoop  
105. J.W.M. Pietersen, Zuideinde 179-182, 2421 AE Nieuwkoop  
106. G.N.W. Lenting & J. Lenting-Baas, Zuideinde 202, 2421 AP Nieuwkoop  
107. JagerKuiper Advocaten, namens G.J. Sanders, Sportlaan 31 te Zevenhoven  
108. Kneppelhout Korthals Advocaten, namens I.M. Krol, Zuideinde 208, 2421 AP Nieuwkoop  
109. C.D. Tijsterman, Zuideinde 267, 2421 AG Nieuwkoop 
110. J.A.M. Könst, de Halve Roe 95, 2421 JB Nieuwkoop en P.T. Pietersen, Drechtdijk 139, 

1424 RD De Kwakel  
111. Eigenaren Kennedylaan 33-35, p/a Vijverhof 1, 2421 EM Nieuwkoop  
112. W.J. Fokker en A.A. Fokker van Bruggen, Gruttoplein 14, 2421 EG Nieuwkoop  
113. B.A. van Oers en L.B.A. Smits, Gruttoplein 15, 2421 EG Nieuwkoop  
114. A. van Lith en M. van Lith, Gruttoplein 18, 2421 EG Nieuwkoop 
115. D. Kalshoven en H. Kalshoven, Gruttoplein 17, 2421 EG Nieuwkoop  
116. D.M. Immerzeel en M. Immerzeel-Kemper, Gruttoplein 20, 2421 EG Nieuwkoop 
117. A. Biersteker en J.J. Taubert, Fazantstraat 16, 2421 XL Nieuwkoop  
118. E.l.M. de Jong-Wouters, Fuutstraat 8, 2421 XS Nieuwkoop  
119. R.H. Turk en A.E. Kok, Fuutstraat 4, 2421 XS Nieuwkoop 
120. O. Koliloedjoer, Gruttoplein 16, 2421 EG Nieuwkoop  
121. A.A. van Wijk, Fleurstraat 25, 2421 JE Nieuwkoop 
122. E.T.M. Slof, Fleurstraat 33, 2421 JE Nieuwkoop 
123. C. Aartman en W. van de Weyden, p/a Zuideinde 15b, 2421 AA Nieuwkoop  
124. W.P. Plomp, Fleurstraat 31, 2421 JE Nieuwkoop  
125. W.H. van Dam, Fleurstraat 2, 2421 JE Nieuwkoop  
126. C. Toor, Fleurstraat 42, 2421 JE Nieuwkoop  
127. O. Koliloedjoer, Gruttoplein 16, 2421 EG Nieuwkoop  
128. H.J.M. Bosman-Langemaire, Gruttoplein 19, 2421 EG Nieuwkoop  
129. A.J. van Lith en MM. van Lith, Gruttoplein 18, 2421 EG Nieuwkoop 
130. D. Kalshoven en H. Kalshoven, Gruttoplein 17, 2421 EG Nieuwkoop  
131. J.G. Baartman, Dorpsstraat 62, 2421 BB Nieuwkoop 
132. P.C. Kok, Molenpad 17, 2421 BX Nieuwkoop  
133. A.M.P. Wagenaar, N.J..P Wagenaar en J.N.M. Wagenaar, Dorpsstraat 125, 2421 AX 

Nieuwkoop  
134. C. van 't Riet Zuiveltechnologie B.V., Energieweg 20, 2421 LM Nieuwkoop  
135. WPO VOF, Transportweg 30-32, 2421 LS Nieuwkoop 
136. S.C. Bodegraven, Dorpsstraat 44, 2421 BB Nieuwkoop  
137. J. Mulders, Fazantstraat 25, 2421 XK Nieuwkoop  
138. J.G. Broere, Frederik Hendrik laan 12, 3445 XN Woerden  
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139. De Steupel, de Vlinder, de Vlijt, de Ringkant, Roby’s Gym, p/a Maarten Freeke Wije 2, 
2421 TP Nieuwkoop  

140. M.F.F. Thepass, Nieuwveenseweg 39a, 2421 LB Nieuwkoop 
141. A. Verweij, Nieuwveenseweg 35 en V. van der Neut, Nieuwveenseweg 33, 2421 LB 

Nieuwkoop  
142. A. Verweij, Nieuwveenseweg 35 en V. van der Neut, Nieuwveenseweg 33, 2421 LB 

Nieuwkoop  
143. J.Y. Hoekstra, Zuideinde 174, 2421 AP Nieuwkoop 
144. T.W. Hoekstra, Zuideinde 176, 2421 AP Nieuwkoop  
145. H.L.A. van der Laan, Zuideinde 182, 2421 AP Nieuwkoop 
146. C.F. van Leeuwen, Zuideinde 184, 2421 AP Nieuwkoop 
147. J.L. Verbruggen, Zuideinde 180, 2421 AP Nieuwkoop 
148. A.M. Vlaar-Nieuwenhuizen, Zuideinde 186, 2421 AP Nieuwkoop 
149. C.Th. Rietbergen, Dorpsstraat 12, 2421 BA Nieuwkoop  
150. H.R. van der Pauw, Dorpsstraat 6, 2421 BA Nieuwkoop  
151. Klerk BV namens De Haan, Nieuwveenseweg 25B te Nieuwkoop  
152. J. Schellingerhout, Dorpsstraat 110, 2421 BC Nieuwkoop  
153. J. Kramer en N. Lammerts, Wouwenmanstraat 30, 1017 MA Amsterdam  
154. J. Verweij en A. Kalshoven, Stibbe 13, 2421 MR Nieuwkoop  
155. J.l. en M.J. van Lammeren, Berkenlaan 26, 2421 EH Nieuwkoop  
156. A. Thomas,  De veenderij 2, 2421 HJ Nieuwkoop  
157. P. Akkerboom en L. Akkerboom-Stegeman, Dorpsstraat 36, 2421 BB Nieuwkoop  
158. Vink Bouw Nieuwkoop, namens Holding Grofsmederij Nieuwkoop BV, Postbus 33, 2420 

AV Nieuwkoop  
159. A.L. Beumer, Dorpsstraat 19, 2421 AV Nieuwkoop  
160. K. Buitelaar, dorpsstraat 116, 2421 BC Nieuwkoop 
161. Machinefabriek De Koning B.V., Transportweg 14-16, 2421 LS Nieuwkoop  
162. Balvert Bestonstaal BV, Postbus 84, 2420 AB Nieuwkoop  
163. Teken- en adviesbureau J.M. Zevenhoven, namens T. Uijttewaal, J. van der Haarpark 22 

Nieuwkoop  
164. L. en T. Uijttewaal, J. van der Haarpark 21, 2421 AT Nieuwkoop  
165. MCC De Zevensprong, Noordenseweg 23h, 2421 XW Nieuwkoop  
166. Mevrouw C.G.I. Makkinga, Zuideinde 176, 2421 AP Nieuwkoop 
167. Mevrouw E. van der Laan-Troost, Zuideinde 182, 2421 AP Nieuwkoop 
168. Mevrouw E. van Leeuwen-koster, Zuideinde 184, 2421 AP Nieuwkoop 
169. Mevrouw A.J.M. Verbruggen-de Boer, Zuideinde 180, 2421 AP Nieuwkoop 
170. E.L.N. Verbruggen, Karperstraat 49, 2421 HV Nieuwkoop 
171. Mevrouw M.M.M. Plomp, Karperstraat 49, 2421 HV Nieuwkoop 
172. R.W.J. Verbruggen, Admiraliteitskade 32j te Rotterdam 
173. Mevrouw A.D.A. Hollink-Vlaar, Reigerstraat 17 te Nieuwkoop 
174. M.J.W. Hollink, Reigerstraat 17 te Nieuwkoop.  
 
 
 
Diverse mensen hebben hun zienswijze gestuurd aan het college van burgemeester en 
wethouders, terwijl zij de zienswijze hadden moeten sturen aan de raad. Het college heeft deze 
zienswijzen echter opgevat als zienswijzen die aan de raad zijn gericht. Zij zijn dan ook allemaal 
hieronder genoemd en van een reactie voorzien. 
 

1.3 Hoorzitting 
 
De raad heeft de indieners van een zienswijze op 22 januari 2013 en op 13 maart 2013 in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze nader toe te lichten. Van die gelegenheden hebben 49 
mensen gebruik gemaakt. De raad heeft na afloop van de hoorzitting aandachtspunten 



9 
 

meegegeven aan burgemeester en wethouders. Deze hadden onder meer betrekking op 
vormgeving bouwblokken, recreatiewoningen en maatvoeringen. Ook heeft de raad diverse 
andere percelen van particulieren genoemd. Wij hebben de aandachtspunten van de raad 
hieronder meegenomen bij de gemeentelijke reactie op de zienswijzen. 
 
 
 

1.4 Samenvatting van de schriftelijke zienswijzen met reactie  
 
De zienswijzen gaan over verschillende onderwerpen waaronder een aantal dezelfde. De 
zienswijzen betreffen in hoofdzaak de volgende onderwerpen: 
 

- 14 over extra woningbouw/recreatiewoning  
- 37 over woonschepen 
- 10 over aanduiding kanoverhuur aan het Zuideinde 
- 19 over trapveldje en Gruttoplein 
- 13 over bedrijvigheid 
- 42 over maatvoering/bouwblok/aanduiding ca. 

 
 
De zienswijzen zullen in bovenstaande volgorde behandeld worden. 
 
Diverse mensen vragen in hun zienswijze om een woonbestemming toe te kennen aan hun 
perceel. Zij hebben nu veelal een agrarische of recreatiebestemming. Voor de leesbaarheid van 
onze beantwoording hebben wij besloten onze visie hierop hieronder toe te lichten. In de 
desbetreffende zienswijzen wordt dan naar dit antwoord verwezen. 
 
Er zijn verschillende verzoeken voor het realiseren van nieuwe woningen binnen het 
bestemmingsplangebied. Recent hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de provinciale 
woonvisie vastgesteld. De woonvisie is door vertaald in een verordening waaruit de verplichting 
voortvloeit voor het hebben van een actuele regionale woonvisie. Deze actuele woonvisie vormt 
één van de provinciale toetsingscriteria bij het beoordelen van de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Als een bestemmingsplan niet past binnen de regionale woonvisie, kan de 
provincie een zienswijze hierover indienen. De provincie kijkt daarbij naar aantallen, percentage 
woningbouw, woonmilieus en de toepassing van de SER-ladder. De regio Holland Rijnland 
beschikt niet over een actuele woonvisie. Deze visie zal dus nog moeten worden opgesteld. Het 
is de verwachting dat deze visie pas in de loop van 2013 zal kunnen worden vastgesteld. Tot die 
tijd zal de gemeente zeer zorgvuldig omgaan met het toestaan van woningbouw. 
Bestemmingsplannen en plannen voor woningbouw worden gedurende deze periode afgestemd 
met de buurgemeenten (regio). 
 
Diverse personen hebben een zienswijze ingediend met betrekking tot de opgenomen 
maatvoering van woonschepen. Wij zijn van mening dat deze zienswijzen hoofdzakelijk berusten 
op een misverstand/onduidelijkheid en gerelateerd zijn aan de verschillen tussen de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) en de ruimtelijke ordening systematiek (neerwaartse 
geprojecteerde maatvoering). 
 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is in de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
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Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
Bij een woonschip volgens de APV wordt het schip zonder plankieren e.d. gemeten, terwijl in een 
bestemmingsplan juist de neerwaartse projectie inclusief plankieren e.d. gemeten moet worden 
(ruimtelijk beslag). In artikel 2.6 van de planregels is dit reeds opgenomen. Ter verduidelijking zal 
dit echter ook bij de aangegeven lengte en breedtematen in de planregels worden opgenomen.. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
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1. Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden (G13.0092) 
 
Ontvankelijkheid 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. de zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De reactie met betrekking tot het Rijnlandse Afvalwaterpersgemaal Nieuwkoop, Industrieweg 

6 te Nieuwkoop is niet als zodanig opgenomen op de verbeelding, in de planregels en in de 
bijlage lijst Bedrijfsactiviteiten. Verzocht wordt om een correctie. 

 
Reactie 
Wij betreuren het dat de inspraakreactie niet goed verwerkt is op de verbeelding en in de 
planregels. Dit zal alsnog worden gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing verbeelding, planregels en bijlage. 
 

2. Commerciële Club Nieuwkoop, Postbus 150, 2420 AD Nieuwkoop (13.00058) 
 
Ontvankelijkheid 
De Commerciële Club Nieuwkoop heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het in de toelichting opgenomen kaartje voor perifere detailhandel is summier en zou niet in 

overeenstemming zijn met de tekst. Tevens zou op de verbeelding geen specifieke 
vermeldingen voor perifere detailhandel zijn aangetroffen. Voor andere activiteiten is het van 
belang dat uitbreidingsmogelijkheden behouden blijven en zowel enige marge en flexibiliteit 
blijft bestaan in termen van vierkante meters als ook in milieu- en veiligheidseisen. 
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Reactie 
Zowel het kaartje als de tekst zijn afkomstig uit de detailhandelsnota en vertaald naar het 
onderhavige bestemmingsplan. Op de verbeelding zijn de perifere locaties aangeduid via de 
aanduiding (dhp) overeenkomstig de uitgangspunten voor het bestemmingsplan en SVBP2008. 
Voor wat betreft de uitbreidingsmogelijkheden wordt opgemerkt dat onderhavig bestemmingsplan 
een zogenaamd conserverend bestemmingsplan is, inhoudende dat de uitgangspunten voor het 
opstellen van dit plan, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van mei  2010 en 3 maart 2011, 
leidend zijn. De gemeenteraad heeft aangegeven dat de rechten uit het vigerende 
bestemmingsplan, voor zover mogelijk, overgenomen moeten worden in het nieuw op te stellen 
bestemmingsplan Kern Nieuwkoop. Daar waar dit niet correct heeft plaatsgevonden, zal dit 
alsnog worden gecorrigeerd. Naar ons oordeel zijn de opgenomen planregels inclusief bijlage 
voldoende flexibel en ruim van opzet om aan de wensen van de ondernemers te kunnen voldoen, 
rekening houdende met de aard, omvang en situering van het bedrijfsterrein. 
 
2. Verzocht wordt om aanpassing van het bestemmingsplan met betrekking tot de maximaal 

toegestane bedrijfsactiviteiten aangezien het westelijk deel van de Nieuwveenseweg 
beschouwd moet worden als omgevingstype Gemengd  Gebied en niet als omgevingstype 
Rustige woonwijk en rustig buitengebied. 

 
Reactie 
Wij zijn het niet eens met aanmerken als omgevingstype Gemengd. Het bestemmingsplan betreft 
een conserverend plan. Uitgangspunt is dat de mogelijkheden van het vigerende plan 
opgenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan, zonder dat daarbij extra mogelijkheden 
worden gecreëerd. Daarnaast hebben wij met de categorie indeling rekening gehouden met de 
aanwezige bedrijven en toekomstige naastgelegen ontwikkelingen zoals Buytewech-Oost. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niets eens met de zienswijze van Commerciële Club Nieuwkoop. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

3. Provincie Zuid Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (G12.1777/G13.0427) 
 
Ontvankelijkheid 
De Provincie Zuid Holland heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. In artikel 3 wordt land- en tuinbouw op opengrond toegestaan inclusief bosbouw. Dit is in 

strijd met het provinciaal beleid waarin bomen slechts gekweekt kunnen worden binnen de 
boom- en sierteeltcontour. 

 
Reactie 
De planregels zullen zodanig aangepast worden dat bosbouw niet tot de mogelijkheden behoort. 
 
2. In de lijst van bedrijfsactiviteiten, als genoemd in artikel 4 en 5, zijn meerdere zaken 

opgenomen die volgens provinciaal beleid uitgesloten dienen te worden, zoals detailhandel 
en kantoren. 

 
Reactie 
Voor zover het artikel 5 betreft zal de lijst van bedrijfsactiviteiten met betrekking tot detailhandel 
en kantoren aangepast worden zodat de toegestane functies binnen de kaders blijven van het 
provinciaal beleid. 
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3. Het bestemmingsplan maakt nieuwe ontwikkelingen, waaronder woningbouw, mogelijk en 
hierdoor is artikel 2 van de Verordening ruimte van toepassing. Verzocht wordt om hieraan te 
voldoen. Met name dient regionale afstemming plaats te vinden over de nieuwe ontwikkeling 
en dient een verantwoording opgenomen te worden in het bestemmingsplan aan de hand 
van de ladder voor duurzame verstedelijking. 

 
Reactie 
Er zijn verschillende verzoeken voor het realiseren van nieuwe woningen binnen het 
bestemmingsplangebied. Recent hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de provinciale 
woonvisie vastgesteld. De woonvisie is door vertaald in een verordening waaruit de verplichting 
voortvloeit voor het hebben van een actuele regionale woonvisie. Deze actuele woonvisie vormt 
één van de provinciale toetsingscriteria bij het beoordelen van de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Als een bestemmingsplan niet past binnen de regionale woonvisie, kan de 
provincie een zienswijze hierover indienen. De provincie kijkt daarbij naar aantallen, percentage 
woningbouw, woonmilieus en de toepassing van de SER-ladder. De regio Holland Rijnland 
beschikt niet over een actuele woonvisie. Deze visie zal dus nog moeten worden opgesteld. Het 
is de verwachting dat deze visie pas in de loop van 2013 zal kunnen worden vastgesteld. Tot die 
tijd zal de gemeente zeer zorgvuldig omgaan met het toestaan van woningbouw. 
Bestemmingsplannen en plannen voor woningbouw worden gedurende deze periode afgestemd 
met de buurgemeenten (regio). 
In de toelichting zal een extra paragraaf worden opgenomen met betrekking tot ons beleid in 
relatie met de Verordening Ruimte. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de Provincie Zuid Holland 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing planregels, bijlage en een aanvulling op de toelichting  
 

4. Watersportvereniging Noord Zuid Nieuwkoop, Molenpad 5, 2421 BX Nieuwkoop 
(12.32617) 

 
Ontvankelijkheid 
De Watersportvereniging Noord Zuid Nieuwkoop heeft de zienswijze binnen de daarvoor 
bedoelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Met betrekking tot de jachthaven aan het Molenpad heeft de watersportvereniging een aantal 

gebreken op de verbeelding aangegeven. 
 
Reactie 
Deze gebreken zijn reeds geconstateerd en zullen worden aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de Watersportvereniging Noord Zuid Nieuwkoop. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing verbeelding m.b.t. grens WA, steigers, terras en starttoren. 
 

5. Luchtverkeersleiding Nederland, Postbus 75200, 1117 ZT Luchthaven Schiphol 
(12.32367) 

 
Ontvankelijkheid 
De Luchtverkeersleiding Nederland heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
Verzocht wordt om rekening te houden met het toetsingsvlak van de locator Nieuwkoop en dit te 
borgen in het bestemmingsplan, door middel van opname van het toetsingsvlak en op te nemen 
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in de planregels dat wanneer de maximale hoogte van een bouwplan het toetsingsvlak doorsnijdt 
advies wordt ingewonnen bij LNVL. 
 

 
 
Reactie 
Wij zijn het met Luchtverkeersleiding Nederland eens dat voorkomen moet worden dat 
bouwwerken verstoring kunnen veroorzaken bij de afwikkeling van vliegbewegingen. Echter, 
gelet op de locatie van de locator, gelegen ruim buiten het plangebied, en de in het plan 
gehanteerde maximale maatvoeringen, achten wij het opnemen van het locatorgebied op de 
verbeelding en in de planregels, niet noodzakelijk. Bij recht zijn geen bouwwerken toegestaan die 
het nodig maken dat advies wordt ingewonnen bij LVNL. Wel zal in de toelichting een paragraaf 
worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van Luchtverkeersleiding Nederland. 
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Gevolgen voor het bestemmingsplan 
In toelichting paragraaf opnemen over locatorgebied. 
 

6. H. van Vliet en E. van Vliet, Achterweg 40, 2421 EB Nieuwkoop (13.03938) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Van Vliet hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. In plaats van ingetekende bouwvlakken voor twee-onder één kap woningen is op de 

verbeelding een doorlopende bouwstrook ingetekend. Daarnaast is de maatvoering groter 
ingetekend dan de werkelijke bouw. Gelet op de planregels zou de opzet van het straatbeeld 
gewijzigd kunnen worden. 
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Reactie 
Bij de plansystematiek is gekozen voor een doorlopend bouwblok met een 
maatvoeringsaanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ en een standaard maatvoering. 
Hierdoor is het mogelijk flexibiliteit in het plan te brengen, zonder dat het noodzakelijk is om voor 
elke kleine uitbreiding van de woning het bestemmingsplan te moeten aanpassen. Wij achten dit 
uit stedenbouwkundig oogpunt niet bezwaarlijk. 
 
Tevens is er voor gekozen om een aantal bouwregels, zoals de afstand tot de zijdelingse 
perceelsgrens, niet op te nemen maar rechtstreeks te vertalen op de verbeelding met de 
vormgeving van het bouwblok. Hierdoor worden de bouwregels overzichtelijker, terwijl een gelijke 
opzet van het plan bereikt wordt. 
 
Conclusie 
Wij zijn het oneens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van Vliet. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

7. W.A.M. van der Laan, namens Gebr. Bodegraven BV, Atoomweg 2 te Nieuwkoop 
(13.00768/G13.0050) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Laan heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. In verband met een veranderende markt met een andere (technische) vorm van 

efficiëntere logistieke opslag is het noodzakelijk om te beschikken over een hoger pand 
dan wat op dit moment volgens het plan mogelijk is. Verzocht wordt om de bouwhoogte 
aan te passen van 10 meter naar 17 meter. 
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Reactie 
Gelet op het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van revitalisering van 
bedrijventerrein en de uitgevoerde gemeentelijke hoogtestudie, achten wij het wenselijk dat 
binnen het bestemmingsplan de mogelijkheid wordt opgenomen om op enkele locaties en ten 
behoeve van aantoonbare bedrijfseconomische noodzakelijkheid, een afwijking van de maximale 
bouwhoogte kan worden toegestaan. Aangezien naar ons oordeel het verzoek voldoende 
onderbouwd is, kan de afwijkende hoogte, overeenkomstig het voorgenomen bouwplan, direct in 
het plan worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze de heer Van der Laan. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen hoogtemaatvoering op verbeelding voor het bedrijf Bodegraven tot en met 17m en 
een afwijkingsmogelijkheid voor alleen de maximale bouwhoogte tot en met 14m opnemen in een 
algemene afwijkingsbevoegdheid. 
 

8. G. Kranenburg, Ir. Dingemanspark 5, 2421 AR Nieuwkoop (13.04553) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Kranenburg heeft zijn/haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk 
 
Zienswijzen 
1. In de verband met de vormgeving van de kavel is het niet mogelijk om een schuurtje van 8 

meter te bouwen op de gewenste plek. Het schuurtje zou dan gebouwd worden in de 
bestemming tuin. Verzocht wordt om een aanpassing zodat het schuurtje op de gewenste 
plek gerealiseerd kan worden. 
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Reactie 
De bestemming wonen is van dien aard dat de schuur zonder enige problemen binnen de 
bestemming gerealiseerd kan worden. Een verschuiving van enkele meters zou voldoende 
moeten zijn om het binnen het aangegeven bouwblok te brengen . Er is dan ook geen noodzaak 
om het bestemmingsplan om dat punt aan te passen   
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Kranenburg. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

9. T.P.M. Akerboom, Am Bauenhaus 43, 40472 Düsseldorf (13.00582/G13.0019) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Akerboom heeft zijn/haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. In verband met gewijzigde eigendomsverhoudingen (Dorpsstraat 34-36) is het wenselijk 

geworden om te beschikken over een eigen brug als ontsluiting. Verzocht wordt om een brug 
op de verbeelding op te nemen. 

 
Reactie 
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het opnemen van een brug via een 
afwijkingsbevoegdheid indien er sprake is van een noodzaak tot het ontsluiten van een perceel. 
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Zonder nadere informatie over de noodzaak, de vormgeving van de brug en de locatie is het niet 
mogelijk om een brug op dit moment op de verbeelding aan te duiden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Akerboom. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

10. P.C.M. van Rijn en L.H.J.M. van Rijn-Smits, Dorpsstraat 67, 2421 AW Nieuwkoop 
(G12.1179) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Van Rijn-Smits hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De in eigendom behorende garage staat op de ruimtelijke onderbouwing voor het perceel 

Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 ingetekend als te slopen. Dit is onjuist. Slechts de twee 
aangebouwde garages (in eigendom bij de ontwikkelaar) worden gesloopt. Daarnaast is een 
strook grond voor de eigen garage in eigendom en deze dient vrij te worden gehouden voor 
toetreding tot de garage.  

 
Reactie 
Een ruimtelijke onderbouwing dient als motivering van een planvoornemen. Niet altijd zal 
gerealiseerd worden wat in een ruimtelijke onderbouwing is opgenomen. Daarbij is het mogelijk 
dat in een dergelijke onderbouwing onjuistheden/onduidelijkheden kunnen voorkomen welke 
geen gevolgen hebben voor de daadwerkelijke uitvoering van een plan. Bij de daadwerkelijk 
uitvoering van een plan dient rekening gehouden te worden met de eigendomsverhoudingen en 
rechten. 
 
2. In het verleden is de tuin van nummer 69 opgehoogd, waardoor wateroverlast is ontstaan. 

Deze wordt nu via een dompelpomp en slang afgevoerd naar de riolering in het pad voor de 
garage. Nu dit gebied openbare weg wordt, wordt verzocht om een aansluiting op de 
bestaande riolering. 

 
Reactie 
Het verzoek om een aansluiting op de bestaande riolering heeft geen relatie met het onderhavige 
bestemmingsplan. Het verzoek zal worden doorgestuurd naar de betreffende afdeling. 
 
3. Vanaf de straatzijde bestaat er een recht van overpad naar de achtergelegen garage. Voor 

het parkeren van de auto wordt gebruik gemaakt van het overpad en dit wordt aangemerkt 
als gewoonterecht (sinds 2006). Het gewoonterecht wil men voortzetten. Er is geen ruimte 
voor twee parkeerplaatsen naast elkaar in verband met de toegankelijkheid voor 
hulpdiensten. 

 
Reactie 
Er is gelet op de termijn geen sprake van een gewoonterecht dat verwerkt dient te worden in een 
bestemmingsplan. Het parkeren dient te geschieden op de daarvoor aangelegde openbare 
parkeerplaatsen of op eigen terrein. De gemeente gaat tevens niet een parkeerplek aanleggen op 
terrein dat niet openbaar is. Indien wenselijk dan biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid tot 
het aanleggen van een parkeerplaats op eigen erf.  
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4. Momenteel wordt er door dorpsbewoners geparkeerd op het overpad waardoor de garage 
moeilijk bereikbaar wordt. Verzocht wordt om een parkeerverbod of aangewezen 
parkeerplaats. 

 
Reactie 
Het onjuist parkeren van dorpsbewoners of het aanwijzen van een parkeerplaats heeft geen 
relatie met het onderhavige bestemmingsplan, maar met de toepassing en handhaving van de 
Wegenverkeerswet. Deze zienswijze dient daarom buiten beschouwing te blijven. 
 
5. Gelet op de huidige situatie is de verwachting dat na aanleg van een brug over de ringsloot, 

deze zal gaan dienen als sluiproute. Op dit moment ligt de tuin niet aan een doorgaande 
route en verzocht wordt dit zo te laten, eventueel in te richten met een 
verkeersbelemmerende maatregel 

 
Reactie 
De in het onderhavige plan opgenomen situatie met betrekking tot de verkeersbestemming wijkt 
niet af van hetgeen in het voorgaande plan was opgenomen. Wij zien dan ook geen reden om nu 
een andere bestemming op te nemen. Mocht in de toekomst blijken dat er wellicht sprake zou 
kunnen zijn van een verkeersonveilige situatie, dan kan een treffende maatregel wellicht 
overwogen worden.  
 
6. Gelet op het aantal ramen is de kans op inkijk van en naar de toekomstige buren groot. 

Verzocht wordt om ieders privacy zo optimaal mogelijk te realiseren en bij de nieuwbouw 
hiermee rekening te houden. 

 
Reactie 
Het opnemen van verzochte maatregelen kan niet als zodanig in de planregels worden 
opgenomen. Bij de besluitvorming omtrent de te verlenen omgevingsvergunning zal voldaan 
moeten worden aan alle wettelijke bepalingen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het oneens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van Rijn-Smits. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

11. T. Patt, Vijverhofpad 2 te Nieuwkoop. (13.00453) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Patt heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. In de ruimtelijke onderbouwing wordt gesteld dat voor de huidige situatie de 

categorie/woonboulevard van toepassing is. Dit is onjuist, sinds 7 jaar is er geen enkele 
bedrijfsactiviteit meer geweest. Nu wordt de doodlopende straat een toegangsweg voor de 
woningen, wat een toename is van de verkeersintensiteit. 
Voor de geluidsbelasting wordt alleen gerekend met de nieuwbouw en niet met de bestaande 
woningen. 

 
Reactie 
Of er wel of geen bedrijfsactiviteit is geweest gedurende enige jaren, is voor een ruimtelijke 
onderbouwing wel belangrijk maar niet maatgevend. In de ruimtelijke onderbouwing wordt ook 
aangegeven wat de vigerende bestemming is. In het betreffende bestemmingsplan heeft het 
perceel de aangegeven bestemming en derhalve is de juiste situatie omschreven. 
 
2. De nieuw aan te leggen parkeerplaatsen worden direct naast ons eigendom gesitueerd. 

Bezwaar wordt gemaakt tegen deze parkeerplaatsen uit oogpunt van uitzicht, geluid, 
uitlaatgassen en privacy. 

 
Reactie 
In de nieuwe situatie zal het aantal verkeersbewegingen en de daarmee samenhangende 
problematiek niet veel anders zijn dan wat op basis van het vigerende plan tot de mogelijkheden 
zou behoren. Er is dan geen sprake van een zodanige verzwaring van omstandigheden dat deze 
ontwikkeling niet mogelijk geacht kan worden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het oneens met de zienswijze van de heer Patt. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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12. Stichting het Consortium en J. van Doorn en H. Vissers, p/a Dorpsstraat 75 te 
Nieuwkoop (13.04465) 

 
Ontvankelijkheid 
De Stichting en de heren Van Doorn en Vissers  hebben hun zienswijze binnen de daarvoor 
bedoelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De gronden die in gebruik zijn voor horeca zijn niet juist bestemd in het plan. Verzocht wordt 

om aanpassing op de verbeelding overeenkomstig de werkelijke situatie. 
 
Reactie 
In het kader van de inrichting van het verkeersgebied en de uitstraling van het centrum is het niet 
wenselijk dat een andere invulling en inrichting gegeven kan worden aan de betreffende gronden. 
 
2. Verzocht wordt om een deel van de aangrenzende gronden te bestemmen als ‘centrum’  in 

plaats van ‘verkeers-verblijfsgebied’ en ‘gemengd’, zodat het mogelijk wordt, na aankoop van 
deze gronden, deze gronden te gebruiken als buitenterras. Tevens wordt verzocht om een 
mogelijkheid op te nemen voor het plaatsen van een berging van maximaal 20 m². 

 
Reactie 
Er is geen bezwaar om de aangrenzende gronden met de bestemming ‘gemengd’ te bestemmen 
tot ‘centrum’.  In het kader van de inrichting van het verblijfsgebied is het echter wel bezwaarlijk 
om de overige gronden te bestemmen tot ‘centrum’. Binnen de bestemming Centrum zijn, 
overeenkomstig de planregels, bijbehorende bouwwerken toegestaan tot 50 m². Een extra 
mogelijkheid voor een berging is derhalve niet noodzakelijk. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels oneens met de zienswijze van de Stichting het consortium en de heren Van 
Doorn en Vissers. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Een deel van de verbeelding aanpassing in bestemming ‘centrum’. 
 

13. Mevrouw Kwakkenbos, Dorpsstraat 92, 2421 BC Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Kwakkenbos heeft een mondelinge zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
Achter de woning is reeds jaren een recreatiewoning aanwezig. Deze is niet op de verbeelding 
opgenomen. Verzocht wordt om opname. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat de recreatiewoning niet juist op de verbeelding is weergegeven. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van mevrouw Kwakkenbos. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Recreatiewoning aanduiden op verbeelding 
 

14. M.C. van der Heijden, Ruysdaelstraat 49 E5, 1071 XA Amsterdam en I. de Groot-van 
der Heijden, Dorpsstraat 176, 2903 LB Capelle a/d IJssel (13.00788/13.04562) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Van der Heijden en mevrouw De Groot- van der Heijden hebben hun 
zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De 
zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 



28 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Op de verbeelding is het huidige recreatieve gebruik van het eiland onjuist ingetekend en 

heeft de bestemming WA gekregen. Verzocht wordt om de recreatieve bestemming terug te 
leggen. 

 
Reactie 
Geconstateerd wordt dat de verbeelding een omissie vertoond. Deze zal worden gecorrigeerd in 
de bestemming ‘Recreatie’. Deze bestemming is in overeenstemming met de gekozen 
plansystematiek ten aanzien van de eilanden/landtongen met aangrenzende ligplaatsen voor 
woonschepen. 
 
2. Verzocht wordt om het mogelijk te maken dat het bestaande schuurtje opgenomen wordt in 

het bestemmingsplan. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om bij woonschepen op aangrenzende gronden een 
bijbehorend bouwwerk (o.a. schuurtje) te plaatsen van maximaal 10 m². 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Van der Heijden en mevrouw De 
Groot- van der Heijden. 
 
Gevolgen voor het bestemmingplan 
Voor perceel bestemming WA veranderen in Recreatie. 
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15. H.W. van der Laan b.v., namens G. Vossenberg, Dorpsstraat 102 te Nieuwkoop 
(13.00754/G.130047) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Laan heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijze 
1. Verzocht wordt om een aanpassing van het bouwvlak in verband met een voorgenomen 

bouw op het perceel Dorpsstraat 100. De voorgenomen bouw blijft passen binnen de overige 
regelgeving van het bestemmingsplan. 

 
Reactie 
Er bestaat geen bezwaar tegen aanpassing van het bouwvlak. 
 
Conclusie 
Wij zijn het een met de zienswijze van de heer Van der Laan. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Het bouwvlak voor het perceel wordt aangepast op de verbeelding. 
 

16. La Gro Advocaten, namens G.A. Vossenberg, Dorpsstraat 102 te Nieuwkoop en 
J.A. Bodegraven, Breukelveensemeentje 8d te Loosdrecht (12.33944) 

 
Ontvankelijkheid 
La Gro Advocaten heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijze 
1. De bestemming ‘bedrijf’ is in strijd met de in de bevoegdhedenovereenkomst neergelegde 

inspanningsverplichting. Op grond daarvan zou de gemeente al het mogelijke moeten doen 
om cliënten in staat te stellen woningbouw te realiseren. De toelichting bevat geen 
onderbouwing waarin wordt gemotiveerd in welk opzicht het algemeen belang aan het 
voldoen van de inspanningsverplichting in de weg staat. 

 
Reactie 
Het bestemmingsplan Kern Nieuwkoop is een conserverend bestemmingsplan, inhoudende dat 
de uitgangspunten voor het opstellen van dit plan, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van mei  
2010 en 3 maart 2011, leidend zijn. De gemeenteraad heeft aangegeven dat de rechten uit het 
vigerende bestemmingsplan, voor zover mogelijk, overgenomen moeten worden in het nieuw op 
te stellen bestemmingsplan Kern Nieuwkoop. 
 
In de gesloten overeenkomst uit april 1999 is onder meer opgenomen “de verplichting van 
Bodegraven om de grond aan de plas aan de bedrijfsbestemming te onttrekken en zelf in 
ontwikkeling te brengen voor de bouw van woningen en waarbij de nodige gronden uit de koop- 
en verkoopovereenkomst zijn gebleven”. 
 
Daarnaast is de gemeente een inspanningsverplichting aangegaan om te eniger tijd bebouwing 
op de grond aan de plas met maximaal 4 woningen mogelijk te maken, enerzijds door het 
wijzigen van het bestemmingplan en anderzijds om de behandeling van de ter zake de bouw in te 
dienen aanvragen voor een bouwvergunning met voortvarendheid ter hand te nemen. 
 
De gemeente heeft de mogelijkheid voor de bouw van deze woningen reeds in het 
bestemmingsplan Kern Nieuwkoop d.d. 25 maart 1999, goedgekeurd 9 november 1999 
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opgenomen via een wijzigingsbevoegdheid. In deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen dat de 
gronden gewijzigd kunnen worden in de bestemming wonen onder een aantal gebruikelijk 
voorwaarden. 
 
Wij zijn dan ook van mening dat wij reeds aan onze inspanningsverplichting hebben voldaan om 
in het bestemmingsplan de mogelijkheid op te nemen dat op deze locatie woningen kunnen 
worden toegestaan. Deze mogelijkheid wordt in het onderhavige plan gecontinueerd.  
 
Wij zijn nog steeds bereid, overeenkomst de aangegane inspanningsverplichting, om met 
voortvarendheid een aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze woningen in 
behandeling te nemen. Daartoe dient de heer/mevrouw Vossenberg en de heer/mevrouw 
Bodegraven echter wel een aanvraag daarvoor in te dienen, aangezien zij voornemens waren en 
zijn om de gronden zelf in ontwikkeling te brengen. Indien cliënten een aanvraag om een 
omgevingsvergunning indienen dan kan de gemeente daarna de procedure overeenkomstig het 
gestelde in de Wabo starten. De aanvraag dient echter wel te voldoen aan de indieningseisen en 
vergezeld te gaan van de benodigde onderzoeken. 
 
 
2. Er zou in strijd gehandeld worden met het vertrouwensbeginsel. Gesteld wordt dat uit de 

verklaring van de voormalig burgemeester en sectorhoofd blijkt dat de opgenomen 
inspanningsverplichting zo gelezen moet worden dat de werkzaamheden die nodig zouden 
zijn om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan voor rekening van de gemeente 
zouden zijn. 

 
Reactie 
Naar ons oordeel kan er geen sprake zijn van schending van het vertrouwensbeginsel aangezien 
de gemeente reeds in 1999 het bestemmingsplan gewijzigd heeft, zodanig dan de bouw van 
woningen op deze locatie mogelijk gemaakt wordt. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van La Gro Advocaten. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

17. H. Konst, Meester Joostenlaan 27, 2012 CK Haarlem (12.29748) 
 
Ontvankelijkheid 
H. Konst  heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 

1. Volgens gekregen informatie is de aanwezige woonboot niet positief bestemd en zou dus 
onder het overgangsrecht gebracht zijn. 

 
Reactie 
Op de verbeelding is aangegeven dat binnen het aangegeven vlak 2 woonschepen aanwezig 
mogen zijn. De woonboot is derhalve niet wegbestemd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Konst. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 



31 
 

18. Tijsterman Jachthaven Plaszicht, Dorpsstraat 114 te Nieuwkoop (13.00851) 
 
Ontvankelijkheid 
Tijsterman Jachthaven Plaszicht heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Op het terrein is nu de bestemming V aangegeven, dit is onjuist. 
 
Reactie 
Correct, de bestemming zal worden aangepast. 
 
2. Verzocht wordt om het aansluiten/uitlijnen van het bouwvlak Dorpsstraat 118 op 120. 
 
Reactie 
De vormgeving van het bouwvlak is een resultaat van de gekozen plansystematiek en de 
vormgeving en situering van de aanwezige woningen. Er is dan ook geen reden om het bouwvlak 
aan te passen aangezien er geen bouwmogelijkheden geschaad zullen worden. 
 
3. Verzocht wordt om aanduiding ligplaats naast de woning Dorpsstraat 118. 
 
Reactie 
Gelet op de situatie ter plaatse kan er geen extra aanduiding ligplaats (voor rondvaartboten) 
worden opgenomen. Het betreft een strook water tussen 2 bestemmingen wonen, hetgeen tot 
onaanvaardbare overlast kan leiden. 
  
4. Naast de woningen Dorpsstraat 118 en 120 is een strook tuin aangegeven. Deze moet 

komen te vervallen aangezien dit deel uitmaakt van de jachthaven. 



32 
 

 
Reactie 
De verbeelding zal op dit punt worden aangepast. 
 
5. Een deel van de bestemming wonen op Dorpsstraat 120 is te groot ingetekend. Een deel van 

het vlak behoort toe aan een parkeerterrein van derden. 
 
Reactie 
De verbeelding zal op dit punt worden aangepast. 
 
6. Binnen het bouwvlak Dorpsstraat 118 en 120 is de aanduiding 2 wooneenheden opgenomen. 

Verzocht wordt op dit te splitsen in 2 aparte bouwvlakken in verband met de heersende 
contracten. 

 
Reactie 
De vormgeving van het bouwvlak is een resultaat van de gekozen plansystematiek en de 
vormgeving en situering van de aanwezige woningen. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk 
woningen binnen één bouwvlak gebracht worden, ongeacht of deze vrijstaand of 
aaneengebouwd zijn. Privaatrechtelijke omstandigheden zijn geen reden om van dit uitgangspunt 
af te wijken.  
 
7. Naast Dorpsstraat 120 is een deel van het woonerf bestemd als recreatie. Dit dient de 

bestemming wonen te zijn. 
 
Reactie 
Wij zien geen reden om de verbeelding op dit punt aan te passen. Het sluit naadloos aan op de 
naastgelegen ligplaats. 
 
8. Wil graag naast Dorpsstraat 118 de bestemming recreatie aangezien dit zou vallen binnen de 

huidige contracten. 
 
Reactie 
Wij zien geen reden om de bestemming wonen te vervangen in recreatie op grond van 
privaatrechtelijke contracten. Uitgangspunt is dat de huidige bestemming wordt weergegeven op 
de verbeelding. Recreatie valt daar niet onder. 
 
9. Bij Dorpsstraat 120 is een specifieke bouwaanduiding overkapping aangegeven, dit moet 

komen te vervallen en opgenomen worden bij Dorpsstraat 118. 
 
Reactie 
De specifieke bouwaanduiding overkapping komt niet te vervallen aangezien deze noodzakelijk is 
voor de recreatieve voorziening en past binnen het gemeentelijk beleid ten aanzien van recreatie. 
Een specifieke aanduiding voor een overkapping bij een woning is niet noodzakelijk, aangezien 
de planregels de bouw van een overkapping mogelijk maakt. 
 
10. De ligplaats bedacht voor Natuurmonumenten is een gewone ligplaats voor de jachthaven, 

de specifieke aanduiding kan dus komen te vervallen. 
 
Reactie 
De opgenomen ligplaats is specifiek bestemd voor rondvaartboten. De feitelijke situatie dient 
binnen een bestemmingsplan te worden opgenomen. Er is daarom geen reden om deze 
aanduiding te schrappen. Wel kan de aanduiding jachthaven worden doorgetrokken. 
 
11. Verzocht wordt om aanpassing van de grens aanduiding jachthaven om de bestaande 

steigers heen. 
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Reactie 
De grens van de aanduiding jachthaven is op de verbeelding niet goed aangegeven, dit zal 
worden aangepast. 
 
12. De kop van het Molenpad is onjuist weergegeven op de verbeelding. Dit maakt onderdeel uit 

van de jachthaven en niet natuur. 
 
Reactie 
De grens van de aanduiding jachthaven is op de verbeelding niet goed aangegeven, dit zal 
worden aangepast. 
 
 
13. In het verleden was op de kop van het Molenpad een molen aanwezig. Deze korenmolen wil 

de heer Tijsterman in de toekomst weer terugbouwen. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat in principe alleen de 
bestaande situatie wordt opgenomen. De bouw van een molen in de toekomst is voor opname 
niet concreet genoeg. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing kan derhalve de 
molen niet worden opgenomen in het onderhavige plan. 
 
14. Op de kop van het Molenpad wil de heer Tijsterman een stukje jollensteiger maken. 
 
Reactie 
De op de verbeelding aangegeven steigers betreffen alleen de reeds aanwezige steigers, zie 
verder de beantwoording onder punt 13. Het bestemmingsplan staat de bouw van een steiger toe 
mits voldaan wordt aan de gestelde eisen.  
 
15. Verzocht wordt om de grens van het plangebied, aan het einde van het Molenpad, op te 

rekken tot het midden van het vaarwater. 
 
Reactie 
Er is geen  noodzaak om de grens van het plangebied op dit punt te wijzigen. Voor de begrenzing 
van het plangebied is gekozen om deze te laten aansluiten bij de begrenzing van het Natura200-
gebied Nieuwkoopse plassen & De Haeck. Wel zal het gehele Molenpad binnen het 
bestemmingsplan worden opgenomen. 
 
16. Verzocht wordt om de aanduiding jachthaven door te trekken tot aan de woning Dorpsstraat 

114. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat de aanduiding jachthaven niet goed begrensd is, deze zal worden 
aangepast. 
 
17. De mogelijkheid tot aanpassing van het gebouw achter Dorpsstraat 114 zou vergroot moet 

worden tot 80 m². 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat het aangegeven bebouwingspercentage te laag is, deze zal worden 
aangepast. 
 
18. De botenloods heeft de aanduiding werf gekregen. Het gebouw bevat echter veel meer 

functies. Verzocht wordt om de functies btb, shr, bv, ev en vsb aan te duiden op de 
verbeelding. Daarnaast ontbreekt op de verbeelding de goot- en nokhoogte en het 
bebouwingspercentage. 
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Reactie 
In de planregels is aangegeven dat binnen de bestemming recreatie het aangegeven bouwvlak 
volledig mag worden volgebouwd. Een bebouwingspercentage aangeven is derhalve niet 
noodzakelijk. Wel dient de goot- en bouwhoogte te worden aangegeven. Dit zal worden 
gecorrigeerd. Tevens zullen enige ontbrekende functies worden aangeduid. 
 
19. In de toekomst wil de heer Tijsterman het gebouw uitbreiden. Verzocht wordt om dit nu reeds 

mogelijk te maken. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat in principe alleen de 
bestaande situatie wordt opgenomen. De uitbreiding van het gebouw in de toekomst is voor 
opname niet concreet genoeg. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing kan 
derhalve de uitbreiding niet worden opgenomen in het onderhavige plan. 
 
20. Er is geen bouwblok aangegeven op de eigendommen van Natuurmonumenten terwijl dat bij 

de bestemming gemengd wel gebruikelijk is. Daarnaast is een stukje tuin aan de voorzijde 
ingetekend als bouwvlak Natuurmonumenten. 

 
Reactie 
Voor deze locatie is gekozen voor een groot bouwblok met een aangegeven 
bebouwingspercentage overeenkomstig de plansystematiek en als zodanig verwoord in de 
planregels. Een apart bouwblok aangeven is derhalve niet noodzakelijk. Wij zijn van mening dat 
de bestemming gemengd correct is aangeduid.  
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van Tijsterman Jachthaven Plaszicht. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
De verbeelding dient op verschillende punten te worden aangepast, het betreft o.a. maatvoering, 
aanduidingen, wijziging bestemmingen. 
 

19. H. Tijsterman, Dorpsstraat 120, 2421 BC Nieuwkoop (13.00976/G13.0077) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Tijsterman heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om een extra huisnummer/ tweede woning ten behoeve van mantelzorg. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan staat mantelzorg tot een maximum van 75 m² als recht toe per woning 
inclusief de bijbehorende bouwwerken. Een tweede woning opnemen ten behoeve van 
mantelzorg is niet noodzakelijk en planologisch ongewenst. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Tijsterman 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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20. S.H.Th. van den Haak, Berkenlaan 27, 2421 EH Nieuwkoop (13.00036) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Van den Haak heeft zijn/haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Het pand Dorpsstraat 147-149 is ingedeeld in de categorie Centrum-zalm, waarbij wonen is 

toegestaan maar slechts op de verbeelding. Gelet op de economische ontwikkelingen wordt 
verzocht om wonen op de begane grond toe te staan. 

 
Reactie 
Het perceel heeft de bestemming Gemengd en waarbij wonen is toegestaan op de begane grond 
mits deze aanwezig was ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Er 
bestaat geen bezwaar om dit perceel de aanduiding (aantal wooneenheden 1) toe te kennen, 
waardoor het mogelijk wordt om  woongebruik op de begane grond te realiseren. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Van den Haak. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Op de verbeelding de aanduiding (aantal wooneenheden 1) toevoegen. 
 

21. J.N.D. Zwart, De Blokkamp 19, 2421 TC Nieuwkoop (12.34414) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Zwart heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om aanpassing van het ingetekende bouwvlak omdat niet alle bijbehorende 

bouwwerken welke in gebruik zijn als woning zijn opgenomen. 
 
Reactie 
De bijbehorende bouwwerken welke in gebruik zijn voor wonen en derhalve feitelijk deel uit 
maken van de woning dienen in het bouwvlak te zijn opgenomen. Het bouwvlak zal op dat punt 
worden aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Zwart. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Het aangeduide bouwvlak wordt aangepast. 
 

22. Kwadraad, namens mevrouw Hussen, Handelsweg 12 te Nieuwkoop (13.04297) 
 
Ontvankelijkheid 
Kwadraad heeft hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om een doorgang te maken vanaf Handelsweg 14 naar de Transportweg en 

een erfscheiding tussen de wagens. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan staat de bouw van een erfscheiding toe. Het is echter geen taak van de 
gemeente om een erfafscheiding aan te brengen. De doorgang naar de Transportweg kan echter 
niet worden gehonoreerd. Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat 
in principe alleen de bestaande situatie wordt opgenomen. De uitbreiding van de wegenstructuur 
is voor opname onvoldoende onderbouwd, aangezien dit een publiek belang moet betreffen. In 
het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing kan derhalve de doorgang niet worden 
opgenomen in het onderhavige plan 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van Kwadraad 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

23. Balletschool Sietske van Kan, Ladderhaak 7, 2421 NK Nieuwkoop 
(12.32744/G.12.1643) 

 
Ontvankelijkheid 
Balletschool Sietske van Kan heeft haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijze 
Verzocht wordt om het mogelijk te maken dat op het perceel Industrieweg 3b een balletschool 
gevestigd kan worden. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat in principe alleen de 
bestaande situatie wordt opgenomen. Aangezien in de Lijst van bedrijfsactiviteiten reeds bij 
onderwijs bedrijfsopleiding en training is opgenomen, is er geen belemmering om dansschool toe 
te voegen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Balletschool Sietske van Kan. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lijst van bedrijfsactiviteiten aanpassen. 
 

24. Multimate Nieuwkoop, Industrieweg 29, 2421 LK Nieuwkoop (G12.1747) 
 
Ontvankelijkheid 
Multimate Nieuwkoop heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
In 2010 is vergunning verleend voor een uitbreiding van het gebouw. Deze staat niet op de 
verbeelding ingetekend. Verzoekt om opname van deze uitbreiding. 
 
Reactie 
De verbeelding is getekend op de meest recente kadastrale ondergrond en GBKN (Grootschalige 
Basiskaart Nederland). De meeste bestaande gebouwen en andere bouwwerken staan op deze 
ondergrond. Soms ontbreken echter ook gebouwen en zijn gewijzigde kadastrale grenzen soms 
nog niet op de kadastrale kaart verwerkt. De ondergronden kunnen en mogen niet door ons 
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worden gewijzigd en wat betreft de kadastrale grenzen zijn wij overigens ook niet gerechtigd deze 
aan te passen. Juridisch gezien is dit ook niet noodzakelijk. Niet wat op de ondergrond staat 
bepaalt of iets wel of niet legaal is, maar de regels die bij de bestemming horen. De rechter heeft 
zo ook al vaak geoordeeld (zie bijvoorbeeld een uitspraak van de Raad van State van 20 juni 
2012, 201101828/1/R2).  
Het volledige pand past binnen de aangegeven planregels, zodat op dit punt er ook geen reden is 
op het plan aan te passen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van Multimate Nieuwkoop. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

25. Era De Koning Makelaardij, namens de heer Van der Veen en mevrouw 
Hogendoorn, Karperstraat 2 te Nieuwkoop (G13.0249) 

 
Ontvankelijkheid 
Era de Koning Makelaardij heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. De verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan, van het naast gelegen perceel 

Karperstraat 2, geeft een foutieve vermelding V-VB (verkeer-verblijfsgebied) aan. Het 
woonhuis en het naast gelegen perceel zijn in eigendom en in gebruik als wonen, tuin met 
berging en twee eigen parkeerplaatsen. Verzocht wordt om een correctie. 

 
 
Reactie 
Op de verbeelding is het perceel niet goed ingetekend, dit zal worden aangepast. 
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Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Era de Koning Makelaardij. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Verbeelding aanpassen door wijziging naar wonen. 
 

26. Jumbo Supermarkten, Laanakkerweg 4, 4131 PA Vianen (13.00789) 
 
Ontvankelijkheid 
Jumbo Supermarkten heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om opname van een wijzigingsbevoegdheid voor het Kennedyplein en naast 

gelegen ‘trapveldje’ zodat de voorgenomen uitbreidingsplannen in de toekomst middels een 
minder zware procedure mogelijk gemaakt kan worden. 

 
Reactie 
De in de zienswijze aangeleverde gegevens zijn onvoldoende om een opname van een 
wijzigingsbevoegdheid mogelijk te maken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient 
de gemeente te beschikken over een ruimtelijke onderbouwing van de gewenste ontwikkeling. 
Daarnaast dient er een anterieure overeenkomst met de gemeente gesloten te zijn. Dit alles is 
echter niet aanwezig, zodat er geen wijzigingsbevoegdheid kan worden opgenomen. Daarnaast 
zien wij op dit moment geen reden om het openbare gebied aan te passen aan de wensen van 
de ondernemer. 
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Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van Jumbo supermarkten. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

27. Directie Bakker & Vos, p/a T. Bakker, Vijverhof 1, 2421 VX Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
Directie Bakker & Vos heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om wijziging van de bestemming Kennedylaan 33-35 van Centrum naar 

Centrum en Wonen. Reden voor deze wijziging is de leegstand en de eigenaren hebben het 
voornemen op het perceel te verkopen. Met een bestemming Wonen wordt de 
verkoopbaarheid van het perceel hoger ingeschat. 

 
Reactie 
In het ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel de bestemming Gemengd gekregen. In de 
planregels is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen ten behoeve van nieuwe woningen, mits 
voldaan wordt aan de daarin gestelde eisen. Een wijziging naar wonen is dan ook niet 
noodzakelijk aangezien het al in de planregels geregeld is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van Directie Bakker & Vos. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 



42 
 

28. Belangenvereniging van woonarken aan het Molenpad, p/a Molenpad 10, 2421 BX 
Nieuwkoop (13.00455) 

 
Ontvankelijkheid 
Belangenvereniging van woonarken aan het Molenpad heeft de zienswijze binnen de daarvoor 
gestelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om in de bestemmingsomschrijving van WA-WL op te nemen ‘ligplaats voor 

woonschepen met als functie wonen’. Hierdoor zou de permanente woonfunctie van de 
woonarken beter gewaarborgd zijn. 

 
Reactie 
De toevoeging is onnodig en zou verwarrend kunnen werken. In de begripsomschrijving staat 
precies vermeld wat onder een woonschip moet worden verstaan. De wettelijke bepalingen 
(Bouwbesluit) voor woningen e.d. zijn niet van toepassing op woonschepen. Woonschepen 
kunnen dus niet gelijkgesteld worden aan woningen. 
  
2. De aanduiding WA-WL is willekeurig ingetekend en komt niet overeen met de huidige situatie 

en zou een beperking zijn t.o.v. de huidige bestemming. Verzocht wordt om een strook zoals 
gedaan is bij de woonarken achter Dorpsstraat 44. Verzocht wordt tevens om de ligging en 
de huidige schaalgrootte van de woonarken juist op de tekeningen vermelden. 

 
Reactie 
De situatie met Dorpsstraat 44 is niet vergelijkbaar. De situering van de woonarken is een andere 
ten opzicht van de woonarken achter Dorpsstraat 44 waardoor een noodzakelijk andere 
intekening nodig is op basis van de plansystematiek. 
De woonschepen hebben in z’n algemeenheid een ruimere bestemming gekregen, zodat 
verschuiving e.d. mogelijk is. Daarnaast hebben wij om moverende redenen (zie toelichting) er 
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voor gekozen om maximale maten te stellen aan woonschepen. Wij zien dan ook geen reden om 
de verbeelding op dit punt aan te passen. 
 
3. Verzocht wordt om de bestemming recreatie bij woonschepen aan te passen in de 

bestemming wonen of bestemming tuin, aangezien het gebruik identiek zou zijn. 
 
Reactie 
Zoals onder 1 al is aangegeven kunnen woonschepen niet gelijk gesteld worden aan woningen. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aan de gronden de meest passende 
bestemming gegeven te worden. Bij woonschepen is dit niet de bestemming wonen of tuin. Er is 
daarom voor gekozen om gelet op de locatie, de bestemming recreatie aan de gronden te geven 
al zijnde het meest passende. 
 
4. Gesteld wordt dat de overgang van Water naar Water Plassengebied en Recreatie naar 

Water Plassengebied niet correct is weergegeven. De gronden en het water bij de percelen 
Molenpad 16 en 17 t/m 29 dienen dezelfde bestemming te krijgen als de overige percelen 
aan het Molenpad 

 
Reactie 
Naar ons oordeel zijn de overgangen goed weergegeven behalve aan de kop van het Molenpad. 
Dit zal worden aangepast. 
 
5. Op de verbeelding dient het water aan de evenzijde van het Molenpad de aanduiding 

jachthaven te krijgen. De overgang WA met aanduiding jachthaven naar WA-P dient verder 
van de oever te worden gelegd. 

 
Reactie 
Wij zien geen noodzaak om aan de evenzijde van het Molenpad de aanduiding jachthaven op te 
nemen. De evenzijde heeft niet de functie van jachthaven, maar water met 
woonschepenligplaatsen. Voor alle duidelijk, onder een jachthaven moet worden verstaan: een 
haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het 
aanleggen, afmeren en/of afgemeerd houden van pleziervaartuigen.  
Voor de overgang van WA naar WA-P wordt verwezen naar hetgeen onder 4 is opgenomen. 
 
6. Het meetvoorschrift oppervlakte van een woonschip dient te worden aangepast. Plankieren 

en steigers boven de waterlijn dienen hier niet onder te vallen. Temeer omdat op grond van 
de bestemming water 30 m² aan steigers aanwezig mogen zijn en niet elke aanwezige en 
vergunde steiger in ingetekend. 

 
Reactie 
Het meetvoorschrift heeft betrekking op plankieren en steigers welke aan de woonboot zijn 
aangebouwd en daarvan een integraal onderdeel uitmaken. Het meetvoorschrift heeft geen 
betrekking op de steigers welke op basis van het betreffende artikel uit de planregels behorende 
bij de bestemming Water zijn vergund. Er is dan ook geen reden om het meetvoorschrift aan te 
passen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van Belangenvereniging van woonarken aan het 
Molenpad. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen, behalve ambtshalve aanpassing kop Molenpad. 
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29. N. Bodegraven, Mary-Zeldenrust 99, 2331 NH Leiden (G12.1775) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Bodegraven heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Aan het perceel Molenpad 1 en 3 liggen twee woonschepen terwijl er slechts één is 

ingetekend. 
 
Reactie 
Inderdaad is het vermelde aantal op de verbeelding onjuist. Dit zal worden aangepast. 

 
2. Aan het Molenpad 7, 9 en 11 liggen drie woonschepen, terwijl er slechts twee zijn 

ingetekend. 
 
Reactie 
Inderdaad is het vermelde aantal op de verbeelding onjuist. Dit zal worden aangepast. 
 
3. Bij het insteekhaventje staat een blokhut die niet is aangeduid op de verbeelding. 
 
Reactie 
Niet alle bijbehorende bouwwerken worden specifiek op de verbeelding aangeduid of op de 
ondergrond ingetekend. In deze specifieke situatie dient het gebouw aangeduid te worden met de 
aanduiding ‘bijgebouw’ aangezien het niet toebehoord aan het elders binnen de bestemming 
opgenomen bedrijfswoning. 
 
4. In planregel 20.2.4 is opgenomen dat de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bij 

woonschepen 1 meter mag bedragen, terwijl de aanwezige bouwwerken hoger zijn. 
 
Reactie 
Deze planregel is foutief over genomen, aangezien de doelstelling is om een bijbehorend 
bouwwerk een bouwhoogte te laten hebben van maximaal 3 meter. Dit zal worden aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Bodegraven. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
De maatvoeringsaanduidingen worden aangepast evenals de planregel. Tevens wordt 
aanduiding ‘bijgebouw’ opgenomen. 
 
 

30. Vink + Veenman b.v., Postbus 40, 2420 AA Nieuwkoop (G12.1796) 
 
Ontvankelijkheid 
Vink + Veenman hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht is om een ruimere bestemming voor het perceel Nieuwveenseweg 7 te Nieuwkoop. 

Gevraagd word om een bestemming kantoorruimte/showroom en combinatie met 
verkoopruimte. 

 
Reactie 
Gelet op de locatie en de nabijheid van het LPG vulpunt achten wij het in het kader van externe 
veiligheid niet verantwoord om op voorhand functies toe te voegen waardoor het aanwezige 
groepsrisico sterk verhoogd kan worden. 
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2. Op de verbeelding is aan de oostzijde van het perceel Noordenseweg 21 te Nieuwkoop 

nieuwe watergangen aangelegd die niet op de verbeelding staan. 
 
Reactie 
De gewijzigde watergangen zullen op de verbeelding worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk 
is. 

 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van Vink + Veenman. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Gewijzigde watergangen opnemen op verbeelding 
 

31. Evangelische gemeente De Brug, Noordeinde 96, 2445 XG Aarlanderveen 
(G13.0041) 

 
Ontvankelijkheid 
Evangelische gemeente de Brug heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
De evangelische gemeente De Brug heeft behoefte aan verdere uitbreiding. Verzocht wordt om 
rekening te houden met de toekomstige definitieve uitbreiding van het gebouw bij het intekenen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is  dat geen bouwvlak is ingetekend op de verbeelding. Dit zal worden 
gecorrigeerd. De gevraagde uitbreiding val binnen het bouwvlak zodat er geen bezwaar is om 
rekening te houden met de uitbreiding. 
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Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de evangelische gemeente De Brug. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bouwvlak intekenen op verbeelding. 
 

32. La Gro Advocaten, namens Wako Exploitatie BV, te Koudekerk aan den Rijn 
(12.33623) 

 
Ontvankelijkheid 
La Gro Advocaten heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt, overeenkomstig het perceel Nieuwveenseweg 25b (het perceel gelegen in 

het verlengde van Nieuwveenseweg 25a), een wijzigingsbevoegdheid op te nemen, zodat op 
grond daarvan het mogelijk gemaakt wordt om de agrarische bestemming te wijzigen in 
wonen en tuin. 

 
Reactie 
Uitgangspunt voor de opname van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan is dat het 
eventuele gebruik van de gronden daarvan in beginsel als in overeenstemming met een goede 
ruimtelijke ordening moet worden geacht. Bij opname van een wijzigingsbevoegdheid voor 
woningbouw, dienen er aanknopingspunten te zijn om aan te nemen dat deze behoefte zich 
binnen de planperiode zal kunnen voordoen. 
Zoals wij al eerder hebben aangegeven dient het gebied Buytewech-Noord verder te worden 
uitgewerkt. Bij het uitwerken zal ook worden bezien in welke mate de omliggende gronden 
betrokken kunnen worden bij het nieuwe woongebied. Aangezien woningbouwplannen regionaal 
dienen te worden afgestemd is het om dit moment onduidelijk of de behoefte aan woningbouw 
binnen de planperiode gerealiseerd kan worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 
dient ook bezien te worden of de voorgenomen plannen economisch uitvoerbaar zijn en passend 
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zijn binnen een op te stellen exploitatieplan voor het gebied Buytewech-Noord . Ook op dit punt is 
geen inzicht verschaft.  
Wij achten het daarom niet mogelijk om voor het perceel een wijzigingsbevoegdheid op te 
nemen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van La Gro Advocaten. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

33. A.S.M. Polder, Nieuwveenseweg 25A, 2421 LA Nieuwkoop (12.34415) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Polder heeft zijn/haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Er wordt op geen enkele wijze duidelijk gemaakt waar de twee woningen gebouwd moet 

gaan worden. De kans is zodanig dat er gerede kans bestaat op verlies van privacy en 
zonlicht in de tuin. 

 
Reactie 
Door omstandigheden is verzuimt de ruimtelijke onderbouwing voor de ontwikkeling op te nemen 
als bijlage bij het plan. De twee huizen zullen gebouwd gaan worden op het gebied dat nu 
paardenwei/paardenbak is en dus gelegen op ruime afstand van de woning zodat geen verlies 
van privacy en verlies van zonlicht kan optreden. 
 
2. De bedrijfsbestemming van het perceel Nieuwveenseweg 25a mag niet in het geding komen 

bij de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Reactie 
Bij het beoordelen of de gevraagde ontwikkeling op dit perceel toelaatbaar zou zijn is onder meer 
het aspect van de omringende bedrijven meegewogen. De conclusie is dat deze twee woningen 
geen nadelige invloed hebben op de aanwezige bedrijven. 
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3. De ontsluiting van de ontwikkeling is onduidelijk. Indien de ontsluiting over de gezamenlijke 

brug zal plaatsvinden dan zal dit leiden tot een enorme toename van verkeersdrukte. 
 
Reactie 
De ontsluiting van de ontwikkeling zal plaatsvinden via de gezamenlijke brug. De toename van 
het aantal verkeersbewegingen, door toevoeging van twee woningen, is zodanig miniem dat niet 
gesproken kan worden van een toename van de verkeersdrukte. 
 
De gemeente heeft aangegeven mee te willen werken aan de bouw van twee woningen op deze 
locatie. Voor het gebied is geen exploitatieplan opgesteld en met het ontwerpbestemmingsplan 
ter visie gelegd. Op grond van het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening dient voor deze 
ontwikkeling een exploitatieplan te worden vastgesteld of er dient een exploitatie/anterieure 
overeenkomst getekend zijn, voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Deze 
overeenkomst is tijdig aangelever zodat het mogelijk is om de gronden rechtstreeks te 
bestemmen in Wonen. 
Nu de gronden positief bestemd worden dient tevens de wijzigingsbevoegdheid verwijdert te 
worden uit het bestemmingsplan en van de verbeelding. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Polder. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Toevoegen ruimtelijke onderbouwing ontwikkeling. Verwijderen wro-zone en toevoegen 2 
woonvlakken overeenkomstig GRO. 
 

34. Benbouw Adviezen b.v., namens J. Angenent en H. Angenent-Oudshoorn, 
Nieuwveenseweg 29 en 29a te Nieuwkoop (12.33948) 

 
Ontvankelijkheid 
Benbouw Adviezen b.v. heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht is om een omzetting van agrarisch naar bedrijf met caravanstalling. Hiervoor is een 

planschadeovereenkomst getekend. Op de verbeelding is echter het bedrijf omgezet in 
wonen met een aanduiding caravanstalling. Hierdoor zou  ruim 1000 m² bebouwing 
wegbestemd zijn, terwijl er feitelijk niets geregeld is voor de caravanstalling en de gevraagde 
mogelijkheid voor kleinschalige opslag. 

 
 
 
Reactie 
Uitgangspunt dient te zijn dat voormalige bedrijfswoningen omgezet dienen te worden in 
burgerwoningen. Het gebied volledig bestemmen voor woondoeleinden zonder een specifieke 
maatvoering aan te geven voor caravanstalling ca. is echter ook onjuist. Gelet op de 
uitgangspunten voor bedrijven waarbij in algemeenheid geen bedrijfswoningen meer worden 
toegestaan, dient het perceel gesplitst te worden in verschillende bestemmingen. Hiermee wordt 
recht gedaan aan de gesloten overeenkomst. 
De voormalige bedrijfswoningen zullen bestemd worden tot burgerwoningen en het achterste 
deel van het terrein krijgt de bestemming bedrijf (tot en met categorie 1) met aanduiding 
caravanstalling en een toegesneden bouwvlak, zodat het gevraagde kan worden uitgeoefend. 
Het betreft een plan technische aanpassing overeenkomstig de plansystematiek en ter correctie 
van enige onjuistheden op de verbeelding. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Benbouw Adviezen b.v. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bestemming wonen splitsen in wonen en bedrijf. 
 

35. L.P. Karens, Nieuwveenseweg 61, 2421 LB Nieuwkoop (12.32364) 
 
Ontvankelijkheid 
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De heer/mevrouw Karens heeft zijn/haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. In het plan heeft het perceel Nieuwveenseweg 39 de bestemming agrarisch, terwijl sinds 

1985 er geen agrarische activiteit meer is. Sinds 1985 worden de opstallen gebruikt als 
caravanstalling en verhuur van opslagruimte. Verzocht wordt om een adequate bestemming. 

 
Reactie 
Bij beëindiging van een agrarisch bedrijf dient de bedrijfswoning in principe omgezet te worden 
naar een burgerwoning als zijnde de meest adequate bestemming. Voor de voormalige 
agrarische opstallen dient een andere bestemming gevonden te worden tenzij deze opstallen 
gesloopt gaan worden. Nu deze opstallen nog in gebruik zijn zal er een adequate bestemming 
aan dit deel van het perceel gegeven worden zijnde de bestemming bedrijf (tot en met categorie 
1) met aanduiding caravanstalling en een toegesneden bouwvlak. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Karens. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bestemming agrarisch splitsen in wonen en bedrijf. 
 

36. Loon- en verhuurbedrijf L.H. Verduyn, Nieuwveenseweg 41a, 2421 LB Nieuwkoop 
(G13.0015) 

 
Ontvankelijkheid 
Loon- en verhuurbedrijf L.H. Verduyn. heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Bezwaar wordt gemaakt tegen de verdere verruiming van de gebruiksmogelijkheden. In het 

onderhavige plan wordt het centrum omgezet van tennishal naar sportcentrum met diverse 
extra activiteiten. Elke uitbreiding van gebruiksmogelijkheden gaat in tegen eerder gemaakte 
afspraken, hebben extra verkeersaantrekkende werking en geven extra geluidsoverlast.  

 
Reactie 
Wij achten deze locatie geschikt voor de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functie en 
doeleinden aan de Nieuwveenseweg. In tegenstelling tot een vergelijkbare situatie indien deze 
voorgenomen activiteiten op een locatie midden in de kern Nieuwkoop zouden plaatsvinden. Wij 
hebben een weloverwogen afweging gemaakt tussen het algemeen en private belang en zijn tot 
deze locatie gekomen, passend binnen het beleid van de gemeente op het gebied van sport en 
zorg. 
Wij achten de toename van het aantal verkeersbewegingen vanaf de rotonde tot het perceel niet 
van een zodanige omvang dat het Loon- en verhuurbedrijf L.H. Verduyn in ernstige mate hinder 
zal ondervinden aangezien het bedrijf ook gelegen is voorbij het sportcentrum. Ook zullen de 
extra mogelijkheden voornamelijk binnen de gebouwen plaatsvinden, zodat niet of nauwelijks 
geluidhinder voor het bedrijf kan plaatsvinden. Daarnaast voorziet de locatie over uitgebreide 
parkeergelegenheid op eigen terrein met uitbreidingsmogelijkheden, waardoor ook op dit punt 
geen overlast te verwachten is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het oneens met de zienswijze van Loon- en verhuurbedrijf L.H. Verduyn. 
 
Gevolgen voor het bestemmingplan 
Geen. 
 

37. H. den Hertog, Nieuwveenseweg 43, 2421 LB Nieuwkoop (G12.1794) 
 
Ontvankelijkheid 
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De heer/mevrouw Den Hertog heeft zijn/haar zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Bezwaar wordt gemaakt tegen de verdere verruiming van de gebruiksmogelijkheden. In het 

onderhavige plan wordt het centrum omgezet van tennishal naar sportcentrum met diverse 
extra activiteiten. Elke uitbreiding van gebruiksmogelijkheden gaat in tegen eerder gemaakte 
afspraken, hebben extra verkeersaantrekkende werking en geven extra geluidsoverlast en 
veroorzaakt schade. 

 
Reactie 
Wij achten deze locatie geschikt voor de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functie en 
doeleinden aan de Nieuwveenseweg. In tegenstelling tot een vergelijkbare situatie indien deze 
voorgenomen activiteiten op een locatie midden in de kern Nieuwkoop zouden plaatsvinden. Wij 
hebben een weloverwogen afweging gemaakt tussen het algemeen en private belang en zijn tot 
deze locatie gekomen passend binnen het beleid van de gemeente op het gebied van sport en 
zorg. 
Wij achten de toename van het aantal verkeersbewegingen vanaf de rotonde tot het perceel niet 
van een zodanige omvang dat de heer/mevrouw Den Hertog in ernstige mate hinder zal 
ondervinden aangezien de woning gelegen is op ruime afstand (>100meter) en voorbij het 
sportcentrum. Ook zullen de extra mogelijkheden voornamelijk binnen de gebouwen 
plaatsvinden, zodat niet of nauwelijks geluidhinder voor de heer/mevrouw Den Hartog kan 
plaatsvinden. 
 
 
2. De gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor optreden planschade die uit de wijziging 

voortkomt. 
 
Reactie 
In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering 
van de waarde van een onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het 
bestemmingsplan. Planschade is schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks 
ontstaat door de planologische wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat 
indiener vrij om een verzoek tot planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het 
bestemmingsplan in werking is getreden en uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is 
geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het oneens met de zienswijze van de heer/mevrouw Den Hertog. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

38. R. Straver, Maarten Freeke Wije 2a, 2431 TP Nieuwkoop (G13.0038) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Straver heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Bezwaar wordt gemaakt tegen de verdere verruiming van de gebruiksmogelijkheden. In het 

onderhavige plan wordt het centrum omgezet van tennishal naar sportcentrum met diverse 
extra activiteiten. Elke uitbreiding van gebruiksmogelijkheden gaat in tegen eerder gemaakte 
afspraken, hebben extra verkeersaantrekkende werking en geven extra geluidsoverlast. 
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Daarnaast is er sprake van oneerlijke concurrentie door de wijze waarop het centrum tot 
stand is gekomen en daarmee optredende concurrentievervalsing 

 
Reactie 
Wij achten deze locatie geschikt voor de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functie en 
doeleinden aan de Nieuwveenseweg. In tegenstelling tot een vergelijkbare situatie indien deze 
voorgenomen activiteiten op een locatie midden in de kern Nieuwkoop zouden plaatsvinden. Wij 
hebben een weloverwogen afweging gemaakt tussen het algemeen en private belang en zijn tot 
deze locatie gekomen passend binnen het beleid van de gemeente op het gebied van sport en 
zorg. 
Wij achten de toename van het aantal verkeersbewegingen vanaf de rotonde tot het perceel niet 
van een zodanige omvang is dat er in ernstige mate hinder zal worden ondervonden voor de 
aanwezige percelen. Ook zullen de extra mogelijkheden voornamelijk binnen de gebouwen 
plaatsvinden, zodat niet of nauwelijks geluidhinder kan plaatsvinden. Daarnaast voorziet de 
locatie over uitgebreide parkeergelegenheid op eigen terrein met uitbreidingsmogelijkheden, 
waardoor ook op dit punt geen overlast te verwachten is. 
De overige zienswijze heeft betrekking op concurrentie hetgeen een ondernemersrisico is. Dit is 
een afweging dat in hoofdzaak niet in een bestemmingsplan geregeld dient te worden, tenzij het 
een ontwrichting kan betekenen voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Nu dit niet 
de situatie is blijft deze zienswijze buiten beschouwing. 
 
Conclusie 
Wij zijn het oneens met de zienswijze van de heer Straver. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

39. J.H.M. van der Voorn, Noordenseweg 18, 2421 XX Nieuwkoop (12.33918) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Voorn heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. In verband met een mogelijk optredend verlies aan bezonning op het terras, gelet op de 

vormgeving van het bouwblok, wordt verzocht om het bouwblok van Noordenseweg 16 en 18 
gelijk te trekken. Daarnaast is de brug te klein weergegeven. 

 



55 
 

 
 
Reactie 
De afwijking in het aangegeven bouwblok is van dien aard dat er geen sprake kan zijn van een 
zodanige belemmering dat het bouwblok daar moet worden aangepast. Temeer omdat er 
vergunningsvrije bouwwerken geplaatst kunnen op een zodanige wijze dat de effecten daarvan 
op het terras groter zullen zijn dan het kleine verschil in aangegeven bouwblok. 
De brug is inderdaad te klein ingetekend en wordt aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het grotendeels oneens met de zienswijze van de heer Van der Voorn. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen brug op verbeelding. 
 

40. Stichting Univé Rechtshulp, namens de heer Pieterse en mevrouw Van Dam, 
Noordenseweg 19, 2421 XW Nieuwkoop (13.00566/13.0024) 

 
Ontvankelijkheid 
Stichting Univé Rechtshulp heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 



56 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Het bouwplan achter de woning Noordenseweg 19 leidt tot een onevenredige inbreuk van het 

woon- en leefklimaat. Dit wordt veroorzaakt door de korte afstand van de woningen tot het 
perceel en woonhuis van cliënten en de opgenomen bouwhoogte. Tevens wordt het huidige 
vrije uitzicht van cliënten belemmerd en de rustige ligging wordt verstoord. Ook wordt door 
het aantal woningen het wooncomfort verminderd en door de geringe afstand een aantasting 
van de privacy  

 
Reactie 
Stichting Univé Rechtshulp gaat met deze zienswijze uit van de gedachte dat er recht van vrij 
uitzicht bestaat. Deze gedachte is op grond van jurisprudentie onjuist. Vaste jurisprudentie is dat 
buren in een dichtbevolkt land als Nederland een zekere mate van hinder van elkaar moeten 
accepteren. Allerlei door de één als bezwaarlijk, ergerlijk, ongewenst en/of aanstootgevend 
ervaren gedragingen van de ander, zijn op zichzelf niet ongeoorloofd. Of hinder, bij wijze van 
uitzondering, in een specifiek geval wél onrechtmatig is hangt af van de aard, de ernst en de duur 
ervan, alsmede van de omvang van de toegebrachte schade, en voorts van verdere 
omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld het gewicht van de met de activiteit gediende 
belangen en de mogelijkheden om schade te voorkomen). 
Met een afstand van ruim 30 meter tussen de woningen kan niet gesproken worden van een 
korte afstand dat leidt tot een onevenredige inbreuk op het woon- en leefklimaat en dat niet 
passend is binnen een stedelijk gebied. 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het bouwplan al dan niet 
een onevenredige inbreuk maakt op het woon- en leefklimaat is derhalve niet meer relevant. 
 
2. Onbekend is of er onderzoek is gepleegd naar alternatieve locaties voor de 

woonvoorzieningen van de 20 woningen. Uit de onderliggende stukken blijkt niet dat dit 
onderzoek heeft plaatsgevonden. 

 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of er onderzoek is verricht 
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naar alternatieve locaties ten behoeve van het verlenen van de omgevingsvergunning is bij 
onderhavig bestemmingsplan niet meer relevant. 
 
3. In de toelichting is opgenomen dat het plan conserverend van aard is. Het toelaten van het 

bouwplan heeft een grote negatieve invloed op de karakteristiekheid van het gebied. 
 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het bouwplan een 
negatieve invloed heeft op de karakteristiekheid van het gebied is voor het onderhavige 
bestemmingsplan niet meer relevant. 
 
4. Het bouwplan past niet in deze omgeving. Het gaat om een gebied dat grenst aan een 

natuurontwikkelingsgebied en wat straks een verbinding moet vormen met de EHS. De opzet 
leidt tot een verrommeling van het landschap en gaat ten koste van de openheid van het 
gebied. Tevens is het bouwvolume te groot en te verdicht om dit te kunnen beschouwen als 
een mooie overgang van stedelijk naar natuurgebied. Daarnaast wordt de MIP boerderij 
ingebouwd waardoor deze niet meer vrij in het landschap ligt. Door de maatvoering en 
ophogen worden de woningen ook hoger dan de boerderij. Er is dan ook geen sprake van 
een goede kwalitatieve afronding van de kern. 

 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het bouwvolume al dan 
niet te groot en te verdicht is, is derhalve niet meer relevant. 
 
5. Het bouwplan wekt belemmerend voor de ontwikkeling van de EHS. 
 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het bouwplan al dan niet 
belemmerend werkt voor de ontwikkeling van de EHS is derhalve niet meer relevant. 
 
6. Niet is gemotiveerd waarom door de uitbreiding de leefbaarheid in het gebied op peil 

gehouden wordt. 
 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het bouwplan al dan niet 
de leefbaarheid in het gebied op peil houd, is derhalve niet meer relevant. 
 
7. Het behoud van de landschappelijk waarden moet voorrang krijgen boven de woonplannen. 

Een en ander is in strijd met het beleid om het Groene Hart zoveel mogelijk  te ontwikkelen 
tot natuurgebied, ook al zit er maar een klein stukje buiten de bebouwingscontouren die de 
provincie heeft aangegeven. 

 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het bouwplan al dan niet 
in strijd is met het beleid om het Groene Hart te ontwikkelen als natuurgebied is derhalve niet 
meer relevant. 
 
8. In de woonvisie wordt het gebied niet genoemd als mogelijk ontwikkelingsgebied voor 

woningbouw. Daarmee kan het niet als zodanig bestemd worden. 
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Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het bouwplan al dan niet 
genoemd is in de woonvisie is derhalve niet meer relevant. 
 
9. In de toelichting wordt gesteld dat er geen belemmeringen zijn vanuit het aspect bodem en 

dat op dit moment geen bodemonderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Dit is onjuist gezien 
het plan om 18 woningen achter de woning van cliënt te bestemmen. 

 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of de kwaliteit van de 
bodem als dan niet bij de omgevingsvergunning is afgewogen is voor onderhavig 
bestemmingsplan niet meer relevant. 
 
10. In de toelichting is opgenomen dat de huidige situatie is bestemd. Dit zou betekenen dat er 

aan de waterhuishoudkundige situatie geen verandering optreedt. Dit is onjuist gezien het 
bouwplan. 

 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan.  
 
11. Er zijn twijfels over de toekomstige waterhuishouding. De huidige sloot zou te smal zijn gelet 

op de woonwijk. Verzocht wordt om een bredere sloot met diervriendelijke oevers. 
 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. De afweging met 
betrekking tot de waterhuishouding heeft reeds plaatsgevonden en is derhalve niet meer relevant. 
 
12. Verkeerslawaai e.d. is niet afgewogen/gemeten voor het plan van 20 woningen, derhalve 

onzorgvuldig. 
 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het verkeerslawaai al 
dan niet bij de omgevingsvergunning is afgewogen is voor onderhavig bestemmingsplan niet 
meer relevant. 
 
13. In de toelichting wordt aangegeven dan het plan conserverend van aard is. Dat betekent dat 

op grond van het plan er geen ingrepen te verwachten zijn die van invloed zijn op flora en 
fauna. Dit is onjuist gezien het voorgenomen bouwplan. 

 
Reactie 
Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat in principe slechts de 
bestaande situatie wordt overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het bouwplan wordt 
gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als zodanig te worden 
opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan.  
 
14. Archeologisch onderzoek is niet genoemd voor het plan van 20 woningen, derhalve 

onzorgvuldig. 
 
Reactie 
Het zou inderdaad onzorgvuldig zijn geweest indien er sprake zou zijn van enige archeologisch 
waarden. Zoals op de verbeelding is aangegeven valt het gehele gebied buiten enige provinciale 
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archeologische waardekaart. Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige 
vergunning en dient als zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Het 
specifiek vermelden van een archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. 
 
15. De nadelige gevolgen die cliënt van het te realiseren plan zal ondervinden, zijn onevenredig 

in verhouding tot de in het voornemen te dienen doel. Daarbij kan onder afweging van alle 
betrokken belangen in redelijkheid het bouwplan niet te verwezenlijken zijn. 

 
Reactie 
Wij hebben bij de beoordeling van het voornemen een afweging gemaakt tussen het private 
belang en het algemeen belang. Wij hebben er voor gekozen om in deze specifieke situatie en 
locatie te kiezen voor het algemeen belang. Naar ons oordeel is er van onevenredige 
belangafweging geen sprake. Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een 
rechtsgeldige vergunning en dient als zodanig te worden opgenomen in het onderhavige 
bestemmingsplan 
 
16. Een deel van het bouwplan valt buiten de contouren van de bebouwingsmogelijkheden die de 

provincie voorstaat. 
 
Reactie 
De woningen worden gebouwd binnen de contouren van de provincie en met toestemming van 
Gedeputeerde Staten. Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige 
vergunning en dient als zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. De 
contour van de provincie is in deze niet meer relevant. 
 
 
17. De opgenomen bouwregels voor het bouwplan zijn ruimer dan de woning van cliënt. Verzocht 

wordt om een aanpassing. Daarnaast zijn er enkele opmerkingen over planregels. 
 
Reactie 
De bouwregels voor de nieuwbouw zijn identiek aan de bouwregels voor de woning 
Noordensweg 19. 
 
18. Bij de realisatie van het bouwplan zal het woon- en leefklimaat verslechteren en dit heeft 

invloed op de waarde van het eigendom. Overwogen wordt om een planschade claim in te 
dienen. 

 
Reactie 
In de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering 
van de waarde van een onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het 
bestemmingsplan.. Planschade is schade die kan worden aangemerkt als schade die 
rechtstreeks ontstaat door de planologische wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. 
Het staat indiener vrij om een verzoek tot planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het 
bestemmingsplan in werking is getreden en uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is 
geworden. 
 
19. Achter het perceel Noordensweg 19 is een bouwplan ontwikkeld voor 20 woningen. Op de 

verbeelding staan 18 woningen aangegeven en is het bouwblok niet goed ingetekend. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat het bouwplan niet goed is weergegeven op de verbeelding, dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het grotendeels oneens met de zienswijze van Stichting Univé Rechtshulp. 
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Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aantal woningen en bouwblok aanpassen. 
 

41. Vos & Vennoten Advocaten, namens Stichting Veenweidegebied in Nood en M.E. 
van Dam, Noordenseweg 19 te Nieuwkoop (12.34846/12.34894) 

 
Ontvankelijkheid 
Vos & Vennoten Advocaten hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Cliënten zijn van mening dat de realisering van de woonwijk tot onaanvaardbare aantasting 

van natuur- en landschapswaarden leidt. In het bijzonder is van betekenis dat het plangebied 
ligt in de onmiddellijk nabijheid van natuurgebieden. Deze gebieden zijn aangewezen als 
Natura2000 en/of deel uitmaken van de EHS. Daarnaast dient het verder beschermd te 
worden omdat het deel uitmaakt van het landschap ‘’t Groen Hart’. 

 
Reactie 
Het bouwplan wordt gerealiseerd overeenkomstig een rechtsgeldige vergunning en dient als 
zodanig te worden opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Of het bouwplan al dan niet 
zou leiden tot een onaanvaardbare aantasting van natuur- en landschapswaarden is derhalve 
niet meer relevant. 
 
Conclusie 
Wij zijn het oneens met de zienswijze van Vos & Vennoten Advocaten. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

42. N. Bodegraven, Mary-Zeldenrustweg 99, 2331 NH Leiden (G12.1675) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Bodegraven heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Ter vervanging van de stacaravans met schuurtjes wil hij één woning terug bouwen. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat in principe slechts de 
bestaande situatie wordt overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Slechts bij uitzondering 
en na een goede ruimtelijke onderbouwing kan overwogen worden een nieuwe situatie toe te 
voegen. Wij zijn uit beleidsmatig, ruimtelijk en landschappelijk oogpunt van mening dat deze 
locatie niet voor permanente bewoning in aanmerking komt en derhalve willen wij geen 
woonbestemming voor deze percelen opnemen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het oneens met de zienswijze van de heer Bodegraven. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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43. Wereldwinkel De Toren, p/a Achterweg 40, 2421 EB Nieuwkoop (12.34397) 
 
Ontvankelijkheid 
Wereldwinkel De Toren heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. De toren op het Regthuysplein heeft alleen de bestemming ‘maatschappelijk’. Uit de 

begripsbepaling blijkt dat de uitgeoefende detailhandel niet is toegestaan, terwijl dat wel een 
van de hoofdactiviteiten betreft. 

 
Reactie 
Detailhandel zoals dit door de wereldwinkel wordt uitgeoefend, valt niet onder het begrip 
‘maatschappelijk’. Dit zal worden aangepast. 
 
2. De toren heeft in het plan een maximale goot- en nokhoogte van 20 meter. De werkelijke 

hoogte bedraagt 35 meter. 
 
Reactie 
De opgenomen maatvoering is inderdaad onjuist, dit zal worden aangepast. 
 
3. Tevens is er een klacht over de marktkraam en plaatsing van de eigen kraam. 
 
Reactie 
Deze zienswijze heeft geen betrekking op een onderdeel dat geregeld wordt in het 
bestemmingsplan en blijft buiten beschouwing. 
 
Conclusie 
Wij zijn het voor het grootste deel eens  met de zienswijze van de wereldwinkel De Toren. 
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Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Maatvoering wordt aangepast en aanduiding (dh) toegevoegd. 
 

44. J.P. van de Pol, Smederij 2 te Nieuwkoop (13.00456) 
 
Ontvankelijkheid 
J.P. van de Pol heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Uit het bestemmingsplan lijkt te concluderen dat de toekomstige ontsluiting van het nieuwe 

woongebied ten noorden van Buytewech-Oost uitgevoerd zal worden via het doortrekken van 
Smidsvuur en Blaasbalg. Gelet op het conserverend karakter van het plan zou door de 
gemeente toegezegd zijn deze verkeersbestemmingen te verwijderen. Dit is niet gebeurt. 

 
Reactie 
De in de inspraakreactie vermelde verkeersbestemming is in overeenstemming met onze reactie 
aangepast en verwijderd.  
 
2. Bij deze waarschijnlijk enige twee ontsluitingspunten voor het toekomstige woongebied, zal 

de verkeersdrukte, veiligheid en geluidsoverlast tot onverantwoorde wijze toenemen. Het 
doortrekken tast tevens het park en vijver aan. 

 
Reactie 
Het toekomstig woongebied Buytewech-Noord dient nog verder te worden uitgewerkt. Bij het 
uitwerken zal ook worden bezien in welke mate de omliggende gronden betrokken kunnen 
worden bij het nieuwe woongebied inclusief de ontsluitingswegen. In ieder geval is het wel 
duidelijk dat het woongebied op meerdere manieren en dus ook op de N231 zal worden 
ontsloten. Aangezien woningbouwplannen regionaal dienen te worden afgestemd is het om dit 
moment onduidelijk  of de behoefte aan woningbouw binnen de planperiode gerealiseerd kan 
worden en of daarmee een aanvang kan worden gemaakt. Om deze reden achten wij opname 
van een verkeersontsluiting naar het toekomstige woongebied niet zinvol. 
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Conclusie 
Wij het zijn het deels eens met de zienswijze van de heer Van de Pol. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing verbeelding wat betreft ontsluiting nieuw toekomstig woongebied. 
 

45. Van der Laan b.v., Transportweg 24, 2421 LS Nieuwkoop (G13.0442) 
 
Ontvankelijkheid 
Van der Laan b.v. heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De eigenaar van een van de percelen in de nabijheid van het bedrijf heeft verzocht om 

verlaging van de milieucategorie, zodat een woonvergunning verleend kan worden. 
Gevraagd wordt om dit niet toe te staan aangezien dit gevolgen kan hebben voor de 
aanwezige bedrijven. 

 
Reactie 
Uitgangspunt is dat de bestaande en legale bedrijfswoningen positief bestemd moeten worden, 
maar deze hebben geen invloed op de bedrijfsvoering van de aanwezige bedrijven. Nieuwe 
bedrijfswoningen en burgerwoningen worden volgens gemeentelijke en provinciaal beleid niet 
meer toegestaan, tenzij uitdrukkelijk kan worden aangetoond dat de bedrijfswoning noodzakelijk 
is voor de bedrijfsvoering. Gelet op de aard van de aanwezige bedrijven wordt het niet 
aannemelijk geacht dat toevoeging van een bedrijfswoning zal plaatsvinden. De reeds aanwezige 
legale bedrijfswoningen dienen echter wel positief bestemd te worden in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Van der Laan b.v. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

46. T. en B. Wassenburg, Windhaak 6, 2421 NE Nieuwkoop (12.34412/12.34442) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Wassenburg hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Op de verbeelding zijn de bouwblokken van dezelfde type woningen anders ingetekend en 

met verschillende maten. Dit is onjuist. Verzocht wordt om dit aan te passen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat op de verbeelding de bouwvlakken niet overeenkomen met de verleende 
vergunningen. Dit wordt aangepast. 
 
2. De woningen zijn vergund als woon/werk woning. in de planregels staat echter dat er 

ondergeschikt een beroep aan huis mag worden uitgeoefend. Voortzetting van de bestaande 
rechten zou in het plan tot uitdrukking moeten komen. 

 
Reactie 
Het bestemmingsplan staat beroepen aan huis als recht toe en bedrijven via een afwijking. 
Verleende afwijkingen voor bedrijven aan huis maken deel uit van het bestemmingsplan en 
hoeven daarom niet specifiek aangeduid te worden op de verbeelding. Een specifieke aanduiding 
bedrijf zou inhouden dat de gehele woning gebruikt zou mogen worden als bedrijf en dat is in 
strijd met de bestemming wonen en met de verleende vergunningen. 
De bestaande rechten zijn derhalve op een juiste wijze verwerkt in het plan. 
 
3. De afwijkende goot- en bouwhoogte die kenmerkend is voor de wijk is in zijn geheel niet 

overgenomen, in plaats daarvan is aansluiting gezocht bij de standaardhoogten uit het 
bestemmingsplan. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat op de verbeelding de goot- en bouwhoogten niet overeenkomen met de 
verleende vergunningen. Dit wordt aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Wassenburg. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen bouwblok en maatvoeringen op verbeelding. 
 



65 
 

47. R. en I. van den Helder, Windhaak 61, 2421 NE Nieuwkoop (13.00008) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Den Helder hebben hun zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Op de verbeelding zijn de bouwblokken van dezelfde type woningen anders ingetekend en 

met verschillende maten. Dit is onjuist. Verzocht wordt om dit aan te passen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat op de verbeelding de bouwvlakken niet overeenkomen met de verleende 
vergunningen. Dit wordt aangepast. 
 
2. De afwijkende goot- en bouwhoogte die kenmerkend is voor de wijk is in zijn geheel niet 

overgenomen, in plaats daarvan is aansluiting gezocht bij de standaardhoogtenuit het 
bestemmingsplan. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat op de verbeelding de goot- en bouwhoogten niet overeenkomen met de 
verleende vergunningen. Dit wordt aangepast. 
 
3. Een deel van het park in het verlengde van de Smederij is als verkeersbestemming 

aangemerkt. Nu het aangrenzende gebied de bestemming agrarisch heeft gekregen, zal het 
te ontwikkelen woongebied niet binnen de planperiode plaatsvinden.  De 
verkeersbestemming is dan ook onnodig. 

 
Reactie 
Het toekomstig woongebied Buytewech-Noord dient nog verder te worden uitgewerkt. Bij het 
uitwerken zal ook worden bezien in welke mate de omliggende gronden betrokken kunnen 
worden bij het nieuwe woongebied inclusief de ontsluitingswegen. In ieder geval is het wel 
duidelijk dat het woongebied op meerdere manieren en dus ook op de N231 zal worden 
ontsloten. Aangezien woningbouwplannen regionaal dienen te worden afgestemd is het om dit 
moment onduidelijk of de behoefte aan woningbouw binnen de planperiode gerealiseerd kan 
worden en of daarmee een aanvang kan worden gemaakt. Om deze reden achten wij opname 
van een verkeersontsluiting naar het toekomstige woongebied niet zinvol. 
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Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van den Helder. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen bouwblok, maatvoeringen en verkeersbestemming op verbeelding. 
 

48. J.W.C. Meertens, Windhaak 63, 2421 NE Nieuwkoop (13.03901) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Meertens heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Een deel van het park in het verlengde van aangrenzende wegen is als verkeersbestemming 

aangemerkt. Nu het aangrenzende gebied de bestemming agrarisch heeft gekregen, zal het 
te ontwikkelen woongebied niet binnen de planperiode plaatsvinden.  De 
verkeersbestemming is dan ook onnodig. 

 
Reactie 
Het toekomstig woongebied Buytewech-Noord dient nog verder te worden uitgewerkt. Bij het 
uitwerken zal ook worden bezien in welke mate de omliggende gronden betrokken kunnen 
worden bij het nieuwe woongebied inclusief de ontsluitingswegen. In ieder geval is het wel 
duidelijk dat het woongebied op meerdere manieren en dus ook op de N231 zal worden 
ontsloten. Aangezien woningbouwplannen regionaal dienen te worden afgestemd is het om dit 
moment onduidelijk of de behoefte aan woningbouw binnen de planperiode gerealiseerd kan 
worden en of daarmee een aanvang kan worden gemaakt. Om deze reden achten wij opname 
van een verkeersontsluiting naar het toekomstige woongebied niet zinvol. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Meertens. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen verkeersbestemming op verbeelding. 
 

49. Bed & Breakfast Hotel de Ziende, Zuideinde 2, 2421 AH Nieuwkoop (12.33148) 
 
Ontvankelijkheid 
B&B Hotel de Ziende heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk 
 



67 
 

 
 
Zienswijzen 
1. De jachthaven aangrenzend aan het perceel wordt niet vernoemd in het nieuwe plan en heeft 

de bestemming water. Verzocht wordt om de jachthaven op te nemen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat de aanduiding jachthaven op de verbeelding ontbreekt. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van B&B Hotel de Ziende. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Toevoegen aanduiding jachthaven op verbeelding. 
 

50. M. Bruijnes, namens R. Kuijf, Zuideinde 3 te Nieuwkoop (12.32795) 
 
Ontvankelijkheid 
M. Bruijnes heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het perceel Zuideinde 3 is gesplitst met vergunning. Het bouwvlak van de nieuwe woning is 

niet opgenomen op de verbeelding. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat  de verleende vergunning niet goed verwerkt is op de verbeelding. Dit wordt 
aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Bruijnes. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Woning opnemen op verbeelding. 
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51. Beijeman mos-, riet en loonbedrijf, Zuideinde 17f, 2421 AA Nieuwkoop (G13.0039) 
 
Ontvankelijkheid 
Beijman mos-, riet en loonbedrijf heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. In het plan is het bedrijf aangeduid als sa-mos. Deze aanduiding is te beperkend voor de 

uitgeoefende werkzaamheden. Verzoekt om een aanduiding loonbedrijf. 
 
Reactie 
De aanduiding ‘sa-mos’ staat de uitoefening van het bedrijf niet in de weg, aangezien de 
noodzakelijk machines en voortuigen die nodig zijn voor het loonbedrijf ook vallen binnen de 
aanduiding ‘sa-mos’. Er is echter wel bezwaar tegen  opname van de aanduiding loonbedrijf, 
aangezien het hierdoor mogelijk gemaakt wordt een loonbedrijf uit te oefenen anders dan wat op 
basis van het vigerende plan en onderhavig plan mogelijk is en uit ruimtelijk oogpunt op deze 
locatie als ongewenst moet worden beschouwd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Beijeman. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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52. W.J. Beijeman, namens M. van der Weijden-Straathof, Zuideinde 3c te Nieuwkoop 
(G13.0040) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer Beijeman heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Gelet op de grote van het perceel wordt verzocht om het mogelijk te maken dat na het slopen 

van de opstallen er een extra woning bijgebouwd kan worden. 
 
Reactie 
Voor de beantwoording van de zienswijze verwijzen wij naar hetgeen onder punt 1.4 is 
opgenomen. Een extra woning behoort niet tot de mogelijkheden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Beijeman. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

53. J.H. Boonstra en H.M. Huiden, Zuideinde 11, 2421 AA Nieuwkoop (G12.1748) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Boonstra en mevrouw Huiden hebben hun zienswijze binnen de daarvoor gestelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijze 
1. Op dit moment zijn er 2 recreatie woningen aanwezig. Verzocht wordt om het mogelijk te 

maken dat deze 2 recreatiewoningen gesloopt worden en dat één nieuwe recreatiewoning op 
een andere locatie binnen het perceel teruggebouwd kan worden in een grotere omvang. 

 
Reactie 
Er bestaat geen bezwaar tegen de sloop van 2 recreatiewoningen en de bouw van één nieuwe 
recreatiewoning, mits voldaan wordt aan de planregels. Inhoudende dat de omvang van de 
recreatiewoning maximaal 60 m² mag bedragen inclusief bijbehorend bouwwerk. Aangezien 
echter een grotere omvang gevraagd wordt, kunnen wij niet instemmen met het verzoek.  
 
Conclusie 
Wij het gedeeltelijk oneens met de zienswijze van de heer Boonstra en mevrouw Huiden. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

54. R.P.M. van der Voorn, Zuideinde 22a, 2412 AJ Nieuwkoop (13.00048) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Voorn heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om twee reguliere woonbestemmingen voor de percelen Zuideinde 22 en 

Zuideinde 22a. Tevens wordt afgezien van de verplaatsing van de recreatiewoning. 
 
Reactie 
Het beleid van de gemeente is er niet op gericht om recreatieobjecten om te zetten in reguliere 
woningen. Wij zien in deze situatie dan ook geen reden om af te wijken van ons beleid. Tevens 
verwijzen wij naar hetgeen on der 1.4 is opgenomen betreffende woningbouw. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van der heer Van der Voorn.  
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen.  
 

55. H.W. van der Laan b.v., namens C.A.J. van der Laan-Hoogervorst, Zuideinde 36h te 
Nieuwkoop (13.00706) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Laan heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om het mogelijk te maken dat op het betreffende perceel 5 extra woningen 

gebouwd kunnen worden, zodat er een doelmatige invulling en gebruik aan de gronden 
gegeven kan worden. 

 
Reactie 
Voor de beantwoording verwijzen wij naar hetgeen onder 1.4 is opgenomen betreffende extra 
woningbouw. Wij zien geen reden om van dit standpunt af te wijken en voor deze locatie extra 
woningbouw toe te staan. 
 
Conclusie 
 Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Van der Laan. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

56. R. Hobma, Zuideinde 38a, 2421 AK Nieuwkoop (G13.0043/G13.0439) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Hobma heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het besluit van de raad om aan de achterzijde van hun kavel een steiger of botenhuis te 

bouwen is niet goed opgenomen in het bestemmingsplan. Dit betreft voornamelijk de 
mogelijkheid voor het bouwen van een steiger. Het is alleen opgenomen in de bestemming 
water, terwijl dit ook binnen de bestemming wonen moet zijn opgenomen omdat steigers ook 
op land gebouwd kunnen worden. 

 
Reactie 
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Inderdaad is er bij de omzetting naar het ontwerpbestemmingsplan een omissie ontstaan. Deze 
wordt gecorrigeerd. 
 
2. In de verbeelding is een foutieve kadastrale grens opgenomen met het perceel Zuideinde 42. 

Er zijn recentere kadastrale kaarten. Verzocht wordt of de kadastrale grenzen niet op te 
nemen of een voorbehoud plaatsen op de verbeelding ten aanzien van de betrouwbaarheid 
van de kadastrale grenzen. 

 
Reactie 
Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan zijn de meest recente kaarten gebruikt ten 
behoeve van de ondergrond. De ondergronden zijn echter slechts een indicatie en hebben geen 
enkele rechtskracht. Slechts de aangeduide objecten hebben rechtskracht. Overigens zijn wij ook 
niet gerechtigd om de gebruikte ondergronden te mogen aanpassen. 
 

 
3. In artikel 17 en artikel 20 zijn enige tekstuele verbeteringen noodzakelijk. 
 
Reactie 
Correct, deze worden aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de heer Hobma. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
De planregels worden gecorrigeerd en aangevuld. 
 

57. C.J.A. Oor, zuideinde 42, 2421 AK Nieuwkoop (12.32370) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Oor heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. In de kadastrale tekeningen zijn kadastrale kaarten gebruikt die niet up to date zijn. De 

erfgrens tussen Zuideinde 42 en Zuideinde 38 en 38a wijkt af van de recente kaart. 
 
Reactie 
Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan zijn de meest recente kaarten gebruikt ten 
behoeve van de ondergrond. De ondergronden zijn echter slechts een indicatie en hebben geen 
enkele rechtskracht. Slechts de aangeduide objecten hebben rechtskracht. Overigens zijn wij ook 
niet gerechtigd om de gebruikte ondergronden te mogen aanpassen. 
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2. Het gele strookje ten zuiden van perceel 44d heeft de verkeerde bestemming. Het is geen 

grond maar een steiger overkluist water. Verzocht wordt om de aanduiding steiger. 
 
Reactie 
Overkluist water dient de bestemming water te krijgen in plaats van wonen. De bestemming wordt 
aangepast naar water met een aanduiding steiger. 
 
3. In het kaartbeeld ontbreken de bijgebouwen. De aangebouwde garage maakt inmiddels deel 

uit van het huis. Hierdoor wordt het huis groter dan de toegestane 150 m². Verzocht wordt om 
deze grens niet al te rigide te bekijken en de aangebouwde garage bij het hoofdgebouw te 
trekken. 

 
Reactie 
Binnen de planregels is rekening gehouden met de mogelijkheid dat niet elk bouwwerk passend 
zou zijn binnen de nu geformuleerde hoofdlijnen voor de planregels. Een (aangebouwde) garage 
wordt beschouwd als een bijbehorend bouwwerk en hoeft geen deel uit te maken van het 
hoofdgebouw dat gebouwd dient te zijn binnen het aangegeven bouwvlak. Bijbehorende 
bouwwerken mogen binnen en buiten het aangegeven bouwvlak gebouwd worden. 
 
4. Opgemerkt wordt dat het in Nieuwkoop ontbreekt aan een fatsoenlijke trailerhelling. Verzocht 

wordt om een trailerhelling op te nemen in de plannen. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan inhoudende dat in hoofdzaak alleen de 
bestaande en huidige situatie wordt opgenomen. De aanleg van een trailerhelling moet 
aangemerkt worden als nieuw beleid en kan als zodanig niet rechtstreeks in het plan worden 
opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de heer Oor. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
De steiger wordt aangeduid boven bestemming water op de verbeelding. 
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58. H.J.M. Pieterse en W.P.M. Pieterse - van der Wereld, Zuideinde 46, 2421 AK 
Nieuwkoop (G13.0016) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Pieterse - van der Wereld hebben hun zijn zienswijze binnen de daarvoor 
gestelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. De achterkant van het erf heeft de bestemming groen gekregen, terwijl dit recreatie was. 

Verzocht wordt om dit aan te passen in recreatie of zoals het overige deel van het perceel, in 
gemengd. Daarnaast is geconstateerd dat een deel van het water de bestemming groen 
heeft gekregen. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat het achterste deel van het perceel verkeerd bestemd en ingetekend is. Dit 
wordt aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Pieterse - van der Wereld. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
De bestemmingen worden aangepast op de verbeelding. 
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59. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens S.M. en G.P.S. van der Voorn, Zuideinde 
67, 2421 AB Nieuwkoop (G12.1804) 

 
Ontvankelijkheid 
Stichting Achmea Rechtsbijstand heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
Het bouwvlak is niet correct ingetekend. De achtergrens van het bouwvlak loopt nu dwars door 
de aangebouwde keuken en in strijd met de verleende omgevingsvergunning. Verzocht wordt om 
het bouwvlak aan te passen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat het bouwblok geen recht doet aan de verleende vergunningen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Stichting Achmea Rechtsbijstand. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bouwblok aanpassen op verbeelding. 
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60. J.C. van der Voorn, Constructieweg 7, 2421 LN Nieuwkoop (G13.0037) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Voorn heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Het eiland nabij Zuideinde 70 is niet op de verbeelding weergegeven en dient de bestemming 

recreatie te krijgen. 
 
Reactie 
Het eiland is gelegen binnen de bestemming Water – Plassengebied. De eilanden binnen deze 
bestemming worden niet specifiek op de verbeelding weergegeven en apart bestemd, maar 
omschreven binnen de bestemmingsomschrijving. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de heer Van der Voorn. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

61. J. Kleine, Zuideinde 90a, 2421 AL Nieuwkoop (12.33150) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Kleine heeft zijn zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt de zinsnede ‘voor het bestaande botenhuis van J. Kleine geldt dat deze 

onder het overgangsrecht valt’ als onderdeel van de reactie op de inspraak zodanig te 
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wijzigen dat dit niet geldt voor wat betreft de huidige locatie dan wel deze zinsnede in het 
geheel te schrappen. 

 
Reactie 
Het schrappen van de zin of het wijzigen heeft geen enkel effect op de juridische status van het 
botenhuis. Deze valt onder het overgangsrecht conform de wettelijke bepalingen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Kleine. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

62. M. Bruijnes, namens mevrouw A.C. Montagne, zuideinde 91-93 te Nieuwkoop 
(12.32770) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer Bruijnes heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt op de tekst van planregel 4.7.3 te wijzigen, zodat blijkt dat in de huidige 

situatie geen woningen aanwezig zijn en toe te voegen dat de extra woningbouw twee 
woningen betreft. 

 
Reactie 
De planregel voor wat betreft de woningen kan niet worden aangepast aangezien de werkelijke 
situatie goed beschreven wordt. Aan de planregel kan wel toegevoegd worden dat de extra 
woningbouw maximaal twee woningen betreft. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijke eens met de zienswijze van de heer Bruijnes. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Toevoegen aan planregel ‘maximaal 2 woningen’. 
 

63. D.P. van Putten-de Rooij, Zuideinde 102, 2421 AM Nieuwkoop (G12.1750) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Van Putten-de Rooij heeft haar zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 



79 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat o.a. de bestaande bouwmogelijkheden 

gehandhaafd zouden worden. Voor onderhavig perceel is dit niet gebeurd omdat in het 
voorgaande plan de mogelijkheid was opgenomen om te bouwen tot 1 meter uit de zij-
erfgrens. Ook is een oppervlakte van het hoofdgebouw tot 150 m² niet meer mogelijk. 
Verzocht wordt om aanpassing van het bouwvlak. 

 
Reactie 
Het vigerende bestemmingsplan en het onderhavige bestemmingsplan hebben verschillende 
plansystematieken, waardoor het kan lijken dat dat de bestaande bouwmogelijkheden niet geheel 
zijn overgenomen. Dit is echter onjuist. In het onderhavige bestemmingsplan is opgenomen dat 
het hoofdgebouw binnen het aangegeven bouwvlak gebouwd moet worden, maar ook dat 
bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak gebouwd mogen worden tot 1 meter uit de 
zijdelingse perceelsgrens. Bouwen in de zijdelingse perceelsgrens is echter ook mogelijk. 
Wellicht is de verwarring ontstaan met het begrip bijbehorende bouwwerken. Onder dit begrip 
dienen ook aan-en uitbouwen van de woning te worden begrepen en maken dus deel uit van de 
woning. Het vigerende bestemmingsplan heeft ook een beperking tot het bouwen met betrekking 
tot de zijdelingse perceelsgrens. Op grond van de voorschriften mag slechts tot op 2 meter van 
de naastgelegen watergang gebouwd worden. 
 
De grens van de oppervlakte van een hoofdgebouw is gemaximeerd op 150 m². Bij het bepalen 
van het bouwvlak wordt ook in ogenschouw genomen de overige planregels en de omvang van 
het bouwperceel. Daarbij kan het dus zijn dat de planregels stellen dat ‘de oppervlakte niet meer 
mag bedragen dan 150 m²’ maar dat het perceel niet de mogelijkheid heeft om een dergelijk 
hoofdgebouw te realiseren. Uitgangspunt dient echter wel te zijn dat zoveel mogelijk de 
bestaande rechten worden overgenomen. Het bouwvlak kan in deze situatie gelet op de 
planregels en de naastgelegen watergang vergroot worden tot 1 meter uit de zijdelingse 
perceelsgrens. 
 
 
2. Aan de voorkant is een deel van de tuin bestemd tot water, gevraagd wordt om een 

aanpassing. 



80 
 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat een deel van de tuin onjuist is bestemd. Dit wordt gecorrigeerd en 
aanpassing bouwvlak. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van mevrouw Van Putten-de Rooij. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bestemming aanpassen op verbeelding. 
 

64. A. van Putten, Zuideinde 102, 2421 AM Nieuwkoop (G13.0443) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van Putten heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. De eilandjes achter het perceel zijn in onderhavig plan aangepast qua bestemming 

overeenkomst de gehanteerde plansystematiek in Recreatie. Het toekennen van de 
bestemming wonen is logischer aangezien het gebruik van de grond bij woonarken niet 
anders is dan bij woningen gelegen aan de plaskant. Hiermee wordt de mogelijkheid 
gecreëerd om eventueel een botenhuis te realiseren. 

 
Reactie 
Naar ons oordeel is wonen niet de meest passende bestemming bij woonschepen. In de 
begripsomschrijving staat precies vermeld wat onder een woonschip moet worden verstaan. De 
wettelijke bepalingen (Bouwbesluit) voor woningen e.d. zijn niet van toepassing op woonschepen. 
Woonschepen kunnen dus niet gelijkgesteld worden aan woningen. In het kader van een goede 
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ruimtelijke ordening dient aan de gronden de meest passende bestemming gegeven te worden. 
Bij woonschepen is dit niet de bestemming wonen of tuin. Er is daarom voor gekozen om gelet op 
de locatie, de bestemming ‘recreatie’ aan de gronden te geven al zijnde het meest passende. 
Een bestemming wonen op het eiland biedt echter de mogelijkheid tot ongewenste bouw van 
bijbehorende bouwwerken. Naar ons oordeel dienen deze op het woonperceel gebouwd te 
worden en niet op apartje eilandjes. 
 
Voor het overig vermelde wordt de zienswijze voor kennisgeving aangenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Van Putten. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

65. F.M. van den Brink, Zuideinde 90, 2421 AL Nieuwkoop (G13.0150) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van den Brink heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het eilandje achter het perceel Zuideinde 102 heeft de aanduiding (sr-knv) inhoudende dat er 

bedrijfsmatig een kanoverhuurbedrijf geëxploiteerd kan worden. In verband met de 
aantasting van de privacy wordt dit niet wenselijk geacht. Het betekent een extra 
geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Daarnaast zijn er langs de 
plassen volop gelegenheid tot huur van vaartuigen, zodat er geen aanleiding is een nieuw 
bedrijf toe te laten. 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Van den Brink. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding. 
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66. J. Kleine, Zuideinde 90a, 2421 AL Nieuwkoop (13.02386) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Kleine heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het eilandje achter het perceel Zuideinde 102 heeft de aanduiding (sr-knv) inhoudende dat er 

bedrijfsmatig een kanoverhuurbedrijf geëxploiteerd kan worden. In verband met de 
aantasting van de privacy wordt dit niet wenselijk geacht. Het betekent een extra 
geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Daarnaast zijn er langs de 
plassen volop gelegenheid tot huur van vaartuigen, zodat er geen aanleiding is een nieuw 
bedrijf toe te laten. 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Kleine. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding. 
 

67.  W. Visser, Zuideinde 96, 2421 AM Nieuwkoop (G13.0162) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Visser heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het eilandje achter het perceel Zuideinde 102 heeft de aanduiding (sr-knv) inhoudende 

dat er bedrijfsmatig een kanoverhuurbedrijf geëxploiteerd kan worden. In verband met de 
aantasting van de privacy wordt dit niet wenselijk geacht. Het betekent een extra 
geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Daarnaast zijn er langs 
de plassen volop gelegenheid tot huur van vaartuigen, zodat er geen aanleiding is een 
nieuw bedrijf toe te laten. 
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Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Visser. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding. 
 

68.  J. Hoogerwerf en T.C.M. Hoogerwerf-de Beek, Zuideinde 98, 2421 AM Nieuwkoop 
(G13.0141) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Hoogerwerf-de Beek hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het eilandje achter het perceel Zuideinde 102 heeft de aanduiding (sr-knv) inhoudende 

dat er bedrijfsmatig een kanoverhuurbedrijf geëxploiteerd kan worden. In verband met de 
aantasting van de privacy wordt dit niet wenselijk geacht. Het betekent een extra 
geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Daarnaast zijn er langs 
de plassen volop gelegenheid tot huur van vaartuigen, zodat er geen aanleiding is een 
nieuw bedrijf toe te laten. 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Hoogerwerf-de Beek. 
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Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding. 
 

69. H.A.W. Gorissen, Zuideinde 100, 2421 AM Nieuwkoop (13.02523) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/ mevrouw Gorissen heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het eilandje achter het perceel Zuideinde 102 heeft de aanduiding (sr-knv) inhoudende 

dat er bedrijfsmatig een kanoverhuurbedrijf geëxploiteerd kan worden. In verband met de 
aantasting van de privacy wordt dit niet wenselijk geacht. Het betekent een extra 
geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Daarnaast zijn er langs 
de plassen volop gelegenheid tot huur van vaartuigen, zodat er geen aanleiding is een 
nieuw bedrijf toe te laten. 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Gorissen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding. 
 

70. C.M.V. van de Weijden, Zuideinde 159 te Nieuwkoop (13.03195) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Weijden heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het eilandje achter het perceel Zuideinde 102 heeft de aanduiding (sr-knv) inhoudende 

dat er bedrijfsmatig een kanoverhuurbedrijf geëxploiteerd kan worden. In verband met de 
aantasting van de privacy wordt dit niet wenselijk geacht. Het betekent een extra 
geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Daarnaast zijn er langs 
de plassen volop gelegenheid tot huur van vaartuigen, zodat er geen aanleiding is een 
nieuw bedrijf toe te laten. 



85 
 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Van der Weijden. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding. 
 

71. A. van der Weijden-de Vries, Zuideinde 112, 2421 AM Nieuwkoop (13.04463) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer  en mevrouw Van der Weijden-de Vries hebben de zienswijze binnen de daarvoor 
gestelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het eilandje achter het perceel Zuideinde 102 heeft de aanduiding (sr-knv) inhoudende 

dat er bedrijfsmatig een kanoverhuurbedrijf geëxploiteerd kan worden. In verband met de 
aantasting van de privacy wordt dit niet wenselijk geacht. Het betekent een extra 
geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Daarnaast zijn er langs 
de plassen volop gelegenheid tot huur van vaartuigen, zodat er geen aanleiding is een 
nieuw bedrijf toe te laten. 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
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Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van der Weijden-de 
Vries. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding. 
 

72. C. van Eijk, Zuideinde 124, 2421 AN Nieuwkoop (G13.0429) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer  en mevrouw Van Eijk hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Het eilandje achter het perceel Zuideinde 102 heeft de aanduiding (sr-knv) inhoudende 

dat er bedrijfsmatig een kanoverhuurbedrijf geëxploiteerd kan worden. In verband met de 
aantasting van de privacy wordt dit niet wenselijk geacht. Het betekent een extra 
geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen en parkeeroverlast. Daarnaast zijn er langs 
de plassen volop gelegenheid tot huur van vaartuigen, zodat er geen aanleiding is een 
nieuw bedrijf toe te laten. 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van Eijk. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding. 
 

73. J.J. Schuurman, Zuideinde 114 en C.M.W. van Koert, Zuideinde 116, 2421 AM 
Nieuwkoop (13.03682) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Schuurman en de heer/mevrouw Van Koert hebben de zienswijze binnen de 
daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook 
ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Bezwaar wordt gemaakt tegen de bestemming recreatie voor de eilandjes achter de 

woningen Zuideinde 102-110. De reden is gelegen in de bestemmingsomschrijving waardoor 
het een aantasting zou kunnen zijn van de privacy voor de direct omwonenden. Tevens zou 
er sprake kunnen zijn van een grote mate van onrust en geluidsoverlast. De verwachting is 
dat door de toestroom van recreatieve mensen de reeds bestaande problematiek van het 
parkeren zal toenemen. 

 
Reactie 
In het vigerende plan vallen de eilandjes onder de bestemming Water-Plassengebied en 
daardoor niet apart aangegeven en bestemd. In het onderhavige plan is de grens van de 
bestemming Water-Plassengebied aangepast, mede naar aanleiding van het besluit inzake 
Natura2000. De bestemming Water biedt geen mogelijkheid om eilandjes niet op te nemen of niet 
aan te duiden.  
Voor het opnemen van de bestemming Recreatie is onderzocht wat de uitgeoefende functies zijn 
nabij de eilandjes. Uitgangspunt is dat een uit ruimtelijk oogpunt passende bestemming gegeven 
wordt aan de eilandjes. Aangezien bij deze eilandjes voorzien is in een mogelijke recreatieve 
uitoefening en in een ligplaats voor een woonschip, is gekozen voor de meest passende 
bestemming, zijnde de bestemming recreatie.  
Aangezien het eigendom van deze gronden particulier bezit is en er verder geen recreatieve 
activiteiten worden uitgeoefend, is de verwachting dan ook gerechtvaardigd dat geen of 
nauwelijks aantasting van de privacy en overlast kan optreden, mede gelet op de afstand van de 
eilandjes tot het woonperceel van de heer/mevrouw Schuurman en Van Koert. 
 
2. Voor wat betreft de aanduiding (sr-knv) wordt verwacht dat dit zal leiden tot extra 

geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen, parkeeroverlast en een onwenselijke aantasting 
van de privacy van de direct omwonenden. 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dan voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
3. Niet ingestemd kan worden met de planregels behorende bij de bestemming Water-

Woonschepenligplaats. Deze regels betekenen een verruiming van de maatvoering van de 
woonschepen en zou in strijd zijn met de maatvoeringen zoals vermeld in de APV. Een groot 
woonschip zou tevens een aantasting betekenen van het landschap en niet aangegeven 
wordt waarom woonschepen met afwijkende maatvoeringen worden toegestaan. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
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maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Schuurman en Van Koert. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding, lengte/breedte maat woonschip aanpassen. 
 

74. C. Pieterse, Zuideinde 151, 2421 AD Nieuwkoop (G13.0411) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Pieterse heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Bezwaar wordt gemaakt tegen de bestemming recreatie voor de eilandjes achter de 

woningen Zuideinde 102-110. De reden is gelegen in de bestemmingsomschrijving waardoor 
het een aantasting zou kunnen zijn van de privacy voor de direct omwonenden. Tevens zou 
er sprake kunnen zijn van een grote mate van onrust en geluidsoverlast. De verwachting is 
dat door de toestroom van recreatieve mensen de reeds bestaande problematiek van het 
parkeren zal toenemen. 

 
Reactie 
In het vigerende plan vallen de eilandjes onder de bestemming Water-Plassengebied en worden 
daardoor niet apart aangegeven en bestemd. In het onderhavige plan is de grens van de 
bestemming Water-Plassengebied aangepast, mede naar aanleiding van het besluit inzake 
Natura2000. De bestemming Water biedt geen mogelijkheid om eilandjes niet op te nemen of niet 
aan te duiden.  
Voor het opnemen van de bestemming Recreatie is onderzocht wat de uitgeoefende functies zijn 
nabij de eilandjes. Uitgangspunt is dat een uit ruimtelijk oogpunt passende bestemming gegeven 
wordt aan de eilandjes. Aangezien bij deze eilandjes voorzien is in een mogelijke recreatieve 
uitoefening en in een ligplaats voor een woonschip, is gekozen voor de meest passende 
bestemming, zijnde de bestemming recreatie.  
Aangezien het eigendom van deze gronden particulier bezit is en er verder geen recreatieve 
activiteiten worden uitgeoefend, is de verwachting dan ook gerechtvaardigd dat geen of 
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nauwelijks aantasting van de privacy en overlast kan optreden, mede gelet op de afstand van de 
eilandjes tot het woonperceel van de heer/mevrouw Pieterse. 
 
 
2. Voor wat betreft de aanduiding (sr-knv) wordt verwacht dat dit zal leiden tot extra 

geluidsoverlast, extra verkeersbewegingen, parkeeroverlast en een onwenselijke aantasting 
van de privacy van de direct omwonenden. 

 
Reactie 
Doelstelling is om een kanoverhuurbedrijf niet als recht toe te staan maar via een 
wijzigingsbevoegdheid en pas nadat is aangetoond dat voldaan kan worden aan de voorwaarden 
zoals deze vermeld zijn in 12.6 van de planregels. Er zal dus onder meer aangetoond moeten 
worden dat voldaan kan worden aan de gemeentelijk parkeernormen en dat de 
gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig worden aangetast. 
Op de verbeelding is echter het kano-verhuurbedrijf als recht opgenomen terwijl er een 
gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsbevoegdheid moest worden opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
De afweging of voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is een onderwerp wat in deze 
planprocedure niet aan de orde kan komen aangezien er bij ons nog geen concrete aanvraag is 
ingediend. In principe staan wij als recreatie gemeente positief tegen de ontwikkeling. Gelet op de 
kleinschaligheid is de verwachting dan ook dat eventuele hinder dermate gering zal zijn, dat de 
huidige opname als wijzigingsbevoegdheid verantwoord is. 
 
3. Niet ingestemd kan worden met de planregels behorende bij de bestemming Water-

Woonschepenligplaats. Deze regels betekenen een verruiming van de maatvoering van de 
woonschepen en zou in strijd zijn met de maatvoeringen zoals vermeld in de APV. Een groot 
woonschip zou tevens een aantasting betekenen van het landschap en niet aangegeven 
wordt waarom woonschepen met afwijkende maatvoeringen worden toegestaan. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
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Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Pieterse. 
 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Functieaanduiding wijzigen in gebiedsaanduiding lengte/breedte maat woonschip aanpassen.  
 

75. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens K. Veenboer, Zuideinde 111, 2421 AC 
Nieuwkoop (12.34633/G12.1769) 

 
Ontvankelijkheid 
Stichting Achmea Rechtsbijstand heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijze 
1. Voor het perceel Zuideinde 111 is de bestemming bedrijfswoning opgenomen, terwijl dit een 

regulier burgerwoning is. Verzocht wordt om een aanpassing als bestemming wonen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat een verkeerde bestemming aan het betreffende woonpand is gegeven. Dit 
zal worden gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Stichting Achmea Rechtsbijstand. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bestemming gemengd veranderen in woonbestemming op de verbeelding. 
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76. Era de Koning Makerlaardij, namens Familie Egmond, Zuideinde 113, 2421 AC 
Nieuwkoop (12.34547) 

 
Ontvankelijkheid 
Era de Koning Makelaardij heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijze 
1. Voor het perceel Zuideinde 113 is de bestemming bedrijfswoning opgenomen, terwijl dit een 

regulier burgerwoning is. Verzocht om een aanpassing als bestemming wonen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat een verkeerde bestemming aan het betreffende woonpand is gegeven. Dit 
zal worden gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Era de Koning Makelaardij. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bestemming gemengd veranderen in woonbestemming op de verbeelding. 
 

77. S.F. Pietersen, Zuideinde 120, 2421 AM Nieuwkoop (13.00508) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Pietersen heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De gemeentelijke reactie op de inspraak is voor het perceel niet goed verwerkt. De loopbrug 

over de voorwetering staat nog ingetekend terwijl deze er niet meer is. 
 
Reactie 
De brug is op de ondergrond ingetekend. Deze ondergronden worden onder andere door het 
kadaster ingeleverd. De gemeente is niet bevoegd deze ondergrond aan te passen. Aan de 
ondergrond kunnen geen rechten ontleend worden, slechts aan de ingekleurde bestemmingen. 
 
2. In 2002 is vergunning verleend voor een insteekhaventje. Dit insteekhaventje is niet op de 

verbeelding opgenomen. Het verzoek is deze alsnog op te nemen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat een deel van de bestemming wonen onjuist is bestemd. Dit wordt 
gecorrigeerd in de bestemming water. 
  
3. Een deel van de bestemming wonen en tuin is in het ontwerpbestemmingsplan niet omgezet 

naar water. Verzoek is om dit alsnog te wijzigen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat een deel van de bestemming wonen en tuin onjuist is bestemd. Dit wordt 
gecorrigeerd in de bestemming water. 
 
4. Verzocht wordt om een versmalling van de aangegeven laad- en losplaats zodat er een vrije 

doorvaart mogelijk naar het achtergelegen plassengebied. Tevens wordt verzocht op te 
nemen dat de doorvaart voor overig scheep- pleziervaart niet wordt belemmert. 

 
Reactie 
Een aanduiding op de verbeelding wil niet inhouden dat het aangeduide gebied volledig gebruikt 
mag worden op een zodanige manier dat belemmeringen ontstaan. Desondanks zijn wij van 
mening dat de aangegeven aanduiding (ll) te breed is ingetekend. Deze zal worden versmald. 
Het is juridisch niet mogelijk in een bestemmingsplan op te nemen dat de doorvaart vrij moet 
blijven. Dit wordt in andere wetgeving reeds geregeld. 
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Conclusie 
Wij zijn het grotendeels eens met de heer Pietersen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing bestemming wonen en tuin en aanduiding (ll). 
 

78. A.P. van den Helder-Smit, Zuideinde 157, 2421 AD Nieuwkoop (G13.0160) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Van den Helder-Smit heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. In 2007 is vrijstelling verleend voor kleinschalige kappersactiviteiten op het perceel. Voor het 

perceel is alleen de bestemming wonen opgenomen. Verzocht wordt om een 
woonbestemming met bedrijfsactiviteit 

 
Reactie 
Het bestemmingsplan staat beroepen aan huis als recht toe en bedrijven via een afwijking. 
Verleende afwijkingen voor bedrijven aan huis maken deel uit van het bestemmingsplan en 
hoeven daarom niet specifiek aangeduid te worden op de verbeelding. Een specifieke aanduiding 
bedrijf zou inhouden dat de gehele woning gebruikt zou mogen worden als bedrijf en dat is in 
strijd met de bestemming wonen en met de verleende vergunningen. 
De bestaande rechten zijn derhalve op een juiste wijze verwerkt in het plan. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Van den Helder-Smit. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

79. C.M.T. van der Weijden, Zuideinde 159, 2421 AD Nieuwkoop (13.04464) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Van der Weijden heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om geen bestemming wonen met bedrijfsactiviteiten op te nemen zoals 

gevraagd door bewoner/eigenaar van het perceel Zuideinde 157 te Nieuwkoop 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan staat beroepen aan huis als recht toe en bedrijven via een afwijking. 
Verleende afwijkingen voor bedrijven aan huis maken deel uit van het bestemmingsplan en 
hoeven daarom niet specifiek aangeduid te worden op de verbeelding. Een specifieke aanduiding 
bedrijf zou inhouden dat de gehele woning gebruikt zou mogen worden als bedrijf en dat is in 
strijd met de bestemming wonen en met de verleende vergunningen. 
De bestaande rechten zijn derhalve op een juiste wijze verwerkt in het plan. Een wijziging is 
derhalve niet aan de orden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Van der Weijden. 
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Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

80. Th. A. Pieterse, Zuideinde 168a, 2421 AP Nieuwkoop (12.33996/12.34375) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Pieterse heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. De recreatiewoningen van het recreatieterrein liggen achter de woning. Op dit moment is er 

vrij uitzicht op de plas. Bij toepassing van de nieuwe planregels voor de recreatiewoningen 
betekent dit dat deze zodanig hoog kunnen worden dat het vrije uitzicht op de plassen ernstig 
gehinderd wordt en daarmee het woongenot wordt verstoord. Aangezien dit kan leiden tot 
een waardevermindering van de woning wordt verzocht de nokhoogte te beperking van 3,5 
meter 

 
Reactie 
Mevrouw Pieterse gaat met deze zienswijze uit van de gedachte dat er recht van vrij uitzicht 
bestaat. Deze gedachte is op grond van jurisprudentie onjuist. Vaste jurisprudentie is dat buren in 
een dichtbevolkt land als Nederland een zekere mate van hinder van elkaar moeten accepteren. 
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Allerlei door de één als bezwaarlijk, ergerlijk, ongewenst en/of aanstootgevend ervaren 
gedragingen van de ander, zijn op zichzelf niet ongeoorloofd. Of hinder, bij wijze van 
uitzondering, in een specifiek geval wél onrechtmatig is hangt af van de aard, de ernst en de duur 
ervan, alsmede van de omvang van de toegebrachte schade, en voorts van verdere 
omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld het gewicht van de met de activiteit gediende 
belangen en de mogelijkheden om schade te voorkomen).Met de opgenomen maatvoering 
worden de recreatiewoningen al beperkt in bouwmassa en hoogte. Deze blijft beperkt tot één 
bouwlaag met kap, hetgeen aanvaardbaar geacht wordt voor de omgeving, Wij zien dan ook 
geen reden om de bouwhoogte voor recreatiewoningen aan te passen. 
Voor wat betreft de planschade merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
2. In de planregels is opgenomen dat voor het perceel Zuideinde 170 een gebouw ten behoeve 

van het kampeerterrein toegestaan wordt met een hoogte van maximaal 5,5 meter. 
Aangezien het gebouw direct achter het dakterras licht wordt verzocht deze hoogte te 
beperken tot 3 meter. 

 
Reactie 
Voor de nokhoogte verwijzen wij naar hetgeen onder punt 1 is opgenomen. 
 
3. Voor het appartementencomplex zijn onjuiste maatvoeringen opgenomen. Opgenomen is 

een goothoogte van 3,5 meter terwijl het pand een goothoogte heeft van 6,20. Verzocht 
wordt om een aanpassing naar de bestaande situatie. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat de opgenomen maatvoering voor dit pand onjuist is. Deze wordt gewijzigd 
naar de bestaande situatie. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van mevrouw Pieterse. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing planregel m.b.t. goothoogte. 
 

81. M. Tatje, Zuideinde 170, 2421 AP Nieuwkoop (13.00454) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Tatje heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Het aantal toegestane caravans is onjuist op de verbeelding aangegeven. Er is vergunning 

verleend voor 17 staanplaatsen terwijl er 4 zijn aangeduid. Het verzoek is om een 
aanpassing naar 17. 

 
Reactie 
Geconstateerd wordt dat de aanduiding op de verbeelding onjuist is, deze wordt aangepast. 

 
2. De maximale inhoud van de bedrijfswoning wordt onnodig beperkt tot 750m³, terwijl een 

burgerwoning maximaal 1250m³ zou kunnen bedragen. Verzoek om een vergelijkbare 
inhoudsmaat. 

 
Reactie 
Wij zien geen reden om de maximale inhoudsmaat voor een bedrijfswoning aan te passen. Een 
bedrijfswoning heeft een ander doel en functie dan een reguliere woning en kan pas worden 
toegestaan indien er een aantoonbare bedrijfseconomische noodzaak is. Daarnaast is het 
onderhavige plan een conserverend plan, inhoudende dat zoveel mogelijk de bestaande 
maatvoeringen van het vigerende plan dienen te worden overgenomen. Gelet op de verschillende 
gebruiksmogelijkheden achten wij het niet wenselijk om een grotere inhoudsmaat toe te staan. 
 
3. Het bebouwingspercentage is onnodig beperkt tot 40%. Gelet op de vorm van het perceel 

kan het bebouwingspercentage verhoogd worden naar 100% net als bij de belendende 
percelen. 
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Reactie 
In het vigerende bestemmingsplan is een maximumpercentage van 25% van het bouwvlak 
opgenomen. Aangezien het bestemmingsplan een conserverend plan is dient als uitgangspunt te 
gelden dat in principe alleen de bestaande en vergunde situatie wordt opgenomen. Ten opzichte 
van het voorontwerp hebben wij het bebouwingspercentage reeds verhoogd naar 40%. Wij zien 
om stedenbouwkundige en landschappelijke redenen, met name het behoud aan doorzichten, 
geen reden om het percentage verder te verhogen. 
 
4. Verzocht wordt om de nokhoogte aan te passen naar 12 meter. Dit is nodig om tot 

architectonisch aanvaardbare kapvormen te komen. 
 
Reactie 
De aangegeven maatvoering biedt voldoende mogelijkheden om te komen tot aanvaarbare en 
passende kapvormen. Wij zien om stedenbouwkundige redenen geen noodzaak om speciaal 
voor dit perceel de maatvoering aan te passen.   
 
5. Niet alles wat als jachthaven bestemd moet worden is opgenomen op de verbeelding. Ten 

onrechte is het belendende water niet onder de juiste bestemming gebracht. Het water maakt 
wel deel uit van de bedrijfsvoering. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat de bestemming niet goed is aangegeven op de verbeelding. Dit wordt 
aangepast. 
 
6. Niet alle steigers zijn juist ingetekend, er ontbreken een aantal. Ook dienen de steigers op 

het naastgelegen eilandjes aangeduid te worden. 
 
Reactie 
Voor zover niet alles goed is ingetekend op de verbeelding zal dit worden gecorrigeerd. 
 
7. De grens met het buurperceel Zuideinde 168/168A is nog steeds niet goed ingetekend. 
 
Reactie 
Geconstateerd wordt dat de grens niet goed is ingetekend. Dit wordt gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de heer Tatje. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing verbeelding m.b.t. aanduidingen en grenzen. 
 

82. L. Borger, Dorpsstraat 70D, 2396 HE Koudekerk aan den Rijn (12.32798) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Borger heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Het bestemmingsvlak waar de woonark is ingetekend is onjuist. De ark valt voor een deel 

buiten het bouwvlak evenals de steiger. Verzocht wordt om dit aan te passen. 
 
Reactie 
Geconcludeerd is dat de verbeelding op dit punt onjuist is. Dit wordt gecorrigeerd. 
 
2. Op de verbeelding is de vergunde schuur niet aangegeven. Ook past dit niet met de 

bestemming. Gevraagd wordt deze om te zetten naar een bestemming die aansluit bij de 
woonfunctie en waarbij de schuur in past. 
 

Reactie 
In de begripsomschrijving staat precies vermeld wat onder een woonschip moet worden verstaan. 
De wettelijke bepalingen (Bouwbesluit) voor woningen e.d. zijn niet van toepassing op 
woonschepen. Woonschepen kunnen dus niet gelijkgesteld worden aan woningen. Daarmee kan 
aan de aangrenzende grond ook niet de bestemming wonen gegeven worden, maar wordt 
aangesloten bij de meest passende bestemming. In dit geval is dat de bestemming recreatie. 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om bij woonschepen op aangrenzende gronden een 
bijbehorend bouwwerk (o.a. schuurtje) te plaatsen van maximaal 10 m². Dit schuurtje hoeft niet 
op de verbeelding te worden aangeduid. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de heer Borger. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bouwvlak op verbeelding wordt aangepast. 
 

83. J.Y. Hoekstra, Zuideinde 174, 2421 AP Nieuwkoop G12.1801) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Hoekstra heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Hoekstra. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen.  
 

84.  T.W. Hoekstra, Zuideinde 176, 2421 AP Nieuwkoop (G12.1801) 
Ontvankelijkheid 
De heer Hoekstra heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten 
zoals deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
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maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Hoekstra. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

85. C.G.I. Makkinga, Zuideinde 176, 2421 AP Nieuwkoop (G12.1801) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Makkinga heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
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Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van mevrouw Makking. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

86. H.L.A. van der Laan en E. van der Laan – Troost, Zuideinde 182, 2421 AP 
Nieuwkoop (G12.1801) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Van der Laan-Troost hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
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situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van der Laan-Troost. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

87. C.F. van Leeuwen en E. van Leeuwen-Koster, Zuideinde 184, 2421 AP Nieuwkoop 
(G12.1801) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Van Leeuwen-Koster hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van Leeuwen-Koster. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
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88. J.J. Verbruggen en A.J.M. Verbruggen - de Boer, Zuideinde 180, 2421 AP 
Nieuwkoop (G12.1801) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Verbruggen - de Boer hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Verbruggen – de Boer. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

89. E.L.N. Verbruggen en M.M.M. Plomp, Karperstraat 49, 2421 HV Nieuwkoop 
(G12.1801) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer Verbruggen en mevrouw Plomp hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Verbruggen en mevrouw Plomp. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

90. R.W.J. Verbruggen, Admiraliteitskade 23j te Rotterdam (G12.1801) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Verbruggen heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
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In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Verbruggen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

91. A.M. Vlaar-Nieuwenhuizen, Zuideinde 186, 2421 AP Nieuwkoop (G12.1801) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Vlaar-Nieuwenhuizen heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
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enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de mevrouw Vlaar-Nieuwenhuizen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

92. M.J.W. Hollink en A.D.A. Hollink-Vlaar, Reigerstraat 17, 2471 XG Nieuwkoop 
(G12.1801) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Hollink-Vlaar hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Voor de woonboot locatie achter Zuideinde 102 is een afwijkende maat voor de woonboot 

opgenomen en waarvan beweerd wordt dat deze vergund is. Afwijken van de maten zoals 
deze opgenomen zijn in de APV is niet wenselijk. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Legale woonschepen dienen in het bestemmingsplan positief bestemd te worden. Aangezien er, 
net zoals bij woningen, verschillende maatvoering zijn, is er voor gekozen een maatvoering te 
nemen welke het gros van de woonschepen correct zal bestemmen. Dit betekent wel dat een 
enkele legale woonboot niet binnen de opgenomen maatvoering zal vallen. Aangezien wij 
bezwaren hebben om legale bouwwerken onder het overgangsrecht te brengen, is ervoor 
gekozen om de afwijking specifiek aan te duiden. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
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Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Hollink-Vlaar. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

93. F. van der Wagt, Zuideinde 190, 2421 AP Nieuwkoop (G13.0036) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Wagt heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. Deze 
opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV. In het verleden is 
bewust voor deze maten gekozen zodat zij door de sluizen konden worden afgevoerd. 
 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Of de maatvoering beperkt moet blijven tot de sluisomvang is in deze niet relevant. Ook 
woonschepen kunnen en worden via de weg vervoerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer Van der Wagt. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
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94. VvE “Woonarkencomplex Zuideinde”,  p/a Zuideinde 178B, 2421 AP Nieuwkoop 
(G13.0035/13.04552)) 

 
Ontvankelijkheid 
De Vereniging van Eigenaren heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Onduidelijk is of het aan de woonboot opgehangen plankier binnen de maatvoering van de 

woonboot valt. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
2. In artikel 20.2.4 lid b wordt een bouwhoogte aangegeven van 1 meter voor een bijbehorend 

bouwwerk bij een woonboot. Uitgegaan wordt dat dit een vergissing is en dat de hoogte 3 
meter behoort te zijn. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat de benodigde maatvoering onjuist in de planregel is opgenomen. Dit wordt 
gecorrigeerd naar 3 meter. 
 
3. De opgenomen maatvoering van 10 m² wordt te klein geacht. Verzocht wordt om een 

verruiming tot 20 m², zodat deze beter aansluit bij de functie wonen. 
 
Reactie 
De planregels ten behoeve voor woonschepen kunnen niet gelijk gesteld worden met de 
planregels voor wonen. De wettelijke bepalingen voor woningen zijn niet van toepassing op 
woonschepen. De functie en het gebruik van een woonschip is een andere dan van een woning. 
De opgenomen maatvoering moet als voldoende geacht worden bij en voor deze functie. 
 
4. Verzocht wordt om in de bestemmingsomschrijving op de nemen ‘ligplaats voor 

woonschepen met als functie wonen’. Hiermee wordt de permanente woonfunctie beter 
gewaarborgd. 

 
Reactie 
De toevoeging is onnodig en zou verwarrend kunnen werken. In de begripsomschrijving staat 
precies vermeld wat onder een woonschip moet worden verstaan. De wettelijke bepalingen 
(Bouwbesluit) voor woningen e.d. zijn niet van toepassing op woonschepen. Woonschepen 
kunnen dus niet gelijkgesteld worden aan woningen. 
 
5. Verzocht wordt om de bestemming recreatie bij woonschepen te wijzigen in de bestemming 

wonen of tuin met aanvullende bepalingen voor het woongebruik. 
 
Reactie 
Zoals onder 4 al is aangegeven kunnen woonschepen niet gelijk gesteld worden aan woningen. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient aan de gronden de meest passende 
bestemming gegeven te worden. Bij woonschepen is dit niet de bestemming wonen of tuin. Er is 
daarom voor gekozen om gelet op de locatie, de bestemming recreatie aan de gronden te geven 
als zijnde het meest passende. 
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6. Verzocht wordt om in het kader van de aanwijzing Natura2000 te bewerkstellingen dat de 
begrenzing ter hoogte van de percelen aan de Zuideinde 178 wordt verlegd naar de grens 
van de ‘gemeentevaart’. 

 
Reactie 
De zienswijze heeft geen betrekking op het onderhavige bestemmingsplan en blijft derhalve 
buiten beschouwing. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk oneens met de zienswijze van de VvE Woonarkencomplex Zuideinde. 

 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Maatvoering in bestemmingsplan worden aangepast. 
 

95. G.M. van den Brink, Zuideinde 90, 2421 AL Nieuwkoop (G13.0151) 
 

Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Van den Brink heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Van den Brink. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
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96. J. Hoogerwerf, Zuideinde 98, 2421 AM Nieuwkoop (G13.0142) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Hoogerwerf heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Hoogerwerf. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

97. W. Visser, Zuideinde 96, 2421 AM Nieuwkoop (13.02493) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Visser heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
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bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Visser. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

98. H.A.W. Gorissen, Zuideinde 100, 2421 AM Nieuwkoop (13.02520) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Gorissen heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
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Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Gorissen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

99. M.M. Samson, Zuideinde 122, 2421 AM Nieuwkoop (13.02521) 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Samson heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Samson. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

100. J.M. van den Helder, Zuideinde 157, 2421 AD Nieuwkoop (13.02522) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Van den Helder heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 
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Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Van den Helder. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

101. A. van der Weijden-de Vries, Zuideinde 112, 2421 AM Nieuwkoop (13.04461) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Van den Weijden-de Vries heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
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aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van mevrouw Van der Weijden-de Vries. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

102. C. van Eijk, Zuideinde 124, 2421 AN Nieuwkoop (G13.0428) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Van Eijk heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Van Eijk. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

103. J. S. Moraal, Zuideinde 92, 2421 AM Nieuwkoop (13.04546) 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Moraal heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Moraal. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

104. T.W.M. en E. van der Klein-Tensen, Zuideinde 104, 2421 AM Nieuwkoop 
(13.03972) 

Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Van der Klein-Tensen hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de afmetingen voor woonarken in het bestemmingsplan aan te passen. 

Deze opgenomen maten wijken af van de opgenomen maatvoering in de APV en betekent 
een verdere ontsiering van het plassengebied. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
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plankieren is. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen.  
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Conclusie 
Wij zijn het gedeeltelijk eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van der Klein-Tensen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Lengte/breedte maat woonschip in planregel aanpassen. 
 

105. J.W.M. Pietersen, Zuideinde 179-182, 2421 AE Nieuwkoop (13.00507) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Pietersen heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Op dit moment zouden er 4 woningen aanwezig zijn (Zuideinde 181, 183, 185a en 185). Op 

de verbeelding zijn slechts 3 woningen ingetekend. Verzocht wordt om zowel een correctie 
van het aantal als aanpassing van het bouwvlak, zodat eventueel bij nieuwbouw in de 
toekomst de woning verder naar achter geplaatst kan worden. 

 
Reactie 
Het vigerende bestemmingsplan geeft voor de opgegeven locatie slechts de mogelijkheid voor 3 
woningen. Tevens blijkt de werkelijke situatie ook te bestaan uit 3 woningen. Op en in hoeverre er 
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andere aanslagen worden opgelegd is in het kader van het bestemmingsplan, volgens vaste 
jurisprudentie, niet relevant. Aangezien het onderhavige plan een zogenaamd conserverend plan 
betreft, inhoudende dat geen of nauwelijks nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Wij zijn 
dan niet voornemens om het aantal woningen en het bouwvlak aan te passen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Pietersen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

106. G.N.W. Lenting & J. Lenting-Baas, Zuideinde 202, 2421 AP Nieuwkoop 
(13.00581) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Lenting-Baas hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Gelet  op de verleende vergunningen is het bouwvlak mogelijk niet in overeenstemming met 

de werkelijke situatie, met name wat de betreft de schuur. 
 
Reactie 
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Een schuur wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk. Dit type bouwwerk mag zowel 
binnen als buiten het aangegeven bouwvlak gebouwd worden. Het is daarom niet noodzakelijk 
om het bouwvlak aan te passen.  
 
2. In 2011 is een botenhuis gebouwd boven de bestaande ligplaats. Het botenhuis, de ligplaats 

en de bestaande vlonder zijn niet weergegeven op de verbeelding 
 
 
Reactie 
De planregels maken de bouw van een botenhuis mogelijk binnen de bestemming water, evenals 
de ligplaats en de vlonder. Deze bouwwerken worden niet op de verbeelding specifiek 
aangeduid, tenzij de afmetingen groter zijn dan wat op basis van de planregels als recht mogelijk 
is. Pas dan worden de bouwwerken specifiek aangeduid. Bij deze locatie is dit niet aan de orde. 
 
3. In het ontwerpbestemmingsplan is de landtong achter het huis aangemerkt als Water – 

Plassengebied. De landtong is nu in gebruik als tuin en als opslaglocatie voor het 
rietsnijbedrijf. Verzocht wordt om te voorkomen dat de doorgang naar de gemeentevaart 
onmogelijk zou kunnen worden bij het niet onderhouden van dit deel van de tuin als Water – 
Plassengebied 

 
Reactie 
Het bestemmingsplan kan alleen de bouw en het gebruik regelen van percelen grond. Het 
bestemmingsplan kan echter niet dwingend het onderhoud van gronden regelen, zolang de 
gronden overeenkomstig de aangegeven bestemming in gebruik zijn. Slechts tegen activiteiten 
die in strijd zijn met het bestemmingsplan kan worden opgetreden. 
 
4. Geconstateerd is dat een kleine illegaal gedempte waterhoek gelegen achter het perceel is 

bestemd als tuin, hetgeen conform het huidige gebruik is. 
 
Reactie 
Zoals wij eerder hebben aangegeven zal handhavend worden opgetreden tegen illegale 
aanplempingen. In deze situatie wordt afgeweken van de plansystematiek aangezien voor dit 
perceeltje de bestemming tuin het meest geëigende is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Lenting-Baas. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Bestemming achter Zuideinde 208 aanpassen. 
 

107. JagerKuiper Advocaten, namens G.J. Sanders, Sportlaan 31 te Zevenhoven 
(G13.0061) 

 
Ontvankelijkheid 
JagerKuiper Advocaten hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Ten aanzien van het perceel D.2534 is door de gemeente Nieuwkoop bij de Raad van State 

gesteld dat het betreffende perceel langdurig in gebruik is voor (incidentele) opslag van riet 
en dat het daaraan grenzende water voor scheepvaart / afmeren ten behoeve van vaartuigen 
van ondernemer in gebruik is. De ABRS heeft het gedeelte van het bestemmingsplan 
vernietigd omdat het bestemmingsplan in strijd met de feitelijke situatie en gebruik was en de 
gemeente geen voornemens had het strijdig gebruik te staken. Ten onrechte is het 
betreffende perceel opgenomen als WA-P. Verzocht wordt om het perceel in 
overeenstemming te brengen met de reeds bestaande werkelijkheid en het mogelijk te 
maken dat incidentele opslag van riet en het afmeren van bedrijfsschepen daaraan 
toegestaan is. 

 
Reactie 
Naar ons oordeel is vast komen te staan onder meer bij uitspraak van de ABRS in voornoemde 
zaak, dat de landtong niet bedrijfsmatig in gebruik is, maar dat slechts tijdelijk en incidenteel 
opslag van riet plaatsvindt. 
Binnen de gekozen plansystematiek moet de bestemming Water-Plassengebied, gelet op het 
conserverende karakter van het plan, aangemerkt worden als zijnde de meest passende. Een 
bestemming bedrijf zou de belangrijke kenmerken van dit specifieke gebied teniet doen en tevens 
geen recht doen aan het verleden. Wij zijn het eens dat de bestemming Water-Plassengebied het 
niet mogelijk maakt dat tijdelijke opslag van riet plaatsvindt. Aangezien tijdelijke en incidentele 
opslag van riet niet binnen de gebruiksregels en/of afwijkingsmogelijkheden valt, zal binnen de 
planregels het mogelijk gemaakt worden dat, tijdelijke en incidentele opslag van riet gedurende 
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een periode van 4 weken per jaar mogelijk is. Permanente opslag kan niet worden toegestaan, 
aangezien dat is voorbehouden aan de bedrijfsbestemming. 
 
2. Verzocht wordt om aanpassing van de verbeelding voor wat betreft het perceelgedeelte 

grenzend aan de zuidzijde van het perceel D 2040/D 2535, waarvoor reeds in 1977 een 
vergunning is verleend tot aanleg daaromheen van een beschoeiing, en waarvan door de 
ABRS onherroepelijk is beslist dat de vergunning tot beschoeiing en de demping van het 
perceelgedeelte met recht daartoe is geschied, is niet correct opgenomen. 

 
Reactie 
Voor zover het onduidelijk op de verbeelding is opgenomen wordt dit gecorrigeerd aangezien het 
uitgangspunt dient te zijn dat alle verleende vergunningen als recht  op de verbeelding dienen te 
worden weergegeven voor zover relevant voor de aangegeven bestemming. 
 
3. Verzocht wordt om een aanduiding (sb-rs) voor het gehele perceel D 2550 (werkeiland plus 

omringend water) aangezien dit noodzakelijk is voor zijn bedrijfsvoering en omdat de 
aanduiding (ll) niet alle activiteiten dekt 

 
Reactie 
De aanduiding (sb-rs) betreft alleen de bestemming voor het werkeiland en niet het omringende 
water. De op de verbeelding aangeduide laad- en losplaatsen worden qua omvang voldoende 
groot geacht voor de bedrijfsvoering. Een groter gebied aanduiden zou kunnen leiden dat de 
openbaarheid van het vaarwater in het geding komt en overig vaarverkeer zou kunnen 
belemmeren. Het afmeren en/of afgemeerd houden van bedrijfsvaartuigen ten behoeve van de 
uitoefening van het bedrijf valt onder deze aanduiding. Ook de APV sluit het afmeren van 
bedrijfsvaartuigen niet uit. 
 
 
4. De aangegeven ontsluiting van het bedrijfsperceel door middel van het tekenen van een 

vaste oeververbinding met een breedte van 2 meter, doet geen recht aan de verleende 
vergunningen en er is geen enkele rechtsgrond aanwezig aangezien de vaste 
oeververbinding al vele jaren aanwezig is. Het wegbestemmen is dan ook onjuist. 

 
Reactie 
Voor zover het onduidelijk op de verbeelding is opgenomen wordt dit gecorrigeerd aangezien het 
uitgangspunt dient te zijn dat alle verleende vergunningen als recht op de verbeelding dienen te 
worden weergegeven voor zover relevant voor de aangegeven bestemming. 
Voor zover het de aangegeven oeververbinding van 2 meter breed betreft, zal de van de 
verbeelding verwijderd worden. Als vergunt dient te worden aangemerkt de gronden ten noorden 
van het gebied waarvoor in 2003 de procedure om een aanlegvergunning is gevoerd. Aangezien 
de grond slechts bedoeld is als toegangsmogelijkheid tot het ‘werkeiland’ zal deze bestemd 
worden als WA-P evenals de gebieden waarvoor eerder vergunning is verleend in welke vorm 
ook. 
 
5. De omvang van het werkeiland is sinds jaar en dag groter dan nu op de verbeelding is 

aangegeven. Daarnaast kan het plotseling beperken van de aanlegplaatsen zoals op de 
verbeelding aangegeven, niet aan de orde zijn. Het staat immers vast dat alle oevers van het 
eiland gebruikt worden voor zowel de aanleg van de boten als de opslag van riet. Ten 
aanzien van de vaste oeververbinding wordt verwezen naar hetgeen onder punt 4 is 
opgenomen. Deze oeververbinding dient dan ook positief bestemd te worden en is ook 
noodzakelijk voor de uitgeoefende werkzaamheden. Een smalle corridor van 2 meter maakt 
dit niet mogelijk. 

 
Reactie 
Voor het intekenen van het werkeiland is gebruikt gemaakt van de laatste versie GBKN en 
luchtfoto uit 2012. Op dit punt is het werkeiland correct ingetekend en overeenkomstig het 



121 
 

vigerende bestemmingsplan. Ter voorkoming van hinder en overlast voor de overige scheepvaart 
zijn de laad- en losplaatsen aangeduid. Naast het bestemmingplan zijn overige reglementen en 
verordeningen van toepassing welke betrekking hebben op het aan- en afmeren. Het 
bestemmingsplan maakt het niet onmogelijk dat ook aan de zuidzijde van het werkeiland, in de 
gemeentevaart, aangemeerd kan worden. 
Voor wat betreft de oeververbinding wordt verwezen naar de reactie onder punt 4. 
 
6. Verzocht wordt om een aanpassing van de bestemming Water-Plassengebied van de 

gronden die aanvankelijk bestemd waren als tuin. Deze landtong/gronden zijn bij het bedrijf in 
gebruik ook voor het afmeren van bedrijfsvaartuigen. 

 
Reactie 
De bestemming Water-Plassengebied voor de gronden is een logisch vervolg van het omzetten 
van het vigerende plan naar het onderhavige plan met de gehanteerde plansystematiek. De 
bestemming maakt het aanmeren van bedrijfsvaartuigen niet onmogelijk en de tijdelijke opslag 
van riet zal op basis van de planregels worden toegestaan. Permanente opslag en verwerking 
van riet dient echter op het werkeiland plaats te vinden. 

 
7. Miskent wordt dat met de onherroepelijke uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State vaststaat dat een beroep op het overgangsrecht toekomt dat verder gaat 
dat wat nu feitelijk bestemt wordt. Tevens wordt voor deze stelling geen deugdelijke 
motivering gegeven. Het incidenteel opslaan van riet levert bepaald geen ernstige aantasting 
van het woongenot op voor omwonenden. 
 

Reactie 
Niet miskent wordt dat er beroep gedaan kan worden op het overgangsrecht. Echter de omvang 
van het overgangsrecht is niet onbeperkt. In principe mag het gebruik van grond en bouwwerken 
dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, 
worden voortgezet. Echter, het voorgaande is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in 
strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.  
Nu het gebruik van de gronden in strijd was met het bestemmingsplan, zie de procedure rondom 
de aanlegvergunning, is het overgangsrecht zoals dat in het onderhavige bestemmingsplan is 
opgenomen, niet van toepassing. 
 
8. Kern van de bezwaren spitst zich toe op de vaste oeververbinding die sinds jaar en dag 

bestaat en die nu zou worden gedecimeerd, de onterechte beperking van de afmeer- en 
opslagmogelijkheden aan de oevers van zowel het werkeiland als het gedeelte van de 
landtong en het deels als water bestemmen van gronden. Opgemerkt wordt dat het bedrijf 
beschikt over vergunningen t.b.v. een oeververbinding en dat de vaste oeververbinding al 
jarenlang ter plaatse aanwezig is. daarnaast is de vaste oeververbinding noodzakelijk om het 
positief bestemde bedrijf te kunnen blijven uitoefenen. Voorts is niet gemotiveerd waarom 
afmeerlocaties zijn beperkt. Al laatste wordt verwezen naar de afspraak uit 2009 waarin was 
afgesproken dat het college de ingevolge de uitspraak van de ABRS benodigde 
bestemmingsplanwijziging in gang zou zetten. 

 
Reactie 
Uitgangspunt van het bestemmingsplan is dat zo goed als mogelijk de bestaande rechten en 
verleende vergunningen/vrijstellingen in het nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen 
volgens de gekozen plansystematiek. 
 
Voor de beantwoording van de opmerking over de oeververbinding, de afmeerlocaties en de aard 
van bestemmen wordt verwezen naar hetgeen eerder in deze beantwoording van de zienswijze is 
opgenomen. 
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Voor wat betreft de uit de uitspraak van de ABRS voortvloeiende bestemmingsplanwijziging 
merken wij het volgende op. In 2008 is de wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Een van 
daaruit voortvloeiende activiteiten is om voor 1 juli 2013 te beschikken over actuele 
bestemmingsplannen. Er is na 2009 er voor gekozen om alle wijzigingen/aanpassingen en 
partiële herzieningen te combineren en onder te brengen in één nieuw bestemmingsplan Kern 
Nieuwkoop. In onderhavig plan wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van de ABRS en wordt, 
naar ons oordeel, de meest adequate bestemming aan de gronden gegeven. 
 
Naar aanleiding van alle ingediende zienswijzen met betrekking tot de activiteiten en 
grondgebruik van het rietsnijdersbedrijf hebben wij onderzoek gedaan naar de in het verleden 
genomen besluiten en vergunningen. In zoverre zijn wij het eens met de stelling dat onvoldoende 
rekening gehouden is met de algemene beginsel van behoorlijk bestuur.  
In beginsel is het onderhavige bestemmingsplan een conserverend plan inhoudende dat in 
principe alleen de bestaande en vergunde situatie wordt opgenomen. In onderhavig ontwerpplan 
is de vergunde situatie echter niet of onjuist opgenomen. Dit zal bij de vaststelling gecorrigeerd 
worden. Met name heeft dit betrekking op de aanplemping waarvoor vergunning is verleend en 
de verbinding naar het werkeiland. Met betrekking tot de inham wordt opgemerkt dat dit de 
situatie is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan en derhalve correct is opgenomen. 
 
Ten aanzien van het deel van de aanplemping waarvoor een aanlegvergunningprocedure is 
gevolgd merken wij het volgende op. Voorafgaande aan de aanlegvergunningprocedure hebben 
wij, met instemming van de gemeenteraad, meerdere keren besloten om alle op dat moment 
aanwezige illegale situaties te legaliseren teneinde een nulsituatie te creëren. Dit besluit is 
gepubliceerd, niet bestreden en derhalve onherroepelijk. Uit de uitspraak van de rechtbank 
inzake de aanlegvergunning blijkt dat wij voor de legalisatie een onjuiste procedure gevolgd 
hebben. Deze legalisatie diende via een planherziening of via een artikel 19 lid 1 WRO procedure 
te geschieden hetgeen wij hebben nagelaten. Weliswaar zijn alle voorbereidingen getroffen om 
dit te doen regelen via een eerste herziening van het bestemmingsplan, maar deze is door de 
gemeentelijke herindeling en de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening opgeschort. 
De eerste herziening van het bestemmingsplan vindt nu plaats in de vorm van de algehele 
herziening van het bestemmingsplan kern Nieuwkoop dat nu ter besluitvorming voorligt. 
 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan dienen alle belangen te worden meegenomen en 
eventueel dienen eerdere besluitvormingen te worden heroverwogen. Niet alleen dienen de 
belangen van omwonenden in acht genomen te worden maar ook de belangen van het 
rietsnijdersbedrijf.  
 
Uit de verleende vergunningen blijkt dat het rietsnijdersbedrijf een oeververbinding heeft naar het 
werkeiland dat aansluit op het perceel Zuideinde 208l. Het enige deel van de aanplemping dat, 
naar ons oordeel, bestreden kan worden is een deel van het gebied waarvoor een 
aanlegprocedure gevolgd is. Dit deel is naar ons oordeel deels van belang voor het gaan naar en 
komen van het werkeiland. 
 
Ter beperking van bouw- en gebruiksmogelijkheden wordt de grond niet bestemd tot tuin, zoals 
dat nu voor een klein deel in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen, maar tot Water-
Plassengebied. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele ongewenste activiteiten ontplooid 
kunnen worden. 
 
Tevens zullen wij niet de gehele aanplemping waarvoor in het verleden een 
aanlegvergunningsprocedure voor gevolgd is, positief bestemmen. Slechts dat deel waarvoor in 
het verleden een oeververbinding vergund is plus het deel tussen de vergunningen uit 1977 en 
1986 wordt positief bestemd om een aansluitende verbinding te krijgen evenals het 
tussenliggende stuk om een aansluitende verbinding te realiseren. Op onderstaande tekening is 
het dit weergegeven. Het deel van de aanwezige aanplemping dat niet vergund is, wordt niet 
positief bestemd. 
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Conclusie 
Wij zijn het deels eens en oneens met de zienswijze van JagerKuiper Advocaten. 
 
Gevolgen voor het bestemmingplan 
Aanpassing planregel WA-P m.b.t. tijdelijk opslag en aanpassing verbeelding m.b.t. 
oeververbinding. 
 

108. Kneppelhout Korthals Advocaten, namens I.M. Krol, Zuideinde 208, 2421 
AP Nieuwkoop (G13.0062) 

 
Ontvankelijkheid 
Kneppelhout Korthals Advocaten hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Gelet op het besluit van 8 juni 2009 tot het opleggen van een last onder dwangsom heeft 

mevrouw Krol de woning gekocht. Weliswaar was dit besluit nog niet onherroepelijk maar 
mevrouw Krol vertrouwde en mocht erop vertrouwen dat de gemeente er alles aan zou doen 
om dit besluit tot in hoogste instantie in stand te houden. 

 
Reactie 
Gelet op het feit dat het besluit niet onherroepelijk was heeft mevrouw Krol de woning geheel op 
eigen risico gekocht. Zolang de beschikking niet onherroepelijk is kunnen er omstandigheden 
voortdoen waardoor de beschikking niet in stand kan blijven. Mevrouw Krol heeft door de 
aankoop van de woning het risico aanvaard dat de beschikking niet onherroepelijk zou kunnen 
worden. Eventueel optredende schade op dit punt dient dan ook voor eigen rekening te blijven. 
 
2. Gelet op het feit dat de doorgang naar de openbare weg bij het pand Zuideinde 204 

slechts ongeveer 80 cm breed is en dat bij de woning geen bedrijfsmatige activiteiten 
mogen plaatsvinden, ligt het voor de hand dat de landverbinding niet breder hoeft te zijn 
dan maximaal 1 meter. 

 
Reactie 
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De oeververbinding dient een zodanige omvang te hebben dat het werkeiland veilig met 
machines bereikbaar is. Een oeververbinding met een breedte van 1 meter is dat niet en moet als 
te beperkend worden beschouwd. 
 
3. De bestemming tuin maakt het mogelijk om (bouw)werken aan te leggen. Daarmee zou 

alsnog alle uitzicht ontnomen kunnen worden. Onweerlegbaar moet vast komen te staan, 
dat geen enkele vorm van uitzichtbelemmering kan en mag ontstaan op de 
landverbinding. 
 

Reactie 
Mevrouw Krol gaat met deze zienswijze uit van de gedachte dat er recht van vrij uitzicht bestaat.. 
Deze gedachte is op grond van jurisprudentie onjuist. Vaste jurisprudentie is dat buren in een 
dichtbevolkt land als Nederland een zekere mate van hinder van elkaar moeten accepteren. 
Allerlei door de één als bezwaarlijk, ergerlijk, ongewenst en/of aanstootgevend ervaren 
gedragingen van de ander, zijn op zichzelf niet ongeoorloofd. Of hinder, bij wijze van 
uitzondering, in een specifiek geval wél onrechtmatig is hangt af van de aard, de ernst en de duur 
ervan, alsmede van de omvang van de toegebrachte schade, en voorts van verdere 
omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld het gewicht van de met de activiteit gediende 
belangen en de mogelijkheden om schade te voorkomen). 
Om te voorkomen dat enige hinder kan ontstaan zullen wij geen bestemming tuin opnemen, zoals 
dat nu in het ontwerpstemmingsplan is opgenomen, maar aan de gronden de bestemming WA-P 
toekennen. Hierdoor wordt voorkomen dat de aanleg van bouwwerken in welke vorm ook, 
gerealiseerd kunnen worden. 
 
 
4. Mevrouw Krol is van mening dat mede gezien het belang van doorstroming, doorvaart en 

door- en uitzicht van omwonenden, een pontverbinding toereikeind zou zijn en anders 
een beweegbare brug. Bij een vaste verbinding zou gekozen moeten worden voor een 
duiker. 

 
Reactie 
Zoals meerdere malen in diverse (gerechtelijke) procedures zijn wij van mening dat verstoring 
van doorstroming en doorvaart op deze locatie niet van dien aard is en kan zijn dat niet volstaan 
kan worden met een vaste oeververbinding. Voor wat betreft het gestelde met betrekking tot het 
door- en uitzicht verwijzen wij naar hetgeen onder 3 is opgenomen. 
 
5. Het water tussen de landtong en het werkeiland heeft in het vigerende plan de 

bestemming A(w) en krijgt nu de aanduiding ‘laad- en losplaats’. Met deze aanduiding 
kan niet worden ingestemd aangezien dan het gevaar bestaat dat de landtong en het 
tussengelegen deel met het werkeiland nog steeds bedrijfsmatige gebruikt zal worden en 
dat de activiteiten de doorzichten alsnog zullen belemmeren. Laden en lossen dient aan 
de wal plaats te vinden waarvoor de smallere strook voldoende gelegenheid biedt. 

 
Reactie 
Uitgangspunt van het onderhavige bestemmingsplan is, dat in beginsel, alle rechten uit het 
vigerende plan worden overgenomen. In het vigerende plan is ter plaatse het afmeren van 
schepen ten behoeve van het laden en lossen toegestaan. Er is dan ook geen reden aanwezig 
om dit recht te beperken en het gebruik onder het overgangsrecht te brengen. Daarnaast stelt de 
APV geen beperkingen aan het afmeren van bedrijfsvaartuigen. Voor wat betreft het gestelde met 
betrekking tot het door- en uitzicht verwijzen wij naar hetgeen onder 3 is opgenomen. 
 
6. Gezien voorgaande bezwaren is het terecht dat de illegale aanplempingen tussen het 

perceel van mevrouw Krol en het rietbedrijf niet gelegaliseerd worden. Uitgangspunt dient 
te zijn 1986 en niet 2011. Niet alleen is het water gedempt, maar ook is het werkeiland 
wederom verbreed ten opzichte van 2009. Hierdoor wordt het zicht op en de doorvaart 
naar het plassengebied nog verder belemmerd. 
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Reactie 
Voor wat betreft het zicht verwijzen wij naar hetgeen onder 3 is opgenomen en voor de doorvaart 
verwijzen wij naar hetgeen in de APV is opgenomen. De omvang van de bestemming voor het 
werkeiland is gelijk aan het vigerende plan. De zienswijze wat betreft de verbreding wordt dan 
ook niet gedeeld. Overigens wordt niet het standpunt gedeeld dat de situatie 1986 als 
uitgangspunt dient te zijn. Uitgangspunt hoort te zijn de situatie ten tijde van het opstellen van het 
bestemmingsplan. Daarnaast wordt miskend dat de gemeente in het verleden aan Sanders 
vergunningen heeft verleend voor het slaan van schoeiingen inclusief aanplempen en voor een 
vlotbrug. Dit zijn legale vergunningen en zijn gelegen achter het woonperceel en het werkeiland. 
Zoals eerder is aangegeven zullen bestaande rechten in een conserverend plan worden 
gerespecteerd en worden overgenomen. Voor wat betreft het strookje grond met de bestemming 
tuin wordt met betrekking tot het ontnemen van uitzicht en privacy verwezen naar hetgeen onder 
punt 3 is opgenomen. 
 
7. Er kan niet ingestemd worden met de nieuwbouwmogelijkheden op het werkeiland. Er is 

geen concreet zicht op het gebruik van deze nieuwbouwmogelijkheden. Er zou ook een 
onevenredige indruk plaatsvinden op de belangen van mevrouw Krol en omwonenden. 
Mede indachtig de toezeggingen uit 1986 ligt wegbestemmen in deze voor de hand. 

 
Reactie 
Zoals eerder is gememoreerd betreft het onderhavige bestemmingsplan een conserverend plan, 
inhoudende dat in principe alleen de bestaande en vergunde situatie wordt opgenomen. De 
opgenomen bouwmogelijkheden zijn vergund en dienen daarom opgenomen te worden in het 
plan. De nog niet gerealiseerde bouwwerken zijn legaal vergund. Wij zien op dit moment dan ook 
geen reden om deze weg te bestemmen. Zouden wij deze weg bestemmen dan zouden wij 
handelen in strijd met de wet en in strijd met een goede ruimtelijke ordening                                                     
 
8. Niet begrepen wordt de aanduiding (ll) aangezien deze haaks staat op haar belangen. 

Tevens wordt het doel van de inham, om schepen op het droge te trekken, niet 
noodzakelijk geacht voor het rietsnijdersbedrijf aangezien de inham gebruikt wordt om 
schepen te onderhouden, de spuiten en te teren. 

 
Reactie 
Voor wat betreft de aanduiding verwijzen wij naar hetgeen onder punt 5 is opgenomen. Voor wat 
betreft het onderhouden van schepen merken wij op dat integraal onderdeel uitmaakt van de 
bedrijfsvoering dat vervoer plaats vindt door middel van schepen. Deze bedrijfsvaartuigen dienen, 
zoals elk bedrijfsmiddel, onderhouden te worden. Aangezien alle bedrijfsactiviteiten plaats dient 
te vinden op het werkeiland, maakt het onderhoud van bedrijfsvaartuigen integraal onderdeel van 
deze activiteiten uit als zijnde onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Onderhoud aan 
bedrijfsvaartuigen van derden maakt geen deel uit van de bedrijfsvoering en zal dan ook niet 
geaccepteerd worden. 
 
9. De gemeente heeft door de gronden op en rondom het perceel Zuideinde 204 op 

onderhavige wijze te bestemmen onvoldoende rekening gehouden met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, de geldende wet- en regelgeving alsmede met de 
belangen van mevrouw Krol en de eisen van goede ruimtelijke ordening. In ieder geval 
dient rekening gehouden te worden met een aantal punten welke betrekking hebben op 
het voorontwerp, het water tussen de landtong en het eiland geen aanduiding (ll) mag 
hebben en dat de inham zich niet voor legalisatie leent. Daarnaast dient het strookje 
grond geen bestemming tuin krijgen in verband met mogelijk optredende uitzicht- en 
privacybelemmering. De aangegeven landverbinding dient geen 2 meter maar 1 meter 
breed te zijn. 
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Reactie 
Naar aanleiding van alle ingediende zienswijzen met betrekking tot de activiteiten en 
grondgebruik van het rietsnijdersbedrijf hebben wij onderzoek gedaan naar de in het verleden 
genomen besluiten en vergunningen. In zoverre zijn wij het eens met de stelling dat onvoldoende 
rekening gehouden is met de algemene beginsel van behoorlijk bestuur.  
In beginsel is het onderhavige bestemmingsplan een conserverend plan inhoudende dat in 
principe alleen de bestaande en vergunde situatie wordt opgenomen. In onderhavig ontwerpplan 
is de vergunde situatie echter niet of onjuist opgenomen. Dit zal bij de vaststelling gecorrigeerd 
worden. Met name heeft dit betrekking op de aanplemping waarvoor vergunning is verleend en 
de verbinding naar het werkeiland. Met betrekking tot de inham wordt opgemerkt dat dit de 
situatie is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan en derhalve correct is opgenomen. 
 
Ten aanzien van het deel van de aanplemping waarvoor een aanlegvergunningprocedure is 
gevolgd merken wij het volgende op. Voorafgaande aan de aanlegvergunningprocedure hebben 
wij, met instemming van de gemeenteraad, meerdere keren besloten om alle op dat moment 
aanwezige illegale situaties te legaliseren teneinde een nulsituatie te creëren. Dit besluit is 
gepubliceerd, niet bestreden en derhalve onherroepelijk. Uit de uitspraak van de rechtbank 
inzake de aanlegvergunning blijkt dat wij voor de legalisatie een onjuiste procedure gevolgd 
hebben. Deze legalisatie diende via een planherziening of via een artikel 19 lid 1 WRO procedure 
te geschieden hetgeen wij hebben nagelaten. Weliswaar zijn alle voorbereidingen getroffen om 
dit te doen regelen via een eerste herziening van het bestemmingsplan, maar deze is door de 
gemeentelijke herindeling en de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening opgeschort. 
De eerste herziening van het bestemmingsplan vindt nu plaats in de vorm van de algehele 
herziening van het bestemmingsplan kern Nieuwkoop dat nu ter besluitvorming voorligt. 
 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan dienen alle belangen te worden meegenomen en 
eventueel dienen eerdere besluitvormingen te worden heroverwogen. Niet alleen dienen de 
belangen van mevrouw Krol in acht genomen te worden maar ook de belangen van het 
rietsnijdersbedrijf.  
 
Uit de verleende vergunningen blijkt dat het rietsnijdersbedrijf een oeververbinding heeft naar het 
werkeiland dat aansluit op de in eigendom zijnde perceel van mevrouw Krol. Het enige deel van 
de aanplemping dat, naar ons oordeel, bestreden kan worden is een deel van het gebied 
waarvoor een aanlegprocedure gevolgd is. Dit deel is naar ons oordeel deels van belang voor het 
gaan naar en komen van het werkeiland. 
 
Ten aanzien van het uitzicht heeft de voorzieningenrechter opgemerkt dat mevrouw Krol  in 
beginsel belang heeft bij het uitzicht aan de zuidzijde van haar perceel, temeer nu dit grotendeels 
is gericht op het water en niet op het werkeiland. De voorzieningenrechter merkt op dat de 
belemmering van het uitzicht vooral wordt veroorzaakt door de aanwezige heg en op een minder 
ingrijpende wijze teniet kan worden gedaan dan door verwijdering van het gedempte perceel.  
 
Ons ingenomen standpunt sluit bij deze uitspraak aan. Ter beperking van bouw- en 
gebruiksmogelijkheden wordt de grond niet bestemd tot tuin, zoals dat nu voor een klein deel in 
het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen, maar tot Water-Plassengebied. Hiermee wordt 
voorkomen dat eventuele ongewenste activiteiten ontplooid kunnen worden. Dit biedt mevrouw 
Krol meer bescherming tegen ongewenste activiteiten en het beperkt de mogelijkheid om haar 
uitzicht verder te belemmeren. 
 
Tevens zullen wij niet de gehele aanplemping waarvoor in het verleden een 
aanlegvergunningsprocedure voor gevolgd is, positief bestemmen. Slechts dat deel waarvoor in 
het verleden een oeververbinding vergund is plus het deel tussen de vergunningen uit 1977 en 
1986 wordt positief bestemd om een aansluitende verbinding te krijgen evenals het 
tussenliggende stuk om een aansluitende verbinding te realiseren. Op onderstaande tekening is 
het dit weergegeven. Het deel van de aanwezige aanplemping dat niet vergund is, wordt niet 
positief bestemd. 
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Conclusie 
Wij zijn het deels een en deels oneens met de zienswijze van Kneppelhout Korthals Advocaten. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
De aangegeven oeververbinding wordt gewijzigd en het deel gelegen tussen de bestemming 
wonen en bedrijf wordt bestemming WA-P. 
 

109. C.D. Tijsterman, Zuideinde 267, 2421 AG Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Tijsterman heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Op het perceel staan enige bijbehorende bouwwerken die niet zijn ingetekend. Onbekend is 

of hiervoor ook een bouwvergunning is afgegeven en/of deze vergunningsvrij zijn. Daarnaast 
is een sloot op de verbeelding aangegeven welke niet meer aanwezig is. 

 
Reactie 
Niet alle bijbehorende bouwwerken kunnen en mogen door ons op de ondergrond worden 
ingetekend. Wij zijn bijvoorbeeld niet bevoegd de kaarten van het kadaster aan te passen. alle 
aanwezige opstallen e.d. zijn legaal gebouwd of vallen onder vergunningsvrij bouwen zodat 
aanpassing van planregels en/of verbeelding niet noodzakelijk is. Wel zal de aanwezige sloot 
verwijderd worden van de verbeelding. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Tijsterman. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Op de verbeelding wordt de aangegeven sloot vervangen door wonen. 
 

110. J.A.M. Könst, de Halve Roe 95, 2421 JB Nieuwkoop en P.T. Pietersen, 
Drechtdijk 139, 1424 RD De Kwakel (12.32743) 

 
Ontvankelijkheid 
De heren Könst en Pietersen hebben de zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is daarom ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. In januari 2012 is voor een ieder een bouwgunning verstrekt voor de bouw van een woning 

met garage. Deze woningen zijn niet of niet goed op de verbeelding weergegeven. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat de vergunde bouwwerken niet op de juiste manier zijn weergegeven op de 
verbeelding. Dit wordt gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heren Könst en Pietersen. 
 
gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing woonblok op verbeelding. 
 

111. Eigenaren Kennedylaan 33-35, p/a Vijverhof 1, 2421 EM Nieuwkoop 
(12.33366) 

 
Ontvankelijkheid 
De eigenaren Kennedylaan 33-35  hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om wijziging van de bestemming Kennedylaan 33-35 van Centrum naar 

Centrum en Wonen. Reden voor deze wijziging is de leegstand en de eigenaren hebben 
het voornemen op het perceel te verkopen. Met een bestemming Wonen wordt de 
verkoopbaarheid van het perceel hoger ingeschat. 

 
Reactie 
In het ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel de bestemming Gemengd gekregen. In de 
planregels is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen ten behoeve van nieuwe woningen, mits 
voldaan wordt aan de daarin gestelde eisen. Een wijziging naar wonen is dan ook niet 
noodzakelijk aangezien het al in de planregels geregeld is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de eigenaren Kennedylaan 33-35. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 
 

112. W.J. Fokker en A.A. Fokker van Bruggen, Gruttoplein 14, 2421 EG 
Nieuwkoop (12.33145)  

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Fokker van Bruggen hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de uitzondering voor het perceel Gruttoplein 2 waarvoor een 

aanduiding “specifieke vorm van horeca – café” is opgenomen. Deze aanduiding kan het 
woongenot negatief beïnvloeden. 

 
Reactie 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat alle vergunde 
rechten ook in het plan dienen te worden opgenomen, volgende de gekozen plansystematiek en 
in overeenstemming en de wettelijk verplichte RO-standaarden. Of het woongenot negatief 
beïnvloed kan worden is voor het bestemmingsplan niet relevant, het is immers de feitelijke en 
vergunde situatie. 
Geconstateerd is echter wel dat de specifieke aanduiding op het verkeerde perceel is gelegen en 
te omvangrijk is ingetekend. Alleen de bestaande bebouwing dient de aanduiding te krijgen en 
niet het onbebouwde deel. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Fokker van Bruggen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing omvang aanduiding en plaatsen op juiste perceel (nummer 3). 
 
 

113. B.A. van Oers en L.B.A. Smits, Gruttoplein 15, 2421 EG Nieuwkoop 
(12.33144/13.33106) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer Van Oers en mevrouw Smits hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de uitzondering voor het perceel Gruttoplein 2 waarvoor 

een aanduiding “specifieke vorm van horeca – café” is opgenomen. Deze aanduiding kan 
het woongenot negatief beïnvloeden. 

 
Reactie 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat alle vergunde 
rechten ook in het plan dienen te worden opgenomen, volgende de gekozen plansystematiek en 
in overeenstemming en de wettelijk verplichte RO-standaarden. Of het woongenot negatief 
beïnvloed kan worden is voor het bestemmingsplan niet relevant, het is immers de feitelijke en 
vergunde situatie. 
Geconstateerd is echter wel dat de specifieke aanduiding op het verkeerde perceel is gelegen en 
te omvangrijk is ingetekend. Alleen de bestaande bebouwing dient de aanduiding te krijgen en 
niet het onbebouwde deel. 
 
2. Niet ingestemd kan worden met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied omdat het 

Gruttoplein een groenvoorziening dient te blijven. 
 
Reactie 
Binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied wordt ook structurele groenvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. De aangegeven bestemming is overeenkomstig de wettelijk verplichte RO-
standaarden correct. Er zijn geen overwegingen om de groenvoorziening om te zetten in ander 
gebruik. Om misverstanden te voorkomen omtrent het gebruik zal voor de groenvoorziening de 
bestemming ‘Groen’ worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Van Oers en mevrouw Smits. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing omvang aanduiding en plaatsen op juiste perceel (nummer 3). Aanpassen deel 
bestemming V-VB in Groen. 
 

114. A. van Lith en M. van Lith, Gruttoplein 18, 2421 EG Nieuwkoop (12.33143) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Lith hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied omdat het 

Gruttoplein een groenvoorziening dient te blijven. 
 
Reactie 
Binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied wordt ook structurele groenvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. De aangegeven bestemming is overeenkomstig de wettelijk verplichte RO-
standaarden correct. Er zijn geen overwegingen om de groenvoorziening om te zetten in ander 
gebruik. Om misverstanden te voorkomen omtrent het gebruik zal voor de groenvoorziening de 
bestemming ‘Groen’ worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Lith. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen deel bestemming V-VB in Groen. 
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115. D. Kalshoven en H. Kalshoven, Gruttoplein 17, 2421 EG Nieuwkoop 
(12.33142) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Kalshoven hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied omdat het 

Gruttoplein een groenvoorziening dient te blijven. 
 
Reactie 
Binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied wordt ook structurele groenvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. De aangegeven bestemming is overeenkomstig de wettelijk verplichte RO-
standaarden correct. Er zijn geen overwegingen om de groenvoorziening om te zetten in ander 
gebruik. Om misverstanden te voorkomen omtrent het gebruik zal voor de groenvoorziening de 
bestemming ‘Groen’ worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het  eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Kalshoven. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen deel bestemming V-VB in Groen. 
 

116. D.M. Immerzeel en M. Immerzeel-Kemper, Gruttoplein 20, 2421 EG 
Nieuwkoop (12.33154) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Immerzeel-Kemper hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied omdat het 

Gruttoplein een groenvoorziening dient te blijven. 
 
Reactie 
Binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied wordt ook structurele groenvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. De aangegeven bestemming is overeenkomstig de wettelijk verplichte RO-
standaarden correct. Er zijn geen overwegingen om de groenvoorziening om te zetten in ander 
gebruik. Om misverstanden te voorkomen omtrent het gebruik zal voor de groenvoorziening de 
bestemming ‘Groen’ worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Immerzeel-Kemper. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen deel bestemming V-VB in Groen.  
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117. A. Biersteker en J.J. Taubert, Fazantstraat 16, 2421 XL Nieuwkoop 
(12.33154)  

 
Ontvankelijkheid 
De heer Biersteker en mevrouw Taubert hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied omdat het 

Gruttoplein een groenvoorziening dient te blijven. 
 
Reactie 
Binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied wordt ook structurele groenvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. De aangegeven bestemming is overeenkomstig de wettelijk verplichte RO-
standaarden correct. Er zijn geen overwegingen om de groenvoorziening om te zetten in ander 
gebruik. Om misverstanden te voorkomen omtrent het gebruik zal voor de groenvoorziening de 
bestemming ‘Groen’ worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Biersteker en mevrouw Taubert. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen deel bestemming V-VB in Groen.  
 

118. E.l.M. de Jong-Wouters, Fuutstraat 8, 2421 XS Nieuwkoop (12.33368) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw De Jong-wouters heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied omdat het 

Gruttoplein een groenvoorziening dient te blijven. 
 
Reactie 
Binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied wordt ook structurele groenvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. De aangegeven bestemming is overeenkomstig de wettelijk verplichte RO-
standaarden correct. Er zijn geen overwegingen om de groenvoorziening om te zetten in ander 
gebruik. Om misverstanden te voorkomen omtrent het gebruik zal voor de groenvoorziening de 
bestemming ‘Groen’ worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van mevrouw De Jong-Wouters. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen deel bestemming V-VB in Groen.  
 

119. R.H. Turk en A.E. Kok, Fuutstraat 4, 2421 XS Nieuwkoop (12.33940) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Turk en mevrouw Kok hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied omdat het 

Gruttoplein een groenvoorziening dient te blijven. 
 
Reactie 
Binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied wordt ook structurele groenvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. De aangegeven bestemming is overeenkomstig de wettelijk verplichte RO-
standaarden correct. Er zijn geen overwegingen om de groenvoorziening om te zetten in ander 
gebruik. Om misverstanden te voorkomen omtrent het gebruik zal voor de groenvoorziening de 
bestemming ‘Groen’ worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Turk en mevrouw Kok. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen deel bestemming V-VB in Groen.  
 

120. O. Koliloedjoer, Gruttoplein 16, 2421 EG Nieuwkoop (12.33949) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Koliloedjoer heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied omdat door de 

gewijzigde bestemming meer overlast en vermindering van het woongenot kan ontstaan. 
Verzocht wordt om handhaving van de oude bestemming. 
 

Reactie 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende in principe het 
vigerende bestemming omgezet wordt in een nieuw bestemmingsplan volgende de gekozen 
plansystematiek en in overeenstemming en de wettelijk verplichte RO-standaarden. Nu de 
afwijkingen binnen de aangegeven bestemming van een zodanige geringe aard zijn en 
voornamelijk te wijten is aan de plansystematiek en wettelijke verplichtingen kan niet gesproken 
worden over een verslechtering in het woongenot en overlast. 
Binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied wordt ook structurele groenvoorzieningen 
mogelijk gemaakt. De aangegeven bestemming is overeenkomstig de wettelijk verplichte RO-
standaarden correct. Er zijn geen overwegingen om de groenvoorziening om te zetten in ander 
gebruik. Om misverstanden te voorkomen omtrent het gebruik zal voor de groenvoorziening de 
bestemming ‘Groen’ worden opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Koliloedjoer. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen deel bestemming V-VB in Groen.  
 

121. A.A. van Wijk, Fleurstraat 25, 2421 JE Nieuwkoop, (12.32797) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Van Wijk heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De zienswijze richt zich tegen de specifiek opgenomen mogelijkheden voor speelplaatsen, 

met name skatebaan en voetbalkooi. Verzocht wordt om deze uit te sluiten zodat ook in de 
toekomst het trapveldje in stand kan blijven. 

 
Reactie 
Zoals de omschrijving van een speelplaats opgenomen is in onderhavig bestemmingsplan kan 
als te eng worden beschouwd. De indruk kan gewekt worden dat slechts speelplaatsen met 
genoemde mogelijkheden ontwikkelt kunnen worden binnen de aangegeven bestemming.  Een 
trapveldje wordt ook beschouwd als passend binnen de aangegeven bestemming. Aangezien de 
bestemming met de aangegeven mogelijkheden voor heel Nieuwkoop geldt, zien wij echter geen 
reden om een uitzondering te maken voor dit specifieke trapveldje. Wel kan de nadere 
specificering geschrapt worden aangezien dit kan leiden tot ongewenste verwarring. Overigens 
zijn er geen plannen voor de inrichting van dit trapveldje als voetbalkooi/skatebaan. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels een met de zienswijze van de heer/mevrouw Van Wijk. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Planregel aanpassen (trapveld/voetbalkooi). 
 

122. E.T.M. Slof, Fleurstraat 33, 2421 JE Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Slof heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De zienswijze richt zich tegen de specifiek opgenomen mogelijkheden voor speelplaatsen, 

met name skatebaan en voetbalkooi. Verzocht wordt om deze uit te sluiten zodat ook in de 
toekomst het trapveldje in stand kan blijven. 

 
Reactie 
Zoals de omschrijving van een speelplaats opgenomen is in onderhavig bestemmingsplan kan 
als te eng worden beschouwd. De indruk kan gewekt worden dat slechts speelplaatsen met 
genoemde mogelijkheden ontwikkelt kunnen worden binnen de aangegeven bestemming.  Een 
trapveldje wordt ook beschouwd als passend binnen de aangegeven bestemming. Aangezien de 
bestemming met de aangegeven mogelijkheden voor heel Nieuwkoop geldt, zien wij echter geen 
reden om een uitzondering te maken voor dit specifieke trapveldje. Wel kan de nadere 
specificering geschrapt worden aangezien dit kan leiden tot ongewenste verwarring. Overigens 
zijn er geen plannen voor de inrichting van dit trapveldje als voetbalkooi/skatebaan. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels een met de zienswijze van de heer/mevrouw Slof. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Planregel aanpassen (trapveld/voetbalkooi). 
 

123. C. Aartman en W. van de Weyden, p/a Zuideinde 15b, 2421 AA Nieuwkoop 
(12.32797) 

 
Ontvankelijkheid 
De heren Aartman en Van de Weyden hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De zienswijze richt zich tegen de specifiek opgenomen mogelijkheden voor speelplaatsen, 

met name skatebaan en voetbalkooi. Verzocht wordt om deze uit te sluiten zodat ook in de 
toekomst het trapveldje in stand kan blijven. 

 
Reactie 
Zoals de omschrijving van een speelplaats opgenomen is in onderhavig bestemmingsplan kan 
als te eng worden beschouwd. De indruk kan gewekt worden dat slechts speelplaatsen met 
genoemde mogelijkheden ontwikkelt kunnen worden binnen de aangegeven bestemming.  Een 
trapveldje wordt ook beschouwd als passend binnen de aangegeven bestemming. Aangezien de 
bestemming met de aangegeven mogelijkheden voor heel Nieuwkoop geldt, zien wij echter geen 
reden om een uitzondering te maken voor dit specifieke trapveldje. Wel kan de nadere 
specificering geschrapt worden aangezien dit kan leiden tot ongewenste verwarring. Overigens 
zijn er geen plannen voor de inrichting van dit trapveldje als voetbalkooi/skatebaan. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels een met de zienswijze van de heren Aartman en Van der Weyden. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Planregel aanpassen (trapveld/voetbalkooi). 

124. W.P. Plomp, Fleurstraat 31, 2421 JE Nieuwkoop (12.33183) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Plomp heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De zienswijze richt zich tegen de specifiek opgenomen mogelijkheden voor speelplaatsen, 

met name skatebaan en voetbalkooi. Verzocht wordt om deze uit te sluiten zodat ook in de 
toekomst het trapveldje in stand kan blijven. 

 
Reactie 
Zoals de omschrijving van een speelplaats opgenomen is in onderhavig bestemmingsplan kan 
als te eng worden beschouwd. De indruk kan gewekt worden dat slechts speelplaatsen met 
genoemde mogelijkheden ontwikkelt kunnen worden binnen de aangegeven bestemming.  Een 
trapveldje wordt ook beschouwd als passend binnen de aangegeven bestemming. Aangezien de 
bestemming met de aangegeven mogelijkheden voor heel Nieuwkoop geldt, zien wij echter geen 
reden om een uitzondering te maken voor dit specifieke trapveldje. Wel kan de nadere 
specificering geschrapt worden aangezien dit kan leiden tot ongewenste verwarring. Overigens 
zijn er geen plannen voor de inrichting van dit trapveldje als voetbalkooi/skatebaan. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels een met de zienswijze van de heer/mevrouw Plomp. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Planregel aanpassen (trapveld/voetbalkooi). 
 

125. W.H. van Dam, Fleurstraat 2, 2421 JE Nieuwkoop (12.33367) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Van Dam heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De zienswijze richt zich tegen de specifiek opgenomen mogelijkheden voor speelplaatsen, 

met name skatebaan en voetbalkooi. Verzocht wordt om deze uit te sluiten zodat ook in de 
toekomst het trapveldje in stand kan blijven. 

 
Reactie 
Zoals de omschrijving van een speelplaats opgenomen is in onderhavig bestemmingsplan kan 
als te eng worden beschouwd. De indruk kan gewekt worden dat slechts speelplaatsen met 
genoemde mogelijkheden ontwikkelt kunnen worden binnen de aangegeven bestemming.  Een 
trapveldje wordt ook beschouwd als passend binnen de aangegeven bestemming. Aangezien de 
bestemming met de aangegeven mogelijkheden voor heel Nieuwkoop geldt, zien wij echter geen 
reden om een uitzondering te maken voor dit specifieke trapveldje. Wel kan de nadere 
specificering geschrapt worden aangezien dit kan leiden tot ongewenste verwarring. Overigens 
zijn er geen plannen voor de inrichting van dit trapveldje als voetbalkooi/skatebaan. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels een met de zienswijze van de heer/mevrouw Van Dam. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Planregel aanpassen (trapveld/voetbalkooi). 
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126. C. Toor, Fleurstraat 42, 2421 JE Nieuwkoop (12.34416) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Toor heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De zienswijze richt zich tegen de specifiek opgenomen mogelijkheden voor speelplaatsen, 

met name skatebaan en voetbalkooi. Verzocht wordt om deze uit te sluiten zodat ook in de 
toekomst het trapveldje in stand kan blijven. 

 
Reactie 
Zoals de omschrijving van een speelplaats opgenomen is in onderhavig bestemmingsplan kan 
als te eng worden beschouwd. De indruk kan gewekt worden dat slechts speelplaatsen met 
genoemde mogelijkheden ontwikkelt kunnen worden binnen de aangegeven bestemming.  Een 
trapveldje wordt ook beschouwd als passend binnen de aangegeven bestemming. Aangezien de 
bestemming met de aangegeven mogelijkheden voor heel Nieuwkoop geldt, zien wij echter geen 
reden om een uitzondering te maken voor dit specifieke trapveldje. Wel kan de nadere 
specificering geschrapt worden aangezien dit kan leiden tot ongewenste verwarring. Overigens 
zijn er geen plannen voor de inrichting van dit trapveldje als voetbalkooi/skatebaan. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels een met de zienswijze van de heer Toor. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Planregel aanpassen (trapveld/voetbalkooi). 
 

127. O. Koliloedjoer, Gruttoplein 16, 2421 EG Nieuwkoop (12.33405) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Koliloedjoer heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de uitzondering voor het perceel Gruttoplein 2 waarvoor een 

aanduiding “specifieke vorm van horeca – café” is opgenomen. Deze aanduiding kan het 
woongenot negatief beïnvloeden. 

 
Reactie 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat alle vergunde 
rechten ook in het plan dienen te worden opgenomen, volgende de gekozen plansystematiek en 
in overeenstemming en de wettelijk verplichte RO-standaarden. Of het woongenot negatief 
beïnvloed kan worden is voor het bestemmingsplan niet relevant, het is immers de feitelijke en 
vergunde situatie. 
Geconstateerd is echter wel dat de specifieke aanduiding op het verkeerde perceel is gelegen en 
te omvangrijk is ingetekend. Alleen de bestaande bebouwing dient de aanduiding te krijgen en 
niet het onbebouwde deel. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Koliloedjoer. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing omvang aanduiding en plaatsen op juiste perceel (nummer 3). 
 

128. H.J.M. Bosman-Langemaire, Gruttoplein 19, 2421 EG Nieuwkoop (12.33576) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Bosman-Langemaire hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de uitzondering voor het perceel Gruttoplein 2 waarvoor een 

aanduiding “specifieke vorm van horeca – café” is opgenomen. Deze aanduiding kan het 
woongenot negatief beïnvloeden. 
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Reactie 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat alle vergunde 
rechten ook in het plan dienen te worden opgenomen, volgende de gekozen plansystematiek en 
in overeenstemming en de wettelijk verplichte RO-standaarden. Of het woongenot negatief 
beïnvloed kan worden is voor het bestemmingsplan niet relevant, het is immers de feitelijke en 
vergunde situatie. 
Geconstateerd is echter wel dat de specifieke aanduiding op het verkeerde perceel is gelegen en 
te omvangrijk is ingetekend. Alleen de bestaande bebouwing dient de aanduiding te krijgen en 
niet het onbebouwde deel. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Bosman-Langemaire. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing omvang aanduiding en plaatsen op juiste perceel (nummer 3). 
 

129. A.J. van Lith en MM. van Lith, Gruttoplein 18, 2421 EG Nieuwkoop 
(12.34025) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Van Lith hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de uitzondering voor het perceel Gruttoplein 2 waarvoor een 

aanduiding “specifieke vorm van horeca – café” is opgenomen. Deze aanduiding kan het 
woongenot negatief beïnvloeden. 

 
Reactie 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat alle vergunde 
rechten ook in het plan dienen te worden opgenomen, volgende de gekozen plansystematiek en 
in overeenstemming en de wettelijk verplichte RO-standaarden. Of het woongenot negatief 
beïnvloed kan worden is voor het bestemmingsplan niet relevant, het is immers de feitelijke en 
vergunde situatie. 
Geconstateerd is echter wel dat de specifieke aanduiding op het verkeerde perceel is gelegen en 
te omvangrijk is ingetekend. Alleen de bestaande bebouwing dient de aanduiding te krijgen en 
niet het onbebouwde deel. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van Lith. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing omvang aanduiding en plaatsen op juiste perceel (nummer 3). 
 

130. D. Kalshoven en H. Kalshoven, Gruttoplein 17, 2421 EG Nieuwkoop 
(12.33974) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Kalshoven hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Niet ingestemd kan worden met de uitzondering voor het perceel Gruttoplein 2 waarvoor een 

aanduiding “specifieke vorm van horeca – café” is opgenomen. Deze aanduiding kan het 
woongenot negatief beïnvloeden. 

 
Reactie 
Het onderhavige bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat alle vergunde 
rechten ook in het plan dienen te worden opgenomen, volgende de gekozen plansystematiek en 
in overeenstemming en de wettelijk verplichte RO-standaarden. Of het woongenot negatief 
beïnvloed kan worden is voor het bestemmingsplan niet relevant, het is immers de feitelijke en 
vergunde situatie. 
Geconstateerd is echter wel dat de specifieke aanduiding op het verkeerde perceel is gelegen en 
te omvangrijk is ingetekend. Alleen de bestaande bebouwing dient de aanduiding te krijgen en 
niet het onbebouwde deel. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Kalshoven. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing omvang aanduiding en plaatsen op juiste perceel (nummer 3). 
 

131. J.G. Baartman, Dorpsstraat 62, 2421 BB Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Baartman heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Volgens het vigerende bestemmingsplan behoort het pand een horecabestemming 3 te 

hebben. Dit is echter niet in het nieuwe bestemmingsplan overgenomen. Verzocht wordt om 
een aanpassing. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat op het perceel geen horecabestemming is opgenomen. Dit is niet correct en 
wordt gecorrigeerd. 
 
2. In het bestemmingsplan is voor het naastgelegen pand een goothoogte van 6 meter 

opgenomen, terwijl de bestaande goothoogte 4 meter is. Bij optrekking van de goot kan dit 
leiden tot schaduw op het terras wat kan leiden tot financiële gevolgen voor de 
bedrijfsvoering. 

 
Reactie 
Uitgangspunt van het onderhavige conserverend bestemmingsplan is dat alle rechten uit het 
vigerende bestemmingsplan worden overgenomen, ook de verschillende bouwmogelijkheden. 
Uitgangspunt bij het onderhavige bestemmingsplannen is dat de percelen een goothoogte krijgen 
van 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter, tenzij er anders vergund is en het noodzakelijk is 
ter bescherming van andere belangen. Het inperken van het ondernemersrisico behoort echter 
niet tot de belangen die een bestemmingsplan te beschermen. Wij zien dan ook geen reden om 
af te wijken van ons uitgangspunt. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de heer Baartman. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Op verbeelding aanduiding horeca 3 toevoegen. 
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132. P.C. Kok, Molenpad 17, 2421 BX Nieuwkoop (12.33396)  
 
Ontvankelijkheid 
De heer Kok heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. In het vigerende bestemmingsplan had het perceel de bestemming wonen. in het 

onderhavige plan is dit gewijzigd in recreatie. Dit leidt tot een aanzienlijke schade. Verzocht 
wordt om de vigerende bestemming op te nemen. 

 
Reactie 
In het vigerende bestemmingplan heeft het perceel geen bestemming wonen maar 
woonbotenhaven. In het onderhavige bestemmingsplan is de bestemming dan ook correct 
opgenomen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Kok. 
 
Gevolgen voor het berstemmingsplan 
Geen. 
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133. A.M.P. Wagenaar, N.J..P Wagenaar en J.N.M. Wagenaar, Dorpsstraat 125, 
2421 AX Nieuwkoop (12.33411) 

 
Ontvankelijkheid 
De heren/dames Wagenaar hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om aanpassing van de opgenomen bouwblokken zodat het mogelijk gemaakt 

worden dat de bebouwing aan elkaar verbonden kan worden. Dit is noodzakelijk voor de 
modernisering en instandhouding. 

 
Reactie 
Wij zien geen reden om de bouwblokken aan elkaar te verbinden. Het bestemmingsplan biedt 
voldoende mogelijkheden om via bijbehorende bouwwerken de panden met elkaar te verbinden, 
zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de karakteristiekheid van de panden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heren/dames Wagenaar. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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134. C. van 't Riet Zuiveltechnologie B.V., Energieweg 20, 2421 LM Nieuwkoop 
(12.33622) 

 
Ontvankelijkheid 
C. van ’t Riet Zuiveltechnologie B.V. heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Op het perceel is een overkapping aanwezig waarvoor het voornemens is op deze af te 

sluiten met 2 wanden. In het verleden werd hiervoor zeil gebruikt. Door deze afsluiten wordt 
het maximale bebouwingspercentage overschreden. Verzocht wordt om een aanpassing van 
het bebouwingspercentage. 

 
Reactie 
Gelet op de bestaande situatie, het gebruik en het overgangsrecht bestaat er geen bezwaar om 
het percentage aan te passen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van C. van ’t Riet Zuiveltechnologie B.V. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing bebouwingspercentage op verbeelding. 
 

135. WPO VOF, Transportweg 30-32, 2421 LS Nieuwkoop (12.3472) 
 
Ontvankelijkheid 
WPO VOF heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd. De zienswijze is dan ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om een verlaging van de toegestane bedrijfscategorie en om de bestaande 

bedrijfswoning positief te bestemmen. 
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Reactie 
Uitgangspunt is dat de bestaande en legale bedrijfswoningen positief bestemd moeten worden, 
maar deze hebben geen invloed op de bedrijfsvoering van de aanwezige bedrijven. Nieuwe 
bedrijfswoningen en burgerwoningen worden volgens gemeentelijke en provinciaal beleid niet 
meer toegestaan, tenzij uitdrukkelijk kan worden aangetoond dat de bedrijfswoning noodzakelijk 
is voor de bedrijfsvoering. Reeds aanwezige legale bedrijfswoningen dienen, in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening, echter wel positief bestemd te worden. Aangezien de genoemde 
bedrijfswoning niet legaal is en wij een last onder dwangsom hebben opgelegd, kan de 
betreffende woning dan ook niet positief bestemd worden. 
Een verlaging van de toegestane bedrijfscategorie voor het gebied achten wij niet wenselijk 
aangezien dit invloed heeft op de toegestane en aanwezige bedrijvigheid.  
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van WPO VOF. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

136. S.C. Bodegraven, Dorpsstraat 44, 2421 BB Nieuwkoop (12.34373) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Bodegraven heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de verleende bijgebouwen en botenhuis in te tekenen op de verbeelding. 
 
Reactie 
De verbeelding is getekend op de meest recente kadastrale ondergrond en GBKN (Grootschalige 
Basiskaart Nederland). De meeste bestaande gebouwen en andere bouwwerken staan op deze 
ondergrond. Soms ontbreken echter ook gebouwen en zijn gewijzigde kadastrale grenzen soms 
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nog niet op de kadastrale kaart verwerkt. De ondergronden kunnen en mogen niet door ons 
worden gewijzigd en wat betreft de kadastrale grenzen zijn wij overigens ook niet gerechtigd deze 
aan te passen. Juridisch gezien is dit ook niet noodzakelijk. Niet wat op de ondergrond staat 
bepaalt of iets wel of niet legaal is, maar de regels die bij de bestemming horen. De rechter heeft 
zo ook al vaak geoordeeld (zie bijvoorbeeld een uitspraak van de Raad van State van 20 juni 
2012, 201101828/1/R2). Uitgangspunt is dat hoofdgebouwen binnen een bouwvlak dienen te 
worden gebouwd. Daarom wordt het bouwvlak wel ingetekend, voor bijgebouwen binnen de 
toegestane bestemming is dit niet noodzakelijk. 
 
2. Verzocht wordt om toegestane tuinhuisjes in de woonschepenhaven vergunningsvrij te 

maken. 
 
Reactie 
Tuinhuisjes kunnen slechts vergunningsvrij worden gebouwd indien deze zijn gelegen in het 
achtererfgebied behorende bij de bestemming. Woonschepen worden niet aangemerkt als 
woningen en hebben daarom ook een andere bestemming. Binnen de daarvoor geldende 
bestemming recreatie wordt het echter wel mogelijk gemaakt om een bijbehorend bouwwerk te 
bouwen ten behoeve van een woonschip. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer/mevrouw Bodegraven. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

137. J. Mulders, Fazantstraat 25, 2421 XK Nieuwkoop (12.31516)  
 
Ontvankelijkheid 
De heer Mulders heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Er wordt een voorstel gedaan tot het afvlakken van het maaiveld van de dijk richting plas en 

het slopen van een aantal woningen. 
 
Reactie 
Het voorstel heeft geen betrekking op de inhoud van het onderhavige bestemmingsplan en blijft 
derhalve buiten beschouwing. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Mulders. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

138. J.G. Broere, Frederik Hendrik laan 12, 3445 XN Woerden (12.34496) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Broere heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Op de verbeelding is de woonark, het water en de steigers ca. niet goed ingetekend. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat het perceel Molenpad 16 niet goed op de verbeelding is opgenomen. Dit 
wordt gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer Broere. 
 
Gevolgen voor het bestemmingplan 
Molenpad 16 aanpassen op verbeelding. 
 

139. De Steupel, de Vlinder, de Vlijt, de Ringkant, Roby’s Gym, p/a Maarten 
Freeke Wije 2, 2421 TP Nieuwkoop (12.34563) 

 
Ontvankelijkheid 
De Steupel, de Vlinder, de Vlijt, de Ringkant, Roby’s Gym hebben de zienswijze binnen de 
daarvoor gestelde termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook 
ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Bezwaar wordt gemaakt tegen de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van het 

Sportcentrum. In de Steupel worden verschillende sportlessen verzorgd voor leerlingen van 
het ID College en het Ashram College. De inkomsten (verhuur) die dit oplevert maakt de 
sporthal rendabel voor de gemeente. Indien deze sportlessen worden verplaatst zal dit ten 
koste gaan van de inkomsten van de Steupel en de gemeente. 

 
Reactie 
Wij achten deze locatie geschikt voor de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functie en 
doeleinden aan de Nieuwveenseweg in tegenstelling tot een vergelijkbare situatie indien deze 
voorgenomen activiteiten op een locatie midden in de kern Nieuwkoop zouden plaatsvinden. Wij 
hebben een weloverwogen afweging gemaakt tussen het algemeen en private belang en zijn tot 
deze locatie gekomen passend binnen het beleid van de gemeente op het gebied van sport en 
zorg. 
De zienswijze heeft betrekking op concurrentie hetgeen een ondernemersrisico is. Dit is een 
afweging dat in hoofdzaak niet in een bestemmingsplan geregeld dient te worden, tenzij het een 
ontwrichting kan betekenen voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Nu dit niet de 
situatie is blijft deze zienswijze buiten beschouwing 
 
2. In de ruimtelijke onderbouwing van het Sportcentrum staat expliciet beschreven dat ook 

andere sporten in het Sportcentrum beoefend kunnen worden, zoals tennis, squash en 
fitness. Dit zou kunnen betekenen dat sportverenigingen die nu hun sport bedrijven in de 
Steupel, bijv. volleybal, basketbal en badminton, hun sport gaan uitoefenen in het 
Sportcentrum. Ook dit zal ten koste gaan van de inkomsten van de Steupel en de gemeente. 

 
Reactie 
De zienswijze heeft betrekking op concurrentie hetgeen een ondernemersrisico is. Dit is een 
afweging dat in hoofdzaak niet in een bestemmingsplan geregeld dient te worden, tenzij het een 
ontwrichting kan betekenen voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Nu dit niet de 
situatie is blijft deze zienswijze buiten beschouwing 
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3. De voorgestelde uitbreiding vindt plaats op agrarische grond. Hierdoor kan het Sportcentrum 
een lagere zaalhuur hanteren dan de Steupel. Wij zien dit als oneerlijke concurrentie. 

 
Reactie 
De zienswijze heeft betrekking op concurrentie hetgeen een ondernemersrisico is. Dit is een 
afweging dat in hoofdzaak niet in een bestemmingsplan geregeld dient te worden, tenzij het een 
ontwrichting kan betekenen voor het voorzieningen niveau binnen de gemeente. Nu dit niet de 
situatie is blijft deze zienswijze buiten beschouwing 

 
4. In de ruimtelijke onderbouwing staat vermeld dat in de daluren delen van het Sportcentrum 

verhuurd kunnen worden aan gezelschappen. Deze gelegenheid is reeds ruimschoots 
aanwezig in Nieuwkoop, bijv. bij Café de eerste aanleg, Het parochiehuis, Tijsterman, De 
Steupel enz. 

 
Reactie 
De zienswijze heeft betrekking op concurrentie hetgeen een ondernemersrisico is. Dit is een 
afweging dat in hoofdzaak niet in een bestemmingsplan geregeld dient te worden, tenzij het een 
ontwrichting kan betekenen voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Nu dit niet de 
situatie is blijft deze zienswijze buiten beschouwing. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de Steupel, de Vlinder, de Vlijt, de Ringkant, Roby’s 
Gym. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
  

140. M.F.F. Thepass, Nieuwveenseweg 39a, 2421 LB Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Thepass heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgenomen verruiming van de gebruiksvergunning. Dit 

zal tevens leiden tot geluidsoverlast en extra verkeersbewegingen. Tevens is vraag of deze 
verruiming niet in strijd is met de regels ten aanzien van concurrentie. 

 
Reactie 
Wij achten deze locatie  geschikt voor de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functie en 
doeleinden aan de Nieuwveenseweg in tegenstelling tot een vergelijkbare situatie indien deze 
voorgenomen activiteiten op een locatie midden in de kern Nieuwkoop zouden plaatsvinden. Wij 
hebben een weloverwogen afweging gemaakt tussen het algemeen en private belang en zijn tot 
deze locatie gekomen passend binnen het beleid van de gemeente op het gebied van sport en 
zorg. 
De zienswijze heeft betrekking op concurrentie hetgeen een ondernemersrisico is. Dit is een 
afweging dat in hoofdzaak niet in een bestemmingsplan geregeld dient te worden, tenzij het een 
ontwrichting kan betekenen voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Nu dit niet de 
situatie is blijft deze zienswijze buiten beschouwing. 
Wij achten de toenamen van het aantal verkeersbewegingen vanaf de rotonde tot het perceel niet 
van een zodanige omvang dat er in ernstige mate hinder ondervonden zal worden. Daarbij moet 
tevens rekening mee worden gehouden dat de Nieuwveenseweg een openbare en doorgaande 
weg is. Ook zullen de extra mogelijkheden voornamelijk binnen de gebouwen plaatsvinden, zodat 
niet of nauwelijks geluidhinder voor de heer Thepass kan plaatsvinden, gelet op de afstand van 
de woning tot het bedrijf. Daarnaast voorziet de locatie over uitgebreide parkeergelegenheid op 
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eigen terrein met uitbreidingsmogelijkheden, waardoor ook op dit punt geen overlast te 
verwachten is. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Thepass. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

141. A. Verweij, Nieuwveenseweg 35 en V. van der Neut, Nieuwveenseweg 33, 
2421 LB Nieuwkoop (12.35202) 

 
Ontvankelijkheid 
De heren Verweij en Van der Neut hebben de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De locatie en de ontsluiting is niet geschikt voor een toename van verkeersbewegingen, in 

welke vorm dan ook. De ontsluiting van het complex is een gevaarlijke situatie. 
 
Reactie 
Wij achten deze locatie  geschikt voor de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functie en 
doeleinden aan de Nieuwveenseweg in tegenstelling tot een vergelijkbare situatie indien deze 
voorgenomen activiteiten op een locatie midden in de kern Nieuwkoop zouden plaatsvinden. Wij 
hebben een weloverwogen afweging gemaakt tussen het algemeen en private belang en zijn tot 
deze locatie gekomen passend binnen het beleid van de gemeente op het gebied van sport en 
zorg. 
Wij achten de toenamen van het aantal verkeersbewegingen vanaf de rotonde tot het perceel niet 
van een zodanige omvang dat er in ernstige mate hinder ondervonden zal worden. Daarbij moet 
tevens rekening mee worden gehouden dat de Nieuwveenseweg een openbare en doorgaande 
weg is. Daarnaast voorziet de locatie over uitgebreide parkeergelegenheid op eigen terrein met 
uitbreidingsmogelijkheden, waardoor ook op dit punt geen overlast te verwachten is. 
 
2. Bezwaar wordt gemaakt tegen de mogelijkheid van evenementen (12x per jaar). Gelet op de 

begripsomschrijving zouden deze evenementen 180 dagen per jaar kunnen duren.  
 
Reactie 
In de planregels wordt een maximum verbonden aan de mogelijkheid tot het organiseren van een 
evenement. Dit wil niet inhouden dat de evenementen dan ook in  totaal 180 dagen gaan duren. 
In de begripsomschrijving is aangegeven dat de tijdsduur van een evenement inclusief op- en 
afbouw is. Feitelijk duren de evenementen dan ook beduidend korter. 
 
3. Verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de tennisboerderij zijn nadelig voor de 

exploitatie van De Steupel. De Steupel wordt grotendeels door de gemeente geëxploiteerd. 
Dus verruiming van de mogelijkheden van de Tennisboerderij zou nadelig kunnen uitwerken 
voor de exploitatie van De Steupel. En dus uiteindelijk voor alle inwoners van Nieuwkoop. 

 
Reactie 
De zienswijze heeft betrekking op concurrentie hetgeen een ondernemersrisico is. Dit is een 
afweging dat in hoofdzaak niet in een bestemmingsplan geregeld dient te worden, tenzij het een 
ontwrichting kan betekenen voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Nu dit niet de 
situatie is blijft deze zienswijze buiten beschouwing. 
 
4. Het gebouw is bouwkundig niet geschikt voor verruiming van de toegestane activiteiten. Dit 

spitst zich voornamelijk toe op de overlast van versterkte muziek. 
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Reactie 
Bij wijziging van de activiteiten dient de ondernemer ook te beschikken over nieuwe 
vergunningen in het kader van de drank- en horeca. Aan deze vergunningen worden 
voorwaarden verboden waaraan voldaan dient te worden. Een aspect is de overlast en 
geluidhinder. Om aan de voorwaarden te voldoen dienen wellicht ook bouwkundige 
aanpassingen plaats te vinden. Er is geen reden om af te zien van handhaving bij overtreding van 
de voorwaarden. 
 
5. Om de realisatie van de tennisboerderij mogelijk te maken diende er waterberging te worden 

gerealiseerd. Deze waterberging is niet in de plankaart verwerkt. De weergave van de 
huidige plankaart maakt dat deze waterberging weer mag worden opgeheven. 

 
Reactie 
Of een waterberging al dan niet op de verbeelding is weergegeven hangt samen met de 
bestemming, de functie en omvang van de berging. Binnen de bestemming is voorzien in 
waterberging, het specifiek bestemmen is dan niet noodzakelijk. Het niet opnemen van een 
waterberging houdt niet in dat de waterberging mag worden opgeheven.  
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijzen van de heren Verweij en Van der Neut. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

142.  A. Verweij, Nieuwveenseweg 35 en V. van der Neut, Nieuwveenseweg 33, 
2421 LB Nieuwkoop (12.35203) 

 
Ontvankelijkheid 
De heren Verweij en Van der Neut hebben de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Enige jaren gelden is grond achter de huidige woningen gekocht en dit heeft de bestemming 

agrarisch. Verzocht wordt deze gronden om te zetten naar de bestemming wonen 
 
Reactie 
Wij zien geen reden om aan het gekochte de bestemming wonen toe te kennen. Het onderhavige 
plan is in hoofdzaak een conserverend plan, inhoudende dat hetgeen in het vigerende 
bestemmingsplan als zodanig was bestemd, overgenomen wordt in het onderhavige plan. 
Daarnaast wordt het woonperceel zodanig groot dat het ongewenste effecten kan hebben op de 
landschappelijke openheid van het gebied. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heren Verweij en Van der Neut. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

143. J.Y. Hoekstra, Zuideinde 174, 2421 AP Nieuwkoop (12.34964) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Hoekstra heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De heer Hoekstra kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor woonboten. De 

heer Hoekstra is van mening dat in het bestemmingsplan de maatvoering uit de APV dient te 
worden opgenomen. Indien deze maatvoering gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, 
dan ziet de heer Hoekstra zich genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
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wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Hoekstra. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

144. T.W. Hoekstra, Zuideinde 176, 2421 AP Nieuwkoop (12.34964) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Hoekstra heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De heer Hoekstra kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor woonboten. 

De heer Hoekstra is van mening dat in het bestemmingsplan de maatvoering uit de APV 
dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering gehandhaafd blijft in het 
bestemmingsplan, dan ziet de heer Hoekstra zich genoodzaakt een schadeclaim in te 
dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Hoekstra. 
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Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

145. H.L.A. van der Laan, Zuideinde 182, 2421 AP Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Vander Laan heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De heer Van der Laan  kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor 

woonboten. De heer Van der Laan is van mening dat in het bestemmingsplan de 
maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering 
gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de heer Van der Laan zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Van der Laan. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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146. C.F. van Leeuwen, Zuideinde 184, 2421 AP Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van Leeuwen heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De heer Van Leeuwen kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor 

woonboten. De heer Van Leeuwen is van mening dat in het bestemmingsplan de 
maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering 
gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de heer Van Leeuwen zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Van Leeuwen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

147. J.L. Verbruggen, Zuideinde 180, 2421 AP Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Verbruggen heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De heer Verbruggen kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor 

woonboten. De heer Verbruggen is van mening dat in het bestemmingsplan de 
maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering 
gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de heer Verbruggen zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Verbruggen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

148. A.M. Vlaar-Nieuwenhuizen, Zuideinde 186, 2421 AP Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Vlaar- Nieuwenhuizen heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Mevrouw Vlaar-Nieuwenhuizen kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen 

voor woonboten. Mevrouw Vlaar-Nieuwenhuizen is van mening dat in het 
bestemmingsplan de maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze 
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maatvoering gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de heer Hoekstra zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Vlaar-Nieuwenhuizen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

149. C.Th. Rietbergen, Dorpsstraat 12, 2421 BA Nieuwkoop (13.00821) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Rietbergen heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Dhr. Rietbergen maakt bezwaar tegen het verruimen van de afmetingen van woonarken in 

artikel 19 van het ontwerpbestemmingsplan. Door een groter bouwvolume  en een hogere 
bouw nemen de risico’s, zoals het overslaan van vuur naar zijn rietgedekte boerderij, bij 
calamiteiten toe. Bovendien ligt de ark in de buurt van zijn woning vrij in het water en is deze 
voor de brandweer niet over land bereikbaar. Daarnaast wordt door een hogere opbouw de 
kans op inkijk groter en dit leidt tot verlies aan privacy. 

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
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Ten aanzien van de inkijk en privacy merken wij het volgende op. De heer Rietbergen gaat met 
deze zienswijze uit van de gedachte dat er recht van vrij uitzicht bestaat. Deze gedachte is op 
grond van jurisprudentie onjuist. Vaste jurisprudentie is dat buren in een dichtbevolkt land als 
Nederland een zekere mate van hinder van elkaar moeten accepteren. Allerlei door de één als 
bezwaarlijk, ergerlijk, ongewenst en/of aanstootgevend ervaren gedragingen van de ander, zijn 
op zichzelf niet ongeoorloofd. Of hinder, bij wijze van uitzondering, in een specifiek geval wél 
onrechtmatig is hangt af van de aard, de ernst en de duur ervan, alsmede van de omvang van de 
toegebrachte schade, en voorts van verdere omstandigheden van het geval (bijvoorbeeld het 
gewicht van de met de activiteit gediende belangen en de mogelijkheden om schade te 
voorkomen). 
 
Met een afstand van ruim 30 meter tussen de woning en woonark kan niet gesproken worden van 
een korte afstand dat leidt tot een onevenredige inbreuk op het woon- en leefklimaat en dat niet 
passend is binnen een stedelijk gebied. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Rietbergen. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

150. H.R. van der Pauw, Dorpsstraat 6, 2421 BA Nieuwkoop (12.35157) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Van der Pauw heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Gelet op het omgevingstype en de afstand tot de rand van het plangebied wordt verzocht om 

aanpassing van de bedrijfscategorie van 3.1. naar 3.2. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan. Uitgangspunt is dat de mogelijkheden van 
het vigerende plan opgenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan, zonder dat daarbij extra 
mogelijkheden worden gecreëerd. Daarnaast hebben wij met de categorie indeling rekening 
gehouden met de aanwezige bedrijven en toekomstige naastgelegen ontwikkelingen. 
Uitgangspunt van het bedrijfsterrein De Olm is ook een inwaartse zonering waarbij de lichtere 
bedrijven aan de randen van het bedrijventerrein gevestigd kunnen worden. Verhoging van de 
bedrijfscategorie achten wij in strijd met de uitgangspunten van dit bedrijfsterrein en onderhavig 
bestemmingsplan. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Van der Paauw. 
 
Gevolgen voor het bestemmingplan 
Geen. 
 

151. Klerk BV namens De Haan, Nieuwveenseweg 25B te Nieuwkoop (12.35071) 
Ontvankelijkheid. 
Klerk BV heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De heer de Haan is eigenaar van het perceel 4996 sectie A Nieuwveenseweg 25 B. Hij is 

van mening dat de wijzigingsbevoegdheid in het ontwerpbestemmingsplan voor zijn 
perceel omgezet moet worden in een rechtstreekse bestemming. De gemeente heeft 
immers al aangegeven naar aanleiding van de ruimtelijke onderbouwing “september 
2012” mee te willen werken aan de realisatie van twee woningen met behoud van de 
bestaande schuur op het perceel. 

 
Reactie 
De gemeente heeft inderdaad aangegeven mee te willen werken aan de bouw van twee 
woningen op deze locatie. Voor het gebied is geen exploitatieplan opgesteld. Op grond van het 
gestelde in de Wet ruimtelijke ordening dient voor deze ontwikkeling een exploitatieplan te 
worden vastgesteld of er dient een exploitatie/anterieure overeenkomst getekend zijn, voordat de 
gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Nu deze overeenkomst tijdig aanwezig is het  
mogelijk om de gronden rechtstreeks te bestemmen in Wonen. 
De wijzigingsbevoegdheid zal verwijdert te worden uit het bestemmingsplan en van de 
verbeelding.. 
 
Extra informatie 
Door middel van een exploitatieplan wordt inzicht verschaft in de kosten van ontwikkelingen 
waarvoor het nieuwe bestemmingsplan de ruimte biedt. Een exploitatieplan is niet altijd verplicht. 
Wanneer voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure de verhaalbaarheid van de kosten al 
zeker is gesteld, is een exploitatieplan niet aan de orde. Zekerheid vooraf kan worden verkregen 
via een exploitatieovereenkomst / anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar/eigenaar. 
Voor de ontwikkeling van Nieuwveenseweg 25b is een exploitatieplan verplicht (woningbouw) 
tenzij dus een anterieure overeenkomst is gesloten. 
 
Wanneer voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure geen zekerheid over het 
kostenverhaal bestaat, dient ten aanzien van de uit te werken bestemming een exploitatieplan te 
worden gerealiseerd. De vraag is hoe gedetailleerd de exploitatieopzet moet zijn uitgewerkt. De 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) is hierover recent helder 
geweest.  
 
Op grond van artikel 6.13, derde lid Wro kent het exploitatieplan voor een uit te werken 
bestemming een globale inhoud. Dit brengt volgens de Afdeling met zich mee dat de diverse 
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onderdelen van het exploitatieplan minder concreet kunnen zijn dan ten tijde van de feitelijke 
uitwerking. Een nadere specificatie van het exploitatieplan is pas aan de orde gelijktijdig met de 
uitwerking van het bestemmingsplan. Deze koppeling tussen het uitwerkingsplan en een 
specificatie van het exploitatieplan wordt gewaarborgd via artikel 6.15, tweede lid, van de Wro. 
Hierin is opgenomen dat een uitwerkingsplan niet in werking treedt voordat een herziening van 
het exploitatieplan met betrekking tot de desbetreffende gronden is vastgesteld en 
bekendgemaakt.  
 
Deze wettelijke eis impliceert dat op voorhand enig inzicht in de haalbaarheid van de uit te 
werken bestemming noodzakelijk is. Van B&W wordt immers gevraagd dat zij de bestemming 
binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar uitwerken. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Klerk BV. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Wijzigingsbevoegdheid wordt verwijderd en gebied bestemd als wonen. 
 

152. J. Schellingerhout, Dorpsstraat 110, 2421 BC Nieuwkoop (12.34892) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Schellingerhout heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om twee vergunde bijgebouwen op de verbeelding op te nemen. 
 
Reactie 
De verbeelding is getekend op de meest recente kadastrale ondergrond en GBKN (Grootschalige 
Basiskaart Nederland). De meeste bestaande gebouwen en andere bouwwerken staan op deze 
ondergrond. Soms ontbreken echter ook gebouwen en zijn gewijzigde kadastrale grenzen soms 
nog niet op de kadastrale kaart verwerkt. De ondergronden kunnen en mogen niet door ons 
worden gewijzigd en wat betreft de kadastrale grenzen zijn wij overigens ook niet gerechtigd deze 
aan te passen. Juridisch gezien is dit ook niet noodzakelijk. Niet wat op de ondergrond staat 
bepaalt of iets wel of niet legaal is, maar de regels die bij de bestemming horen. De rechter heeft 
zo ook al vaak geoordeeld (zie bijvoorbeeld een uitspraak van de Raad van State van 20 juni 
2012, 201101828/1/R2). De vergunde gebouwen passen binnen de planregels, zodat op dit punt 
er ook geen reden is op het plan aan te passen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Schellingerhout. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

153. J. Kramer en N. Lammerts, Wouwenmanstraat 30, 1017 MA Amsterdam 
(13.00513) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer/mevrouw Kramer en Lammerts hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om de bestemming van het perceel door te trekken tot de erfgrenzen en dus 

geen bestemming Water-plassengebied aan de gronden toekennen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat het perceel niet correct op de verbeelding is weergegeven. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van J. Kramer en N. Lammerts. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing perceel op verbeelding. 
 

154. J. Verweij en A. Kalshoven, Stibbe 13, 2421 MR Nieuwkoop (13.00512) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Verweij en mevrouw Kalshoven hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Het vlak, WA-WL, van de ark Molenpad 6 is verschoven tot op ons perceel. Bij de vervanging 

en vergroting tot de huidige toegestane afmetingen van de ark van Molenpad 6 is het 
uitsluitend mogelijk de ark richting ons perceel te verschuiven. Dit is onredelijk en bezwarend 
voor het perceel. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat de vlak te groot is ingetekend. Dit wordt gecorrigeerd.  
 
2. Bij de bestemming, Water, is aangegeven dat er maximaal, 30 m² aan steigers mag worden 

gerealiseerd. Deze 30 m² aan steigers is een beperking t.o.v. de bestaande steigers. 
Verzocht wordt om een aanpassing. Of het aantal m² aan te passen aan de huidige en 
toegestane bouwmogelijkheden. Of de nu aanwezige en vergunde steigers duidelijk op de 
plankaart aangeven en vermelden dat bij vervanging van de woonark op z'n minst het huidige 
oppervlak aan steigers mag worden gerealiseerd. 

 
Reactie 
Binnen deze bestemming moet als aangegeven recht voldoende worden geacht voor het 
gewenste gebruik. Verleende vergunningen welke qua omvang groter zijn dan wat als recht in het 
onderhavige plan is opgenomen zijn aangeduid op de verbeelding. De steigers die niet goed zijn 
aangeduid worden alsnog aangeduid. 
 
3. Verzocht wordt om de bestemming water  te voorzien van de vermelding jachthaven, zoals 

dat ook aan de plaszijde van het Molenpad, de oneven nummers, is aangegeven. Zodat het 
aanleggen en onderhouden van bij een jachthaven horende voorzieningen toegestaan 
blijven. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat de aanduiding jachthaven niet goed verwerkt is op de verbeelding. Dit wordt 
aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de heer Verweij en mevrouw Kalshoven. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
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Aanpassen aanduidingen op verbeelding. 
 

155. J.l. en M.J. van Lammeren, Berkenlaan 26, 2421 EH Nieuwkoop (13.00444) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Van Lammeren hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Het te bebouwen gedeelte op perceel 6775, staat te ver doorgetekend richting perceel 7063 

(Kulturhus). Het te bebouwen gedeelte loopt tot ongeveer 5 m (één parkeervak) voor het 
einde van de bebouwing (Berkenlaan) op perceel 3105.  

 
Reactie 
Gelet op de meest recente luchtfoto zijn wij van mening dat het bebouwde deel correct is 
ingetekend op de verbeelding. 

 
2. Contouren / onderscheid tussen rijbaan, trottoir en parkeervakken perceel 7063, 6772 

(rondom Kulturhus en Berkenlaan) zijn niet duidelijk. 
 
Reactie 
De verbeelding is getekend op de meest recente kadastrale ondergrond en GBKN (Grootschalige 
Basiskaart Nederland). De meeste bestaande gebouwen en andere bouwwerken staan op deze 
ondergrond. Soms ontbreken echter ook gebouwen en zijn gewijzigde kadastrale grenzen soms 
nog niet op de kadastrale kaart verwerkt. De ondergronden kunnen en mogen niet door ons 
worden gewijzigd en wat betreft de kadastrale grenzen zijn wij overigens ook niet gerechtigd deze 
aan te passen. Juridisch gezien is dit ook niet noodzakelijk. Niet wat op de ondergrond staat 
bepaalt of iets wel of niet legaal is, maar de regels die bij de bestemming horen. De rechter heeft 
zo ook al vaak geoordeeld (zie bijvoorbeeld een uitspraak van de Raad van State van 20 juni 
2012, 201101828/1/R2). 
In de aangegeven bestemming zijn de aangegeven functies opgenomen en is een specifieke 
aanduiding/bestemming niet noodzakelijk meer. 
 
3.  Maximum aantal wooneenheden bebouwing op perceel 6775 is 22 in plaats van 34. 
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Reactie 
Geconstateerd is dat de aanduiding onjuist op de verbeelding is aangegeven. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het deels eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Van Lammeren. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassen aanduiding aantal wooneenheden op verbeelding. 
 

156. A. Thomas,  De Veenderij 2, 2421 HJ Nieuwkoop (13.00442) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Thomas heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om een aanduiding bijgebouw zodat het mogelijk gemaakt wordt om een 

blokhut in de voortuin te plaatsen. 
 
Reactie 
Wij achten het uit stedenbouwkundig oogpunt naast verkeersveiligheidsoverwegen niet wenselijk 
dat bouwwerken zoals een blokhut in de voortuin gebouwd kunnen worden. Uitgezonderd zijn de 
bouwwerken die behoren bij het desbetreffende woningtype. Deze zijn dan ook als zodanig 
aangeduid. Het betreffende perceel is zodanig van omvang dat een locatie binnen de 
woonbestemming gevonden kan worden voor plaatsing van de blokhut. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Thomas. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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157. P. Akkerboom en L. Akkerboom-Stegeman, Dorpsstraat 36, 2421 BB 
Nieuwkoop (13.00002) 

 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Akkerboom-Stegenman hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
Zienswijzen 
1. De woning is op de verbeelding niet ingetekend als regulier maar binnen de bestemming 

recreatie gebracht. Verzocht wordt om een aanpassing en correctie. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat de woning onjuist op de verbeelding is weergegeven. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Woning op verbeelding opnemen. 
 

158. Vink Bouw Nieuwkoop, namens Holding Grofsmederij Nieuwkoop BV, 
Postbus 33, 2420 AV Nieuwkoop (13.00808) 

 
Ontvankelijkheid 
Vink Bouw Nieuwkoop heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Verzocht wordt om een aanpassing van de begrenzing tussen de milieucategorieën B<4.1 en 

B<3.2 omdat deze nieuwe grens beter aansluit bij de bedrijfseconomische plannen van de 
Grofsmederij Nieuwkoop BV in de toekomst. 
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Reactie 
Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan, inhoudende dat in principe alleen de 
bestaande situatie wordt opgenomen. Bedrijfseconomische plannen in de toekomst is voor 
opname niet concreet genoeg. In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing kan 
derhalve de grens niet worden verschoven in het onderhavige plan. Voor verschuiving van de 
grens dient inzichtelijk gemaakt te zijn wat voor effecten deze verschuiving heeft op de directe 
omgeving, hetgeen ontbreekt. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van Vink bouw Nieuwkoop. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

159. A.L. Beumer, Dorpsstraat 19, 2421 AV Nieuwkoop (13.00807) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer Beumer heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 

 
 
 
Zienswijzen 
1. Er zijn bedenkingen tegen de vergroting van de bouwmassa op deze locatie (Dorpsstraat 15-

17). Bij twee vrijstaande woningen wordt er meer recht gedaan aan het historisch patroon 
van het bebouwingslint. 

 
Reactie 
Gelet op de historische verkavelingsrichting en bijbehorend bebouwinglint van de directe 
omgeving achten wij de huidige opzet van de voorgenomen ontwikkeling passend, dit mede gelet 
op de reeds gerealiseerde ontwikkelingen in de directe nabijheid. 
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2. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er sprake is van een concreet bouwplan van 3 
woningen, terwijl op de verbeelding een woongebied wordt aangegeven in plaats van 
bouwvlakken. 

 
Reactie 
De woningen zullen begrens worden door een bouwvlak. Aangezien de exacte locatie van de 
woningen niet concreet genoeg is hebben wij ervoor gekozen om de planologische mogelijkheid 
vast te leggen via de bestemming woongebied. Hierdoor is enige flexibiliteit bij de planvorming 
mogelijk zonder dat opnieuw het bestemmingsplan gewijzigd dient te worden indien de concrete 
invulling licht afwijkt van de alsdan opgenomen bouwvlakken.. 
 
3. De toegang naar de geprojecteerde woningen is direct gelegen naast de eigen woning. In de 

onderbouwing wordt alleen ingegaan op de geluidsbelasting voor de nieuwbouw en niet op 
de bestaande woningen en wat de gevolgen daarvoor zijn. 

 
Reactie 
In het kader van de wet geluidhinder dient onderzoek gedaan te worden naar de geluidsbelasting 
op woningen. Aangezien het voornemen bestaat om op deze locatie 3 nieuwe woningen te 
realiseren spitst het onderzoek zich dan ook toe op de nieuwe woningen. Dit overeenkomstig de 
eisen die de wetgeving stelt. Voor bestaande woningen is de situatie een andere. Daar mag 
vanuit gegaan worden dat bij een toename van 1 woning met de bijbehorende 
verkeersbewegingen er geen sprake kan zijn van een verslechtering in de geluidsbelasting. Voor 
de bestaande woning kan het onderzoek dan ook achterwege blijven. 
 
4. Uit de onderbouwing blijkt niet dat rekening is gehouden met de privacy en rust van de buren. 
 
Reactie 
Gelet op de voorgenomen situering van de woningen ten opzichte van de bestaande situatie is er 
naar ons oordeel sprake van een verbetering. De afstand tussen de oude bedrijfsbestemming en 
de voorgenomen woningen is vergroot en er kunnen geen bouwmogelijkheden dicht tegen het 
perceel van de heer Beumer gebouwd worden. 
 
5. Er is geen onderzoek gedaan naar mogelijke bodemverontreiniging. Dit wordt doorgeschoven 

naar de aanvraag om een omgevingsvergunning. De haalbaarheid is wat dit betreft dan ook 
onvoldoende onderbouwd. 

 
Reactie 
Wij zijn het eens met de zienswijze. Gelet op de aanwezigheid van een bedrijf en loods had een 
verkennend onderzoek naar de gesteldheid van de bodem dienen plaats te vinden. In de 
planvorming dient rekening worden gehouden met de bodemkwaliteit in relatie tot de 
voorgenomen functies. In de toelichting van het bestemmingsplan had terug te vinden moeten 
zijn wat de overwegingen zijn geweest met betrekking tot de functie die wordt toegestaan en de 
bodemkwaliteit. Slechts een verwijzing naar de Bouwverordening en naar de in te dienen 
aanvraag om een omgevingsvergunning moet worden beschouwd als een onvoldoende 
motivering, zeker gelet op het feit dat de ontwikkeling als recht wordt opgenomen en niet als 
afwijking. 
 
6. Voor wat betreft het uitgangspunt geluid wordt uitgegaan van onjuiste uitgangspunten. Er 

wordt gesproken over een etmaalintensiteit van 257 per etmaal in 2020. Gelet op het aantal 
woningen, winkels en het dorpscentrum is deze aanname te laag. 

 
Reactie 
Naast het genoemd uitgangspunt zijn wij van mening dat aan het opgenomen onderzoek enkele 
onvolkomenheden kleven en dat verder onderzoek gedaan dient te worden naar de 
geluidsbelasting. 
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7. Voor wat betreft flora en fauna wordt er geconstateerd dat met wat eenvoudige maatregelen 
dit aspect geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan vormt. Dit is onvoldoende 
onderbouwd. 

 
Reactie 
De algemene maatregelen die omschreven zijn, zijn in het kader van flora en fauna voldoende 
om te kunnen voldoen aan de eisen die de wet stelt. Echter, ten aanzien van het vermelde rode 
lijst soorten en de genoemde oplossen is dit onvoldoende onderzocht en gemotiveerd. Ook blijkt 
niet uit de stukken dat onderzoek is verricht naar de aanwezigheid en het broeden van 
vleermuizen. Wij kunnen dan ook niet verder akkoord gaan met deze onderbouwing en zijn het 
eens met de zienswijze. 
 
8. Er is geen noemenswaardig archeologisch onderzoek verricht. Volstaan is met een 

bureauonderzoek terwijl een veldonderzoek ontbreekt. Dit wordt doorgeschoven naar de fase 
van de aanvraag om een omgevingsvergunning. 

 
Reactie 
In de planregels zijn, onder ander ook voor dit gebied, zodanige voorwaarden opgenomen dat 
volstaan kan worden met aan een omgevingsvergunning te verbinden voorwaarden ten aanzien 
van het aspect archeologie. Naar ons oordeel is het aspect archeologie overeenkomstig de 
wetgeving voldoende gewaarborgd. 
 
9. De economische uitvoerbaarheid is onvoldoende aangetoond. Niet volstaan kan worden met 

de mededeling dat er voor de gemeente geen financiële gevolgen zijn. 
 
Reactie 
Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst afgesloten waarbij alle kosten voor deze 
ontwikkeling inclusief mogelijke planschade voor rekening van de ontwikkelaar zijn. De 
bettreffende paragraaf is echter te summier en kan worden aangepast. 
 
10. Onjuist is dat er geen toename is van het verhard oppervlak en dat er daarom geen 

watercompensatie noodzakelijk is. 
 
Reactie 
Uit de opgenomen berekening, waar wij geen reden voor hebben om deze in twijfel te trekken, 
blijkt dat voldaan wordt aan de eisen die door Hoogheemraadschap van Rijnland gesteld worden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het grotendeels eens met de zienswijze van de heer Beumer. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Rechtstreekse bouwtitel omzetten in wijzigingsbevoegdheid. 
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160. K. Buitelaar, Dorpsstraat 116, 2421 BC Nieuwkoop (13.00910) 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Buitelaar heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Een deel van ons terrein is ingetekend als GD – gemengd bedrijf. Als de definitie van GD 

inhoudt dat er naast een bezoekerscentrum (winkel + tentoonstelling) ook een 
horecagelegenheid in zit klopt dit. Verder valt me op dat de panden niet zijn ingetekend 
evenals het horecaterras en het gebouw (drankenuitgiftepunt) op het terras. 

 
Reactie 
Binnen het gehele vlak is de aanduiding horeca 1 opgenomen. Een terras wordt niet aangeduid 
op de verbeelding maar wordt geregeld via de APV. Voor wat betreft de ondergrond merken wij 
het volgende op. De verbeelding is getekend op de meest recente kadastrale ondergrond en 
GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland). De meeste bestaande gebouwen en andere 
bouwwerken staan op deze ondergrond. Soms ontbreken echter ook gebouwen en zijn 
gewijzigde kadastrale grenzen soms nog niet op de kadastrale kaart verwerkt. De ondergronden 
kunnen en mogen niet door ons worden gewijzigd en wat betreft de kadastrale grenzen zijn wij 
overigens ook niet gerechtigd deze aan te passen. Juridisch gezien is dit ook niet noodzakelijk. 
Niet wat op de ondergrond staat bepaalt of iets wel of niet legaal is, maar de regels die bij de 
bestemming horen. De rechter heeft zo ook al vaak geoordeeld (zie bijvoorbeeld een uitspraak 
van de Raad van State van 20 juni 2012, 201101828/1/R2).  
De vergunde gebouwen passen binnen de aangegeven planregels, zodat op dit punt er ook geen 
reden is op het plan aan te passen. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Buitelaar. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

161. Machinefabriek De Koning B.V., Transportweg 14-16, 2421 LS Nieuwkoop 
(13.00880) 

 
Ontvankelijkheid 
Machinefabriek De Koning B.V. heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. In het vigerende bestemmingsplan is, blijkens de ingediende en verleende bouwaanvraag uit 

2008, een maximale bebouwing van 100% toegestaan voor het bedrijf. In het onderhavige 
plan is dit echter maximaal 70%. Dit belemmert de verdere voorgenomen ontwikkeling van 
het bedrijf. 

 
Reactie: 
Geconstateerd is dat er een onjuist bebouwingspercentage op de verbeelding is opgenomen. Dit 
wordt gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Machinefabriek De Koning BV. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing bebouwingspercentage op verbeelding. 
 

162. Balvert Bestonstaal BV, Postbus 84, 2420 AB Nieuwkoop (13.01456) 
 
Ontvankelijkheid 
Balvert Bestonstaal BV heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Een deel van de Neutronenweg is aangeduid als openbare weg, terwijl dit deel uitmaakt van 

het bedrijfsterrein en in gebruik is bij het bedrijf. Verzocht wordt om een aanpassing van de 
verbeelding. 

 
Reactie 
Geconstateerd is dat het bedrijf niet goed is weergegeven op de verbeelding. Dit wordt 
aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Balvert Betonstaal BV. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing verbeelding verkeer wordt bedrijventerrein. 
 

163. Teken- en adviesbureau J.M. Zevenhoven, namens T. Uijttewaal, J. van der 
Haarpark 22 Nieuwkoop (1300979) 

 
Ontvankelijkheid 
Teken- en adviesbureau J.M. Zevenhoven heeft de zienswijze binnen de daarvoor gestelde 
termijn ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Het aangegeven bouwvlak komt niet overeen met de vergunde situatie. Verzocht wordt om 

dit aan te passen. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat het bouwvlak niet op de juiste wijze is ingetekend. Dit wordt aangepast. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van Teken- en adviesbureau J.M. Zevenhoven. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing bouwvlak op verbeelding. 
 

164. L. en T. Uijttewaal, J. van der Haarpark 21, 2421 AT Nieuwkoop (12.33237) 
 
Ontvankelijkheid 
De heer en mevrouw Uijttewaal hebben de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. Op het perceel J. van der Haarpark staat nu ingetekend een recreatiewoning dat op dit 

moment een botenhuis is. Dit is onjuist en verzocht wordt om dit te corrigeren. 
 
Reactie 
Geconstateerd is dat het perceel  J. van der Haarpark 22 onjuist is ingetekend. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van de heer en mevrouw Uijttewaal. 
 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Verwijderen aanduiding R en wijzigen in aanduiding botenhuis. Aanduiding botenhuis op woning 
verwijderen. 
 

165. MCC De Zevensprong, Noordenseweg 23h, 2421 XW Nieuwkoop (12.34413) 
 
Ontvankelijkheid 
MCC De Zevensprong heeft de zienswijze binnen de daarvoor bedoelde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
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Zienswijzen 
1. De verbeelding is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. De nieuw gegraven 

scheidingsloot tussen de Zevensprong en het natuurgebied Ruygeborg staat er niet op, een 
stukje water in het noordwesten achter de Kapberg is gedempt, het parkeerterrein aan de 
voorzijde is niet aangegeven, en ook de TOP is niet weergegeven. 

 
Reactie 
Geconcludeerd is dat het MCC niet goed op de verbeelding is weergegeven. Dit wordt 
gecorrigeerd. 
 
Conclusie 
Wij zijn het eens met de zienswijze van MCC De Zevensprong. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Aanpassing verbeelding. 
 

166. C.G.I. Makkinga, Zuideinde 176, 2421 NP Nieuwkoop 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Makkinga heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Mevrouw Makkinga kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor 

woonboten. Mevrouw Makkinga is van mening dat in het bestemmingsplan de 
maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering 
gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de mevrouw Makkinga zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
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Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Makkinga. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

167. E. van der Laan – Troost, Zuideinde 182, 2421 NP Nieuwkoop 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Van der Laan-Troost heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Mevrouw Van der Laan-Troost kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen 

voor woonboten. Mevrouw Van der Laan-Troost is van mening dat in het 
bestemmingsplan de maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze 
maatvoering gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de mevrouw Van der 
Laan-Troost zich genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
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Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Van der Laan-Troost. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

168. E. van Leeuwen-Koster, Zuideinde  184, 2421 NP Nieuwkoop 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Van Leeuwen-Koster heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Mevrouw Van Leeuwen-Koster kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen 

voor woonboten. Mevrouw Van Leeuwen-Koster is van mening dat in het 
bestemmingsplan de maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze 
maatvoering gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet mevrouw Van 
Leeuwen-koster zich genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
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Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Van Leeuwen-Koster. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 

169. A.J.M.  Verbruggen – de Boer, Zuideinde 180, 2421 NP Nieuwkoop 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Verbruggen-de Boer heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Mevrouw Verbruggen-de Boer kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor 

woonboten. Mevrouw Verbruggen-de Boer is van mening dat in het bestemmingsplan de 
maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering 
gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet mevrouw Verbruggen-de Boer zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
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planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Verbruggen-de Boer. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 

170. E.I.N. Verbruggen, Kerperstraat 49 te Nieuwkoop 
Ontvankelijkheid 
De heer Verbruggen heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De heer Verbruggen kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor 

woonboten. De heer Verbruggen is van mening dat in het bestemmingsplan de 
maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering 
gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de heer Verbruggen zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Verbruggen 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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171. M.M.M. Plomp, Karperstraat 49 te Nieuwkoop 
 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Plomp heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Mevrouw Plomp kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor woonboten. 
Mevrouw Plomp is van mening dat in het bestemmingsplan de maatvoering uit de APV dient te 
worden opgenomen. Indien deze maatvoering gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan 
ziet de heer Plomp zich genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  
 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Plomp. 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 

172. R.W.J. Verbruggen, Admiraliteitskade 32j te Rotterdam 
Ontvankelijkheid 
De heer Verbruggen heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 



183 
 

Zienswijzen 
1. De heer Verbruggen kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor 

woonboten. Mevrouw Verbruggen is van mening dat in het bestemmingsplan de 
maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering 
gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de heer Verbruggen zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  

 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Verbruggen 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

173. A.D.A. Hollink-Vlaar, Reigerstraat 17 te Nieuwkoop 
Ontvankelijkheid 
Mevrouw Hollink-Vlaar heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. Mevrouw Hollink-Vlaar kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor 

woonboten. Mevrouw Hollink-Vlaar is van mening dat in het bestemmingsplan de 
maatvoering uit de APV dient te worden opgenomen. Indien deze maatvoering 
gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan ziet de heer Hollink-Vlaar zich 
genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  
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Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
 
Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van mevrouw Hollink-Vlaar 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
 

174. M.J.W. Hollink, Reigerstraat 17 te Nieuwkoop 
Ontvankelijkheid 
De heer Hollink heeft de zienswijze binnen de daarvoor bestemde termijn ingediend, ondertekend 
en gemotiveerd. De zienswijze is dan ook ontvankelijk. 
 
Zienswijzen 
1. De heer Hollink kan zich niet vinden in de opgenomen maatvoeringen voor woonboten. 
De heer Hollink is van mening dat in het bestemmingsplan de maatvoering uit de APV dient te 
worden opgenomen. Indien deze maatvoering gehandhaafd blijft in het bestemmingsplan, dan 
ziet de heer Hollink zich genoodzaakt een schadeclaim in te dienen.  
 
Reactie 
In de APV zijn weliswaar maatvoeringen opgenomen voor woonschepen, maar tevens is de 
bepaling opgenomen dat deze maatvoeringbepalingen niet van toepassing zijn, indien in het 
bestemmingsplan een maatvoering voor woonschepen is opgenomen. Aangezien in alle 
bestemmingsplannen een maatvoering voor woonschepen is of wordt opgenomen, heeft de 
maatvoeringsbepaling in de APV geen enkel rechtsgevolg meer. Deze bepaling in de APV zal 
dan ook worden uitgefaseerd. 
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Wel is geconstateerd dat de maatvoering onjuist in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij de 
opgegeven lengte en breedte maat dient gelezen te worden dat deze maten inclusief steigers en 
plankieren zijn. De feitelijke maximale oppervlakte van het woonschip is dan vergelijkbaar met 
hetgeen nu in de APV is opgenomen. 
 
Voor de hoogte van het woonschip hebben wij ervoor gekozen deze te verhogen zodat voldaan 
kan worden aan de eisen van het bouwbesluit, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen. 
Met een hoogte van 3,5 meter zal een benedenverdieping zo laag gesitueerd zijn, dat de 
aanwezige ramen niet bruikbaar zijn als ontsnappingsroute. Wij achten dit een zeer onveilige 
situatie. Met een geringe extra hoogte kan een woonschip gerealiseerd worden dat voldoen kan 
aan de recente veiligheidseisen. Gebleken is echter dat de opgenomen maximale bouwhoogte 
van 5,5m als te hoog wordt ervaren. Deze maatvoering wordt derhalve aangepast in 4,5m. 
 
Voor wat betreft de schadeclaim merken wij het volgende op. In de Wet ruimtelijke ordening 
(artikel 6.1) is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek tot planschadevergoeding in te 
dienen indien er sprake is van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een 
onroerende zaak door de gewijzigde mogelijkheden van het bestemmingsplan. Planschade is 
schade die kan worden aangemerkt als schade die rechtstreeks ontstaat door de planologische 
wijziging en niet voldoende anderszins verzekerd is. Het staat indiener vrij om een verzoek tot 
planschadevergoeding in te dienen. Dit kan als het bestemmingsplan in werking is getreden en 
uiterlijk tot 5 jaar nadat het onherroepelijk is geworden. 
 
Conclusie 
Wij zijn het niet eens met de zienswijze van de heer Hollink 
 
Gevolgen voor het bestemmingsplan 
Geen. 
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2. OVERZICHT WIJZIGINGEN 
 
In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen als gevolg van de zienswijzen in één helder overzicht 
opgenomen. 
De ambtelijke wijzigingen komen in een apart overzicht aan bod. 
 

2.1 Wijzigingen als gevolg van zienswijzen 
 
Ziens 
wijze 

Verbeelding Toelichting  Regels 

1. Industrieweg 6, aanduiding gemaal 
opnemen en aanpassing bouwvlak 

n.v.t. • Toevoegen persgemaal aan 
bijlage Lijst van 
Bedrijfsactiviteiten 

• Toevoegen 5.1.l: 
• Ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke vorm van bedrijf –
gemaal’ op de verbeelding, 
tevens een 
afvalwaterpersgemaal. 

3. n.v.t. Opname paragraaf verantwoording 
SER-ladder 

• Toevoegen aan 3.1.a: met 
uitzondering van bosbouw 

• Aanpassing  Lijst van 
bedrijfsactiviteiten, waarbij 
zelfstandige kantoren en 
volwaardige detailhandel m.u.v. 
webwinkels en GDV geschrapt 
worden 

4. Aanpassing grens WA 
Aanpassing aanduiding steigers 
Aanpassing begrenzing terras 
Opname bouwvlak t.b.v  starttoren 

n.v.t. n.v.t. 

5. n.v.t. Opname paragraaf m.b.t. 
locatorgebied 

n.v.t. 

7. Aanpassing bouwhoogte maat tot 
17m. 

n.v.t. Toevoegen 5.4.1.: 
Afwijken bouwhoogte 
Het bevoegd gezag kan door middel 
van een omgevingsvergunning 
afwijken van het bepaalde in 5.2.1.c 
ten behoeve van een bouwhoogte 
tot 17 meter met dien verstande dat: 
a. De bedrijfseconomische 

noodzaak  aangetoond moet 
zijn 

b. De hoogte passend is binnen 
de stedenbouwkundige en 
beeldkwaliteit van het gebied. 

c. De brandveiligheid en 
rampenbestrijding gewaarborgd 
moet zijn. 

12 Aangrenzende gronden met 
bestemming GD aanpassen in 
Centrum 

n.v.t. n.v.t. 

13 Bestaande recreatiewoning 
Dorpsstraat 93 aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

14 Eiland met bestemming WA 
veranderen in Recreatie 

n.v.t. n.v.t. 

15 Aanpassing bouwvlak n.v.t. n.v.t. 
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18 • Omzetten bestemming V in GD 
• Bestemming Tuin omzetten in 

GD 
• Strook bestemming Wonen 

naast 120 omzetten in GD 
• Aanpassing begrenzing 

aanduiding (jh) 
• Aanpassing bestemming 

Recreatie en Jachthaven aan 
de kop Molenpad 

• Kleine aanpassing plangrens 
bij Molenpad 

• Aanpassing 
bebouwingspercentage 25% 

• Opname bouw- en nokhoogte 
bij recreatievlak (6/10) 

• Toevoeging aanduiding btb, 
shr, bv, vsb 

n.v.t. n.v.t. 

20 Aanduiding ‘aantal wooneenheden 
1’ opnemen  

n.v.t. n.v.t. 

21 Aanpassing bouwvlak n.v.t. n.v.t. 

23 n.v.t. n.v.t. Aanpassing Lijst van 
Bedrijfsactiviteiten met ballet-
dansschool 

25 Aanpassing V-VB naar Wonen n.v.t. n.v.t. 

28 Aanpassing bestemming Recreatie 
en Jachthaven aan de kop 
Molenpad 

n.v.t. n.v.t. 

29 • Opname 
woonschepenligplaatsen 

• Toevoegen aanduiding 
bijgebouw op locatie 

n.v.t. Aanpassing planregel; 20.2.4 1 
meter wordt 3 meter 

30 Aanpassing watergangen n.v.t. n.v.t. 

31 Opname bouwvlak n.v.t. n.v.t. 

33 Verwijderen wro-zone van 
verbeelding 

Toevoeging bijlage ruimtelijke 
onderbouwing Nieuwveenseweg 25b 

Verwijderen artikel 3.6.2 Wro-zone 
wijzigingsgebied 4 

34 Perceel splitsen in bedrijf en 
woonbestemming, aanduiding 
caravanstalling beperken tot gebouw 
en bedrijfsaanduiding <2 opnemen 

n.v.t. n.v.t. 

35 Perceel splitsen in bedrijf en 
woonbestemming opnemen 
aanduiding caravanstalling en 
bedrijfsaanduiding <2 

n.v.t. n.v.t. 

39 Aanpassen aanduiding brug n.v.t. n.v.t. 

40 Aanpassing bouw en 
bestemmingsvlak en aantal 
wooneenheden  naar 20 

n.v.t. n.v.t. 

43 Aanpassing maatvoering toren naar 
35m en toevoeging aanduiding (dh) 

n.v.t. n.v.t. 

44 Verwijderen aangegeven 
ontsluitingen naar toekomstig 
woongebied 

n.v.t. n.v.t. 

46 Aanpassing bouwvlakken en 
maatvoeringen 

n.v.t. n.v.t. 

47 • Aanpassing bouwvlakken en 
maatvoeringen;  

n.v.t. n.v.t. 
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• Verwijderen aangegeven 
ontsluitingen naar toekomstig 
woongebied  

48 Verwijderen aangegeven 
ontsluitingen naar toekomstig 
woongebied 

n.v.t. n.v.t. 

49 Toevoegen aanduiding (jh) n.v.t.  n.v.t. 

50 Toevoegen bouwvlak wonen n.v.t. n.v.t. 

56 n.v.t. n.v.t. Binnen bestemming wonen bouw 
steigers mogelijk maken en 
tekstuele aanpassing planregels 
artikel 17 en 20 

57 Aanpassing bestemming naar water 
bij steiger 

n.v.t. n.v.t. 

58 Aanpassen deel perceel in gemengd 
en water 

n.v.t. n.v.t. 

59 Aanpassing bouwvlak n.v.t. n.v.t. 

62 n.v.t. n.v.t. Toevoegen aan planregel ‘maximaal 
2 woningen’  

63 Deel bestemming water aanpassen 
in bestemming tuin en aanpassing 
bouwvlak tot 1 meter uit watergang 

n.v.t. n.v.t. 

65 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. n.v.t. 

66 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. n.v.t. 

67 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. n.v.t. 

68 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. n.v.t. 

69 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. n.v.t. 

70 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. n.v.t. 

71 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. n.v.t. 

72 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. n.v.t. 

73 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

74 Functieaanduiding (sr-knv) wijzigen 
in wro-zone – wijzigingsgebied 5 

n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

75 Bestemming GD veranderen in W n.v.t. n.v.t. 

76 Bestemming GD veranderen in W n.v.t. n.v.t. 

77 Aanpassing deel bestemming W en 
T in WA en aanpassing aanduiding 
(ll) 

n.v.t. n.v.t. 

80 Maatvoeringaanduiding wijzigen 
t.b.v hogere goot 

n.v.t. n.v.t. 

81 Aanduiding caravans wijzigen in 17 
Aanpassing aanduiding (jh) 

n.v.t. n.v.t. 
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Toevoeging aanduiding steigers en 
correctie op locaties  
Wijzigen strook W in R 

82 Aanpassing bestemmingsvlak WA-
WL 
Toevoegen aanduiding steiger 

n.v.t. n.v.t. 

83 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

84 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

85 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

86 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

87 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

88 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

89 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

90 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

91 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

92 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

93 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

94 n.v.t. n.v.t. • Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

• Aanpassing maatvoering van 1 
naar 3 meter 

95 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

96 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

97 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

98 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

99 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
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waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

100 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

101 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

102 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

103 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

104 n.v.t. n.v.t. Aanpassen maten ligschepen 
waarbij plankieren en steigers 
binnen maatvoering valt 

106 Deel bestemming wonen omzetten 
naar water in verband met 
insteekhaven 

n.v.t. n.v.t. 

107 Aanpassen verbeelding t.b.v. 
oeververbinding werkeiland 

n.v.t. Aanpassen planregel t.b.v tijdelijke 
opslag 

108 Aanpassen verbeelding t.b.v. 
oeververbinding werkeiland 

n.v.t. n.v.t. 

109  Bestemming WA  veranderen in W n.v.t. n.v.t. 

110 Aanpassen bouwvlak n.v.t. n.v.t. 

112 Omvang aanduiding (sh-cf) alleen 
op bebouwing en verplaatsen naar 
juiste locatie (nr. 3) 

n.v.t. n.v.t. 

113 Omvang aanduiding (sh-cf) alleen 
op bebouwing en verplaatsen naar 
juiste locatie (nr. 3) 
Deel bestemming V-VB omzetten in 
G 

n.v.t. n.v.t. 

114 Deel bestemming V-VB omzetten in 
G 

n.v.t. n.v.t. 

115 Deel bestemming V-VB omzetten in 
G 

n.v.t. n.v.t. 

116 Deel bestemming V-VB omzetten in 
G 

n.v.t. n.v.t. 

117 Deel bestemming V-VB omzetten in 
G 

n.v.t. n.v.t. 

118 Deel bestemming V-VB omzetten in 
G 

n.v.t. n.v.t. 

119 Deel bestemming V-VB omzetten in 
G 

n.v.t. n.v.t. 

120 Deel bestemming V-VB omzetten in 
G 

n.v.t. n.v.t. 

121 n.v.t. n.v.t. Planregel aanpassen (verwijderen 
trapveld/voetbalkooi) 

122 n.v.t. n.v.t. Planregel aanpassen (verwijderen 
trapveld/voetbalkooi) 

123 n.v.t. n.v.t. Planregel aanpassen (verwijderen 
trapveld/voetbalkooi) 
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124 n.v.t. n.v.t. Planregel aanpassen (verwijderen 
trapveld/voetbalkooi) 

125 n.v.t. n.v.t. Planregel aanpassen (verwijderen 
trapveld/voetbalkooi) 

126 n.v.t. n.v.t. Planregel aanpassen (verwijderen 
trapveld/voetbalkooi) 

127 Omvang aanduiding (sh-cf) alleen 
op bebouwing en verplaatsen naar 
juiste locatie (nr. 3) 

n.v.t. n.v.t. 

128 Omvang aanduiding (sh-cf) alleen 
op bebouwing en verplaatsen naar 
juiste locatie (nr. 3) 

n.v.t. n.v.t. 

129 Omvang aanduiding (sh-cf) alleen 
op bebouwing en verplaatsen naar 
juiste locatie (nr. 3) 

n.v.t. n.v.t. 

130 Omvang aanduiding (sh-cf) alleen 
op bebouwing en verplaatsen naar 
juiste locatie (nr. 3) 

n.v.t. n.v.t. 

131 Aanduiding horeca 3 toevoegen n.v.t. n.v.t. 

134 Aanpassing bebouwingspercentage 
naar 80 

n.v.t. n.v.t. 

138 Aanpassen bestemmingsvlak WA-
WL, aanduiding steiger en omzetten 
WA in R 

n.v.t. n.v.t. 

151 Verwijderen Wro-zone 
wijzigingsgebied 4 

n.v.t. Verwijderen artikel 3.6.2 Wro-zone 
wijzigingsgebied 4 

153 Aanpassen bestemming  deel WA-P 
omzetten in W 

n.v.t. n.v.t. 

154 Aanpassing omvang WA-WL 
Aanpassing aanduiding (jh) 

n.v.t. n.v.t. 

155 Aanpassing aanduiding maximaal 
aantal wooneenheden naar 22 

n.v.t. n.v.t. 

157 Opname bestemming W met 
bouwvlak en wijziging bestemming R 

n.v.t. n.v.t. 

159 Bestemming WG wijzigen in wro-
zone – wijzigingsgebied 6 

n.v.t. n.v.t. 

161 Aanpassing bebouwingspercentage 
naar 100 

n.v.t. n.v.t. 

162 Neutronenweg omzetten van V naar 
B 

n.v.t. n.v.t. 

163 Aanpassing bouwvlak n.v.t. n.v.t. 

164 Bestemming R verwijderen en 
aanpassen in aanduiding botenhuis, 
aanduiding botenhuis verwijderen 
van woning 

n.v.t. n.v.t. 

165 Watergangen correct weergeven, 
bestemmingsgebied met 
aanduidingen wijzigen 

n.v.t. n.v.t. 
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2.2 Ambtshalve wijzigingen 
 
Hieronder geven wij de ambtshalve wijzigingen aan. Dat zijn wijzigingen die wij op eigen initiatief 
willen voorstellen. Er zijn bepaalde wijzigingen die ook al in de zienswijzen genoemd zijn en die in 
deze nota dus dubbel genoemd worden. 
 
 Verbeelding Toelichting Regels 

1. n.v.t n.v.t 1.6 vervangen door: 
Uitleverpunt: een kleine ruimte, waar 
bedrijfsmatig goederen worden 
aangeleverd aan personen, die deze 
goederen aanwenden voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan 
in de uitoefening van een beroeps- 
of bedrijfsactiviteit, zonder uitstalling 
van verkoop. 

2. n.v.t n.v.t 1.38  
besluit omgevingsrecht vervangen 
door Besluit omgevingsrecht 

3 n.v.t n.v.t 1.42 vervangen door: 
hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte 
daarvan, dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een 
perceel en, indien meer gebouwen 
op het perceel aanwezig zijn, gelet 
op die bestemming het belangrijkst 
is; 

4 n.v.t n.v.t 1.43 aanvullen met: 
Horeca, categorie 1 (‘lichte horeca’) 
Horecabedrijven die in beginsel 
alleen overdag en ’s avonds 
behoeven te zijn geopend (vooral 
verstrekking van etenswaren en 
maaltijden) en daardoor slechts 
beperkte hinder voor omwonenden 
veroorzaken, zoals: 
• Automatiek; 
• Broodjeszaak; 
• Cafetaria; 
• Croissanterie; 
• Koffiebar; 
• Lunchroom; 
• IJssalon; 
• Snackbar; 
• Tearoom; 
• Traiteur 
• Bistro; 
• Restaurant; 
• Hotel; 
 
Horeca, categorie 2 (‘middelzware 
horeca’) 
Horecabedrijven die normaal 
gesproken ook delen van de nacht 
geopend zijn en die daardoor 
aanzienlijk hinder voor omwonenden 
kunnen veroorzaken, zoals: 
• Bierhuis; 
• Biljartcentrum; 
• Café; 
• Proeflokaal; 
• Zalenverhuur (zonder 



193 
 

regulier gebruik ten behoeve van 
feesten en muziek- / 
dansevenementen) 
 
Horeca, categorie 3 (‘zware horeca’) 
Horecabedrijven die voor een goed 
functioneren ook ’s nachts geopend 
zijn en die tevens een groot aantal 
bezoekers en daardoor grote hinder 
voor de omgeving met zich mee 
kunnen brengen, zoals: 
• Dancing; 
• Discotheek; 
• Nachtclub; 
• Partycentrum (regulier 
gebruik ten behoeve van feesten en 
muziek- / dansevenementen) 

5 n.v.t n.v.t 1.59 
Veranderen in: recreatiewoning 
(verhuur) 

6. n.v.t n.v.t Toevoegen definitie: 
Recreatiewoning: 
Een gebouw, geen woonkeet en 
geen caravan of ander bouwsel op 
wielen zijnde, uitsluitend bestemd 
om te dienen als recreatief 
woonverblijf voor een persoon, gezin 
of andere groep mensen, die daar 
geen hoofdverblijf hebben; van 
hoofdverblijf is hier sprake, indien 
het gebruik als woning door een 
persoon, gezin of andere groep 
personen: 
a. Noopt tot inschrijving in 
het bevolkingsregister van de 
gemeente Nieuwkoop 
overeenkomstig de (geldende) 
wettelijke voorschriften (Wet 
gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens), en/of 
b. Inhoudt dat inde woning, 
in een kalenderjaar, meer dan 182 
maal, al dan niet achtereenvolgens 
door een zelfde persoon, gezin of 
andere groep mensen, nachtverblijf 
wordt gehouden. 

7. n.v.t n.v.t n.v.t Toevoegen definitie: 
Verblijfsrecreatie: 
Het nachtverblijf voor recreatieve 
doeleinden buiten de eerste woning, 
waarbij tenminste een nacht wordt 
doorgebracht, met uitzonderingen 
van overnachtingen bij familie en 
kennissen. 

8. n.v.t n.v.t Toevoegen definitie:  
achtererfgebied: erf aan de 
achterkant en de niet naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerde 
zijkant, op meer dan 1 m van de 
voorkant, van het hoofdgebouw; 

9. n.v.t * Toevoegen definitie:  
afhankelijk woonruimte (zie ook 20.5 
onder c) 

10 n.v.t n.v.t toevoegen definitie: 
perceel: een deel van het 
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Nederlands grondgebied van welk 
deel de Dienst voor het kadaster en 
de openbare registers de begrenzing 
met behulp van landmeetkundige 
gegevens heeft vastgelegd op grond 
van gegevens betreffende de 
rechtstoestand, bestemming en het 
gebruik en dat door zijn kadastrale 
aanduiding is gekenmerkt 

11 n.v.t * toevoegen definitie van bouwlaag 

12 n.v.t n.v.t toevoegen: 
antennedrager: antennemast of 
andere constructie bedoeld voor de 
bevestiging van een antenne; 

13 n.v.t n.v.t toevoegen: 
antenne-installatie: installatie 
bestaande uit een antenne, een 
antennedrager, de bedrading en de 
al dan niet in een of meer 
techniekkasten opgenomen 
apparatuur, met de daarbij 
behorende bevestigingsconstructie; 

14 n.v.t n.v.t toevoegen definitie: 
laad en losplaats (zie ook 17.1 onder 
e) 

15 n.v.t n.v.t 3.2.2 onder e: toevoegen 
“Ondergrondse bouwwerken worden 
niet meegerekend bij het bepalen 
van de inhoud” 

16 n.v.t n.v.t 3.2.3 onder a: erfgebied vervangen 
door achtererfgebied 

17 n.v.t n.v.t 3.6.2. onder e vervalt 

18 n.v.t n.v.t 4.1 onder i: afleverpunt vervangen in 
uitleverpunt 

19. n.v.t n.v.t 4.2.2 onder e: toevoegen 
“Ondergrondse bouwwerken worden 
niet meegerekend bij het bepalen 
van de inhoud”. 

20. n.v.t n.v.t 4.2.3 onder a: erfgebied vervangen 
door achtererfgebied 

21. n.v.t n.v.t 4.2.5 onder b: aanvullen met “voor 
zover gelegen achter de 
voorgevelrooilijn; 
Toevoegen: de maximale 
bouwhoogte van 
terreinafscheidingen bedraagt 
maximaal 1 meter voor zover 
gelegen vóór de voorgevelrooilijn; 

22. n.v.t n.v.t 4.5 onder g: wordt gesplitst in: 
- een coffeeshop, growshop, 
smartshop of daarmee vergelijkbaar 
bedrijf; 
- detailhandel, behoudens het 
bepaalde in 4.1 sub h, i en j; 

23 n.v.t n.v.t 4.6 veranderen in Afwijken van de 
gebruiksregels 

24. n.v.t n.v.t 4.7.2 onder e vervalt 

25. n.v.t n.v.t 4.7.3 onder e vervalt 
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26. n.v.t n.v.t 4.7.4 onder e vervalt 

27. n.v.t n.v.t 5.1 onder g: afleverpunt vervangen 
in uitleverpunt 

28. n.v.t n.v.t 5.1. onder l: l weghalen 

29. n.v.t n.v.t 5.2.1 toevoegen: 
De afstand van gebouwen tot 
watergangen bestemd als ‘Water’ 
bedraagt tenminste 2 meter; 

30. n.v.t n.v.t 5.2.3 onder a: erfgebied vervangen 
door achtererfgebied 

31. n.v.t n.v.t 5.5 onder i: wordt ge splits in: 
- een coffeeshop, growshop, 
smartshop of daarmee vergelijkbaar 
bedrijf; 
- detailhandel, behoudens het 
bepaalde in 4.1 sub h, i en j; 

32. n.v.t n.v.t 6.1 onder e: na aanduiding ‘wonen’ 
aanvullen met: op de verbeelding 

33. n.v.t n.v.t 6.1 onder f: tekst veranderen in 
aanduiding “maximaal aantal 
wooneenheden”  en daarna 
aanvullen met: op de verbeelding 

34. n.v.t n.v.t 6.1. onder h: na aanduiding ‘horeca 
tot en met horecacategorie 2’ 
aanvullen met: op de verbeelding 

35. n.v.t n.v.t 6.1. onder i: na aanduiding ‘horeca 
uitgesloten’ aanvullen met: op de 
verbeelding 

36. n.v.t * 6.2.2 onder b: is in strijd met 6.1. 
sub d en wordt geschrapt 

37. n.v.t n.v.t 6.2.2 onder f: aanvullen met: 
Ondergrondse bouwwerken worden 
niet meegerekend bij het bepalen 
van de inhoud 

38. n.v.t n.v.t 6.2.3 onder a: erfgebied vervangen 
door achtererfgebied 

39. n.v.t n.v.t 6.2.3 onder h: na bouwaanduiding 
aanvullen met: op de verbeelding 

40. n.v.t n.v.t 6.5: sub c wordt ge schrapt 

41. n.v.t n.v.t 6.5. Sub f: toevoegen: met 
uitzondering van mantelzorg 

42 n.v.t n.v.t 7.1. onder e: na de vermelde 
aanduiding aanvullen met: op de 
verbeelding 

43 n.v.t n.v.t 7.1. onder j: na de vermelde 
aanduiding aanvullen met: op de 
verbeelding 

44 n.v.t n.v.t 7.1. onder l: afleverpunt vervangen 
door uitleverpunt 

45 n.v.t n.v.t 7.2.2 onder b: wordt geschrapt 

46 n.v.t n.v.t 7.2.2 onder f: toevoegen 
”Ondergrondse bouwwerken worden 
niet meegerekend bij het bepalen 
van de inhoud” 

47 n.v.t n.v.t 7.2.3 onder b: vormgeving tabel in 
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overeenstemming brengen met de 
overige tabellen 

48 n.v.t * Na 7.2.4 Toevoegen overkappingen 
a. Overkappingen zijn binnen 
het gehele bouwperceel toegestaan; 
b. De maximum bouwhoogte 
bedraagt 3 meter; 
c. De bebouwde oppervlakte 
mag niet meer dan 20 m² bedragen, 
mits het bouwperceel gelegen buiten 
het bouwvlak voor niet meer dan 
50% is dan wel wordt bebouwd. 

49   7.5 onder c: schrappen ‘(anders dan 
woningen)’ en toevoegen ‘met 
uitzondering van mantelzorg’ 

50. n.v.t n.v.t 8.1 onder h: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

51. n.v.t n.v.t 8.1 onder k: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

52. n.v.t n.v.t 8.3 toevoegen: een coffeeshop, 
growshop, smartshop of daarmee 
vergelijkbaar bedrijf 

53. n.v.t n.v.t 9.1 onder a: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

54. n.v.t n.v.t 9.1 onder b: beginnen met 
‘uitsluitend’; na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

55. n.v.t n.v.t 9.1 onder e: veranderen in water- en 
groenvoorzieningen 

56. n.v.t n.v.t Toevoegen: 9.1. j. voorzieningen 
van algemeen nut 

57. n.v.t n.v.t 9.2.3 onder a: erfgebied vervangen 
door achtererfgebied 

58. n.v.t n.v.t 9.5 onder e: vervangen in een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf 

59. n.v.t n.v.t Toevoegen: 9.5.f. opslag en verkoop 
van (consumenten)vuurwerk 

60. n.v.t n.v.t 10.1 onder d: afleverpunt 
veranderen in uitgiftepunt 

61. n.v.t n.v.t 10.2.2 onder a: erfgebied 
veranderen in achtererfgebied 

62. n.v.t n.v.t 10.5 onder e: vervangen in een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf 

63. n.v.t n.v.t Toevoegen: 10.5.f. opslag en 
verkoop van 
(consumenten)vuurwerk en 
bewoning 

64. n.v.t n.v.t 11.1 onder e: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

65. n.v.t n.v.t 11.1 onder i: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

66. n.v.t n.v.t 11.1 onder b: toevoegen: met daarbij 
behorend: 
1 de uitoefening van 
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beroepen aan huis in 
hoofdgebouwen en bijbehorende 
bouwwerken, met dien verstande dat 
het oppervlak ten behoeve van die 
activiteiten maximaal 30% van het 
vloeroppervlak per woning inclusief 
de bijbehorende bouwwerken 
bedraagt, met een maximum van 45 
m² 
2. mantelzorg, met dien 
verstande dat het oppervlak ten 
behoeve van mantelzorg maximaal 
75 m² van het vloeroppervlak per 
woning inclusief de bijbehorende 
bouwwerken bedraagt; 

67. n.v.t n.v.t 11.2.2 onder f: aanvullen met: 
Ondergrondse bouwwerken worden 
niet meegerekend bij het bepalen 
van de inhoud. 

68. n.v.t n.v.t 11.2.3 onder a: erfgebied vervangen 
in achtererfgebied 

69. n.v.t n.v.t 11.5 onder e: vervangen in een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf 

70. n.v.t n.v.t Toevoegen 11.5.f.: opslag en 
verkoop van 
(consumenten)vuurwerk 

71.. n.v.t n.v.t Toevoegen:11.5.g. bewoning van 
vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken, met uitzondering van 
mantelzorg 

72. n.v.t n.v.t 12.1 onder h: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

73. n.v.t n.v.t 12.1 onder i: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

74. n.v.t n.v.t 12.1 onder j: schrappen, staat al 
onder d 

75. n.v.t n.v.t 12.1 onder t: vervangen in wegen en 
(loopvlonder)paden 

76. n.v.t n.v.t 12.2.2 onder d: aanvullen met: 
Ondergrondse bouwwerken worden 
niet meegerekend bij het bepalen 
van de inhoud. 

77. n.v.t n.v.t 12.2.3 onder a: erfgebied vervangen 
door achtererfgebied 

78. n.v.t n.v.t 12.2.5 aanpassen in: 
Ter plaatse van de aanduiding 
‘recreatiewoning’ op de verbeelding 
gelden de volgende regels: 
a. Binnen het 
aanduidingsvlak mag één 
recreatiewoning en één bijbehorend 
bouwwerk worden opgericht 
b. De maximale oppervlakte 
van de recreatiewoning mag niet 
meer bedragen dan 60 m², met dien 
verstande dat indien het 
aanduidingsvlak minder is dan 60  
m², de recreatiewoning mag 
uitbreiden tot een oppervlak van 
maximaal 60 m²; 
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c. De maximale oppervlakte 
van het bijbehorend bouwwerk mag 
niet meer bedragen dan 10 m²; 
d. De goot- en bouwhoogte 
van de recreatiewoning en het 
bijbehorend bouwwerk bedraagt 
maximaal 3 meter respectievelijk 5,5 
meter; 

79. n.v.t n.v.t 12.2.6 aanpassen in: 
Voor het bouwen van gebouwen ten 
behoeve van kampeerterreinen 
gelden de volgende regels: 
a. Ter plaatse van de 
aanduiding ‘kampeerterrein’ op de 
verbeelding is maximaal één 
gebouw toegestaan met een 
oppervlakte van maximaal 10 m², 
met uitzondering van het 
kampeerterrein ter plaatse van 
Zuideinde 170, alwaar één gebouw 
van maximaal 70 m² is toegestaan; 
b. De goot- en bouwhoogte 
bedraagt maximaal 3 meter 
respectievelijk 5,5 meter. 

80. n.v.t n.v.t 12.2.7 aanpassen in: 
Voor het bouwen van gebouwen ten 
behoeve van de heemtuin geldt de 
volgende regel; 
a. Ter plaatse van de 
aanduiding ‘specifieke vorm van tuin 
– heemtuin’ op de verbeelding, zijn 
gebouwen toegestaan met een 
totaal maximum oppervlakte van 100 
m²; 

81. n.v.t n.v.t 12.2.8 aanpassen in: 
Voor het bouwen van gebouwen ten 
behoeve van volkstuinen geldt de 
volgende regel: 
a. Ter plaatse van de 
aanduiding ‘volkstuin’ op de 
verbeelding is maximaal één berging 
toegestaan met een oppervlakte van 
maximaal 4 m²; 
b. Ter plaatse van de 
aanduiding ‘volkstuin’ op de 
verbeelding is maximaal één kas 
toegestaan met een oppervlakte van 
maximaal 10 m²; 
c. De bouwhoogte bedraagt 
maximaal 2,5 meter 

82. n.v.t n.v.t 12.2.9 onder b: hoogte aanpassen in 
bouwhoogte 

83. n.v.t n.v.t 12.5 onder g: vervangen in een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf; 

84. n.v.t n.v.t 13.1 onder c: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

85. n.v.t n.v.t 13.1 onder d: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

86. n.v.t n.v.t 13.1 onder e: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

87. n.v.t n.v.t 13.1 onder f: zend-
/ontvangstinstallatie vervangen in 



199 
 

‘zend-/ontvangstinstallatie’  

88. n.v.t n.v.t Toevoegen 13.2.3  overkappingen 
a. Overkappingen zijn binnen 
het gehele bouwperceel toegestaan; 
b. De maximum bouwhoogte 
bedraagt 3 meter; 
c. De bebouwde oppervlakte 
mag niet meer dan 20 m² bedragen, 
mits het bouwperceel gelegen buiten 
het bouwvlak voor niet meer dan 
50% is dan wel wordt bebouwd. 

89. n.v.t n.v.t 13.4 onder e: vervangen in een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf; 

90. n.v.t n.v.t 14.1 wijzigen in; 
De voor “Tuin” aangewezen gronden 
zijn bestemd voor: 
a. tuinen, behorende bij de 
op de aangrenzende gronden 
gelegen hoofgebouwen; 
b. parkeervoorzieningen; 
c. ontsluitingswegen; 
d. groenvoorzieningen; 
e. waterlopen en 
waterpartijen; 
f. waterhuishoudkundige 
voorzieningen; 
g. ter plaatse van de 
aanduiding ‘specifieke vorm van 
recreatie – caravan’ op de 
verbeelding voor maximaal 1 
caravan. 

91. n.v.t n.v.t 14.2.1 na tekst 14.2.2 aanvullen 
met: en botenhuizen 

92. n.v.t n.v.t 14.2.2 onder e: wijzigen in; 
De bouwhoogte van een erker is ten 
hoogste gelijk aan de hoogte van de 
begane grondlaag van het 
hoofdgebouw vermeerderd met de 
helft van de hoogte van de tweede 
bouwlaag 

93. n.v.t n.v.t Toevoegen: 14.2.4. Botenhuizen 
Voor het bouwen van botenhuizen 
gelden de volgende regels: 
a. Er is maximaal één 
botenhuis toegestaan per 
bouwperceel; 
b. De maximale oppervlakte 
van een botenhuis bedraagt 50 m², 
mits het bouwperceel voor niet meer 
dan 50% is dan wel wordt bebouwd; 
c. De maximale hoogte van 
een botenhuis bedraagt 2 meter 
boven de waterlijn; 
d. Botenhuizen zijn alleen 
toegestaan aan de achterzijde van 
het bouwperceel en niet in en boven 
sloten tussen bouwpercelen om zo 
het vrije uitzicht via deze sloten naar 
de plas veilig te stellen. 

94. n.v.t n.v.t Toevoegen 14.4.f.  opslag en 
verkoop van 
(consumenten)vuurwerk 

95 n.v.t n.v.t Toevoegen 14.4.g. een coffeeshop, 
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growshop, smartshop of daarmee 
vergelijkbaar bedrijf. 

96 n.v.t n.v.t Toevoegen 15.4.e. opslag en 
verkoop van 
(consumenten)vuurwerk 

97 n.v.t n.v.t Toevoegen 15.4.f. een coffeeshop, 
growshop, smartshop of daarmee 
vergelijkbaar bedrijf 

98 n.v.t n.v.t 16. 1 onder m:  zend-
/ontvangstinstallatie vervangen in 
‘zend-/ontvangstinstallatie’ 

99 n.v.t n.v.t 16.2.1 onder c: schrappen 

100 n.v.t n.v.t Toevoegen 16.2.3.e de maximale 
bouwhoogte van beschoeiing, 
daaronder begrepen golfbrekers, 
bedraagt 1 meter, gemeten vanaf de 
waterlijn. 

101 n.v.t n.v.t 16.2.2 onder a, bouwvlak 
veranderen in aanduidingsvlak 

102 n.v.t n.v.t Toevoegen 16.4.f. opslag en 
verkoop van 
(consumenten)vuurwerk 

103 n.v.t n.v.t  Toevoegen 16.4.g een coffeeshop, 
growshop, smartshop of daarmee 
vergelijkbaar bedrijf 

104 n.v.t n.v.t 17.1 onder c: vervangen in: ter 
plaatse van de aanduiding ’brug’ op 
de verbeelding een brug ten 
behoeve van de ontsluiting van 
woon- en bedrijfskavels en openbaar 
gebied, tenzij de gronden direct 
grenzen aan de bestemming ‘Water 
– Plassengebied’ 

105 n.v.t n.v.t 17.1 onder e:  na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

106 n.v.t n.v.t 17.1 onder f: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

107 n.v.t n.v.t 17.1 onder g: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

108 n.v.t n.v.t 17.2.2 onder a: ‘wonen’ en ‘tuin’ 
wijzigen in ‘wonen’ en/of ‘tuin’ 

109 n.v.t n.v.t 17.2.2 onder b: bouwperceel 
aanpassen naar ‘bijbehorend 
aangrenzend bouwperceel’ 

110 n.v.t n.v.t 17.2.2 onder c: bouwperceel 
aanpassen naar ‘bijbehorend 
aangrenzend bouwperceel’ 

111 n.v.t n.v.t 17.2.2 onder e: bouwperceel 
aanpassen naar ‘bijbehorend 
aangrenzend bouwperceel’ en 
bouwpercelen aanpassen in 
‘aangrenzende bouwpercelen’ 

112 n.v.t n.v.t 17.2.3 onder d: veranderen in ‘de 
maximale lengte van een steiger of 
aanleggelegenheid bedraagt 15 
meter 

113 n.v.t n.v.t 17.2.3 onder g: nit veranderen in niet 
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114 n.v.t n.v.t 17.3 onder c: perceel veranderen in  
kadastraal perceel 

115 n.v.t n.v.t 17.3 17.1 sub b moet zijn 17.1 sub c 

116 n.v.t n.v.t 17.3 onder d: 17.1 onder d moet zijn 
17.1 onder b 

117 n.v.t n.v.t Toevoegen: 
17.3.1 Bruggen, dammen en andere 
bouwwerken 
a) de bouw van bruggen 
buiten de aanduiding "brug" indien 
dit noodzakelijk is voor de 
bereikbaarheid van een aanliggend 
perceel en de waterstaatkundige 
belangen dit gedogen. Alvorens 
toepassing te geven aan deze 
bepaling dient advies te worden 
ingewonnen bij de waterbeheerder 
en de wegbeheerder. 
b) de bouw van dammen (al 
dan niet met duikers), vlonders, 
aanlegplaatsen en/of kaden, indien 
de waterstaatkundige belangen dit 
gedogen. Alvorens toepassing te 
geven aan deze bepaling dient 
advies te worden ingewonnen bij de 
waterbeheerder. 

118 n.v.t n.v.t Toevoegen 17.3.1 afwijken van de 
bouwregels 
Het bevoegd gezag kan door middel 
van een omgevingsvergunning 
afwijken van het bepaalde in 17.2.3 
onder e, ten behoeve van een 
maximale bouwhoogte voor steigers 
of aanleggelegenheid van 1 meter 
gemeten vanaf de waterlijn indien dit 
vanuit beheerstechnische redenen 
noodzakelijk is. 

119 n.v.t n.v.t Toevoegen 17.5.d. seksinrichting 

120 n.v.t n.v.t 18.1 onder h: na aanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 
18.1 onder c: toevoegen 
‘landtongen’  

121 n.v.t n.v.t 18.3 onder c:  perceel veranderen in 
kadastraal perceel 

122 n.v.t n.v.t 19.2.1 onder a: wijzigen in 2 subs: 
A1: binnen het aangegeven 
bestemmingsvlak is maximaal 1 
woonschip toegestaan, uitgezonderd 
het gestelde onder a2; 
A2: ter plaatste van de aanduiding 
‘maximaal aantal woonschepen’ op 
de verbeelding mag het aantal 
woonschepen niet meer bedragen 
dan aangegeven; 

123 n.v.t n.v.t 19.2.1 onder e: sba -1 veranderen in 
‘sba -1’  en toevoegen: op de 
verbeelding 

124 n.v.t n.v.t 19.2.1 onder c veranderen in: de 
maximale breedte, inclusief steigers 
en plankieren boven de waterlijn, 
bedraagt 5 meter 

125 n.v.t n.v.t 19.2.1 onder d veranderen in: de 
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maximale lengte, inclusief steigers 
en plankieren boven de waterlijn, 
bedraagt 20 meter. 

126 n.v.t n.v.t 19.4 onder d: schrappen 

127 n.v.t n.v.t 19.4 onder g: veranderen in: een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf 

128 n.v.t n.v.t 20.1. toevoegen : in- en uitwegen 

129 n.v.t n.v.t 20.1. toevoegen: installaties ten 
behoeve van de opwekking van 
duurzame energie 

130 n.v.t n.v.t 20.1. toevoegen: voorzieningen van 
algemeen nut 

131 n.v.t n.v.t 20.1. toevoegen: plankiers en 
steigers 

132 n.v.t n.v.t 20.2.1 onder b: veranderen in als 
hoofdgebouwen zijn uitsluitend 
woningen en/of wooncomplexen 
toegestaan 

133 n.v.t n.v.t 20.2.1 onder d, na hoofdgebouw 
toevoegen, uitgezonderd gestapelde 
bouw, 

134 n.v.t n.v.t 20.2.1 onder h: na bouwaanduiding 
‘plat dak’ toevoegen: op de 
verbeelding. 

135 n.v.t n.v.t 20.2.1 onder k: na bouwaanduiding 
toevoegen: op de verbeelding 

136 Specifieke bouwaanduiding dwarskap 
verwijderen 

n.v.t 20.2.1 onder j: kan komen te 
vervallen, ook op verbeelding 

137 n.v.t n.v.t 20.2.2 veranderen in, ’met 
uitzondering van overkappingen, 
bijbehorende bouwwerken bij 
woonschepen en botenhuizen’ 

138 n.v.t n.v.t 20.2.2 onder a: erfgebied 
veranderen in achtererfgebied 

139 n.v.t n.v.t 20.2.4 veranderen in: voor het 
bouwen van bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van 
woonschepen in de direct  
aangrenzende bestemming “Water – 
Woonschepenligplaats” gelden de 
volgende regels: 

140 n.v.t n.v.t 20.2.4 onder b: 1 meter vervangen 
in 3 meter 

141 n.v.t n.v.t 20.2.5 nummering aanpassen a t/md 
i.p.v. e t/m f 

142 n.v.t n.v.t 20.5 onder g: veranderen in: een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf 

143 n.v.t n.v.t Toevoegen 20.5.h. opslag en 
verkoop van 
(consumenten)vuurwerk 

144 n.v.t n.v.t Toevoegen 20.5.i. bewoning als 
onzelfstandige  woonruimte 

145 n.v.t n.v.t 21.2.1 onder a: er is geen bouwvlak 
op de verbeelding aangegeven 
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146 n.v.t n.v.t 21.2.2 onder b: 1 veranderen in één 

147 n.v.t n.v.t 21.4 onder f: veranderen in: een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf; 

148 n.v.t n.v.t Toevoegen 21.4.g. opslag en 
verkoop van 
(consumenten)vuurwerk 

149 n.v.t n.v.t 22.2.2 2 veranderen in, ’met 
uitzondering van overkappingen en, 
bijbehorende bouwwerken bij 
woonschepen’ 

150 n.v.t n.v.t 22.2.2 onder a: erfgebied vervangen 
in achtererfgebied 

151 n.v.t n.v.t 22.2.4 veranderen in: voor het 
bouwen van bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van 
woonschepen in de direct  
aangrenzende bestemming “Water – 
Woonschepenligplaats” gelden de 
volgende regels                                   

152 n.v.t n.v.t 22.2.4 onder b hoogte 1 meter 
vervangen in 3 meter 

153 n.v.t n.v.t 22.5 onder g: veranderen in: een 
coffeeshop, growshop, smartshop of 
daarmee vergelijkbaar bedrijf 

154 n.v.t n.v.t Toevoegen 22.5.h. opslag en 
verkoop van 
(consumenten)vuurwerk 

155 n.v.t n.v.t Toevoegen 22.5.i.  bewoning als 
onzelfstandige  woonruimte 

156 n.v.t n.v.t Artikel 28; Anti-dubbeltelbepaling 
vervangen door anti-dubbeltelregel 

157 n.v.t n.v.t 29.2.2 onder b veranderen in: de 
ondergrondse bouwwerken zijn 
alleen toegestaan onder een 
gebouw waarbij uitstekende 
funderingselementen tot 0,75meter 
niet meetellen voor het bepalen van 
het bebouwd oppervlak 

158 n.v.t n.v.t 29.2.2 onder c veranderen in: het 
oppervlakte aan ondergrondse 
bouwwerken mag niet meer 
bedragen dan het toegestane 
oppervlak aan bouwwerken boven 
peil, vermeerderd met 4 m² ten 
behoeve van lichttoetreding; 

159 n.v.t n.v.t  29.2.2 onder d veranderen in: de 
ondergrondse bouwdiepte van 
ondergrondse bouwwerken bedraagt 
maximaal 4 meter vanaf peil tot 
onderkant keldervloer, met dien 
verstande dat een randvoorziening 
ten behoeve van de 
waterhuishouding (bergbassins) tot 
maximaal 6 meter onder peil 
gebouwd mag worden. De 
grondwaterhuishouding mag niet 
worden verstoord. 

160 n.v.t n.v.t 29.2.2 toevoegen: 
In aanvulling op het bepaalde sub a 
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en sub c is maximaal 1 niet-overdekt 
zwembad toegestaan onder de 
volgende voorwaarden: 
1. Het zwembad dient te 
worden gebouwd achter de 
achtergevel of het verlengde 
daarvan en op een afstand van 
minimaal 1m’ van de perceelsgrens; 
2. De maximale hoogte van 
de zwembandrand bedraagt 0,5m’ 
boven peil. 

161 n.v.t n.v.t Toevoegen artikel 29.5: 
Afwijken: 
Het bevoegd gezag kan door middel 
van een omgevingsvergunning 
afwijken van het bepaalde in 29.2.2 
onder d voor het bouwen van 
ondergrondse bouwwerken met een 
ondergrondse bouwdiepte van 
maximaal 10 meter onder peil onder 
de voorwaarden dat: 
• De waterhuishouding niet 
wordt verstoord 
• Geen afbreuk wordt 
gedaan aan archeologische 
waarden 

162 n.v.t Toevoegen ruimtelijke onderbouwing 
Nieuwveenseweg 25 

n.v.t 

163 Bruggen naar huiskavels krijgen 
bestemming water met aanduiding brug  

n.v.t n.v.t 

164 Zuideinde 2/4/6: Steigers niet 
ingetekend + landhoofd met steigers 

n.v.t n.v.t 

165 Zuideinde 2/4/6: Water waar steigers in 
liggen aanduiden als water jachthaven 

n.v.t n.v.t 

166 Zuideinde 12: eiland naast  perceel 
bestemmen als Water Plassengebied 

n.v.t n.v.t 

167 Zuideinde 14f: aanpassing bouwvlak 
(kleiner) 

n.v.t n.v.t 

168 Zuideinde 14f: bestemming water 
veranderen in WA-P (landtong) 

n.v.t n.v.t 

169 Dingemanspark 16: eiland aanduiden 
als WA-P 

n.v.t n.v.t 

170 Dingemanspark 16: voor brug naar 
eiland aanduiding opnemen 

n.v.t n.v.t 

171 Dingemanspark  21: aanpassing 
bouwvlak 

n.v.t n.v.t 

172 Dingemanspark  22: aanpassing 
bouwvlak 

n.v.t n.v.t 

173 Dingemanspark 20: aanpassing 
omvang woonbestemming 

n.v.t n.v.t 

174 Dingemanspark 20: eiland aanduiden 
als WA-P 

n.v.t n.v.t 

175 Dingemanspark 20: : voor brug naar 
eiland aanduiding opnemen 

n.v.t n.v.t 

176 Zuidereinde 22a, aangegeven RW, 
moet zijn woning 

n.v.t  n.v.t 

177 Zuidereinde 22a, RW links onder, niet 
meer aanwezig, bouwvlak aangegeven 

n.v.t n.v.t 
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178 Ir. Dingemanspark 2: aanpassing 
bouwvlak 

n.v.t n.v.t 

179 Ir. Dingemanspark 1-4: aanduiding plat 
dak verwijderen 

n.v.t n.v.t 

180 Jan van de Haarpark 5; aanpassing 
bouwvlak 

n.v.t n.v.t 

181 Jan van de Haarpark 15: aanpassing 
bouwvlak 

n.v.t n.v.t 

182 Jan van de Haarpark 10: aanpassing 
bouwvlak 

n.v.t n.v.t 

183 Zuideinde 32f; aanpassing bouwvlak  n.v.t n.v.t 

184 Zuideinde 34: aanpassen bouwvlak en 
bestemming 

n.v.t n.v.t 

185 Zuideinde 34a: aanpassen bouwvlak n.v.t n.v.t 

186 Naast Zuidhoek bestemming WA 
aanpassing in WA-P 

n.v.t n.v.t 

187 Toegang Ir. Dingemanspark: wonen 
aanpassing in groen 

n.v.t n.v.t 

188 Meijepad: geheel bestemmen als groen n.v.t n.v.t 

189 Meijepad: links waterpartij bestemmen 
als WA (achter zuideinde 48/50) 

n.v.t n.v.t 

190 Meijepad: rechts eiland bestemmen als 
WA-P 

n.v.t n.v.t 

191 Zuideinde 44 en 46: bestemming  
groen aanpassing in bestemming Tuin 
en Gemengd 

n.v.t n.v.t 

192 Zuideinde 56: aanduiding steiger 
schrappen 

n.v.t n.v.t 

193 Zuideinde 62 en 62a: vormgeving 
aanpassen 

n.v.t n.v.t 

194 Zuideinde 62u: aanduiding steiger 
opnemen 

n.v.t n.v.t 

195 Zuideinde 68 en 68a: aanduiding (ss-
vsb) op parkeerplaats verwijderen 

n.v.t n.v.t 

196 Zuideinde 68: aanduiding ‘bw’ 
opnemen 

n.v.t n.v.t 

197 Zuideinde 68: bestemming Wonen 
omzetten in Recreatie 

n.v.t n.v.t 

198 Zuideinde 68a bestemming Tuin en 
Wonen omzetten in Recreatie 

n.v.t n.v.t 

199 Zuideinde 68a: bestemming en 
bouwvlak aanpassen tot woning 

n.v.t n.v.t 

200 Zuideinde 84, aanduiding WA-WL 
verwijderen en omzetten in Wonen 

n.v.t n.v.t 

201 Zuideinde 84, bestemming R en Rw 
schrappen en omzetten in Wonen 

n.v.t n.v.t 

202 Zuideinde 84,bestemming steiger 
omzetten van Wonen in Water 

n.v.t n.v.t 

203 Zuideinde 84, steiger rechts naast 
woning niet aangeduid 

n.v.t n.v.t 

204 Zuideinde 123 bouwblok intekenen n.v.t n.v.t 
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205 Zuideinde 102: gebied met aanduiding 
(sr-knv) wijzigen in Wro-zone – 
wijzigingsgebied 5 

n.v.t 12.6 veranderen in: Burgemeester 
en wethouders zijn bevoegd de 
bestemming van de gronden ter 
plaatse van de aanduiding “Wro-
zone – wijzigingsgebied 5” op de 
verbeelding geheel of gedeeltelijk te 
wijzigen ten behoeve van de 
aanduiding “specifieke vorm van 
recreatie – kanoverhuur’ onder de 
volgende voorwaarden: 

206 Zuideinde 118: aanpassing omvang 
bestemming Bedrijf 

n.v.t n.v.t 

207 Zuideinde 118: aanpassing omvang 
aanduiding ‘ll” 

n.v.t n.v.t 

208 Zuideinde 128: aanpassing bouwblok n.v.t  n.v.t 

209 Zuideinde 144-146, tussengebied 
wijzigen in Recreatie 

n.v.t n.v.t 

210 Zuideinde 142-144, steiger aanduiden n.v.t n.v.t 

211 Zuideinde 146, eiland bestemmen als 
WA-P 

n.v.t n.v.t 

212 Zuideinde 150, steiger aanduiden en 
eiland bestemmen als Recreatie 

n.v.t n.v.t 

213 Zuideinde 168, 
- Aanduiding caravans wijzigen in 

17 
- Aanpassing aanduiding (jh) 
- Toevoeging aanduiding steigers 

en correctie op locaties 
- Wijzigen strook W in R 

n.v.t. n.v.t. 

214 Zuideinde 178b, eiland bestemmen als 
WA-P 

n.v.t n.v.t 

215 Fleurstraat 42, terrein ernaast 
bestemmen als V-VB 

n.v.t n.v.t 

216 Zuideinde 198-200, 2 bestaande 
recreatiewoningen toevoegen 

n.v.t. n.v.t. 

217 Dorpsstraat 16a, weergave achterste 
landtong aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

218 Dorpsstraat 46, aanduiding aantal 
woonschepen max 6 toevoegen 

n.v.t. n.v.t. 

219 Dorpsstraat 58, eiland binnen 
bestemming WA veranderen in WA-P 

n.v.t. n.v.t. 

220 Dorpsstraat 18, aanduiding steigers 
aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

221 Molenpad 92b, naastgelegen landtong 
bestemming aanpassen in WA-P 

n.v.t. n.v.t. 

222 Molenpad 16, bestemming recreatie 
met aanduiding jachthaven vergroten 

n.v.t. n.v.t. 

223 Molenpad onder 27, bestemming 
recreatie met aanduiding  jachthaven 
vergroten 

n.v.t. n.v.t. 

224 Regthuysplein, aanduiding w vervalt en 
aanduiding max aantal wooneenheden 
6 opnemen 

n.v.t. n.v.t. 

225 Appartementencomplexen 
Kolfbaan/Dorpsstraat aanduiding w 
wordt geschrapt en max aantal 

n.v.t. n.v.t. 
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wooneenheden wordt opgenomen 

226 Dorpsstraat 37, hoogte wordt 
aangepast t.b.v. toren 

n.v.t. n.v.t. 

227 Zuideinde 259 bouwvlak en aanduiding 
w aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

228 Zuideinde 247, bestemming water 
omzetten in wonen 

n.v.t. n.v.t. 

229 Achterweg 2c, goot- en bouwhoogte 
wordt opgenomen 

n.v.t. n.v.t. 

230 Achterweg (voormalig postkantoor), 
aanduiding max aantal wooneenheden 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

230 Achterweg, bestemming  M, aanduiding 
w verwijderen 

n.v.t. n.v.t. 

231 Dorpsstraat 90, aanpassen bouwvlak 
en aanduiding w 

n.v.t. n.v.t. 

232 Dorpsstraat 98, aanpassen bouwvlak 
en aanduiding w 

n.v.t. n.v.t. 

233 Dorpsstraat 100, aanpassen bouwvlak 
en aanduiding w 

n.v.t. n.v.t. 

234 Dorpsstraat 129, aanpassen bouwvlak 
en aanduiding w 

n.v.t. n.v.t. 

235 Dorpsstraat 145, aanpassen bouwvlak 
en aanduiding w 

n.v.t. n.v.t. 

236 Dorpsstraat 167, aanpassen bouwvlak 
en aanduiding w 

n.v.t. n.v.t. 

237 Dorpsstraat 116: bebouwing% naar 25, 
aanduiding jh opnemen 

n.v.t. n.v.t. 

238 Noordenseweg 6, perceel aanpassen n.v.t. n.v.t. 

239 Noordenseweg 12a toevoegen aan 
verbeelding 

n.v.t. n.v.t. 

240 Noordenseweg 30, haventje intekenen 
met bestemming  water 

n.v.t. n.v.t. 

241 Ringslootpad, toevoegen max aantal 
wooneenheden bij aanduiding 
gestapeld 

n.v.t. n.v.t. 

242 Noordenseweg 23, aanduiding w 
toevoegen bij bestemming 
maatschappelijk 

n.v.t. n.v.t. 

243 Bernhardlaan 57, aanpassing bouwvlak n.v.t. n.v.t. 

244 Gruttostraat 2, aantal woningen 
wijzigen in 1 + aanduiding sportschool 

n.v.t. n.v.t. 

245 Nieuwveenseweg, aanpassing 
verbeelding 

n.v.t. n.v.t. 

246 Fleurstraat naarst nr. 30, aanpassen in 
groen 

n.v.t. n.v.t. 

247 Fleurstraat 54 t/m 32, aantal 
wooneenheden aanpassen in 21 

n.v.t. n.v.t. 

248 Fleurstraat naast 42, deel groen 
omzetting in V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

249 Fleurstraat 52, V-VB naarst perceel 
omzetten in wonen 

n.v.t. n.v.t. 
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250 De Zeelt 32, tegenover 6 garageboxen 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

251 De Fuik nummer 20 t/m 30, 
groenstrook aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

252 Karperstraat 1, naastgelegen perceel 
wijzigen in wonen en tuin 

n.v.t. n.v.t. 

253 Karperstraat 2, naastgelegen perceel 
wijzigen in wonen en tuin 

n.v.t. n.v.t. 

254 Karperstraat 30, naastgelegen perceel 
wijzigen in wonen en tuin 

n.v.t. n.v.t. 

255 Schepegaten 32 t/m 51, aanpassen 
bouwvlak achtergevels 

n.v.t. n.v.t. 

256 Schepegaten 42/45, aanpassen 
bouwvlak achtergevels 

n.v.t. n.v.t. 

257 Schepegaten 46/51, aanpassen 
bouwvlakken achtergevels 

n.v.t. n.v.t. 

258 Schepegaten 9 t/m/ 13, aanpassen 
bouwvlak achtergevels 

n.v.t. n.v.t. 

259 Schepegaten 14/19, aanpassen 
bouwvlak achtergevels 

n.v.t. n.v.t. 

260 De Schepegaten 9 en 11, aanpassen 
bouwvlak achtergevels 

n.v.t. n.v.t. 

261 Het Lange Stuk 1, aanpassen 
bestemmingsvlak wonen 

n.v.t. n.v.t. 

262 De Boomkamp 60 t/m 52, aanpassen 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

263 De Boomkamp 50 t/m/ 42, aanpassen 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

264 De Boomkamp 18 t/m 28,aanpassen 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

265 De Boomkamp 30 t/m 40, aanpassen 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

266 De Blokkamp 20, aanpassen 
bestemmingsvlak wonen 

n.v.t. n.v.t. 

267 Naast Blokkamp 2, aanpassen 
bestemming wonen en tuin naar V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

268 De Blokkamp 70 t/m 60, aanpassen 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

269 De Geitenkamp 38 t/m 28, aanpassen 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

270 De Geitenkamp 23 t/m 15, aanpassen 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

271 De Geitenkamp 1, aanpassen 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

272 De Slingerkamp, nummer 25 t/m 33, 
aanpassen bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

273 De Slingerkamp 2 t/m 28 aanduiding  
aantal wooneenheden opnemen 

n.v.t. n.v.t. 

274 De Slingerkamp 18 en 20, aanpassing 
bouwblok 

n.v.t. n.v.t. 

275 Elleboogvaart 4, verwijderen bruggen 
en aanduiding brug opnemen 

n.v.t. n.v.t. 
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276 Elleboogvaart 4, bestemming water bij 
perceel aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

277 Elleboogvaart 4, aanduiding bijgebouw 
opnemen bij bestaande schuur 

n.v.t. n.v.t. 

278 Maarten Freke Wije, aanpassing 
bouwvlakken en toevoegen 
aanduidingen bg 

n.v.t. n.v.t. 

279 Legenda: aanduiding (d) moet zijn (dh) n.v.t. n.v.t. 

280 Legenda: Aanduiding bedrijfswoning 
moet boven aanduiding begraafplaats 
staan 

n.v.t. n.v.t. 

281 Legenda: Specifieke bouwaanduiding 
dwarskap verwijderen 

n.v.t. n.v.t. 

282 Legenda: Aanduiding scheidingslijn 
opnemen 

n.v.t. n.v.t. 

283 Legenda: Waarde – archeologie – 2 en 
3 onderscheid wordt duidelijker in beeld 
gebracht 

n.v.t. n.v.t. 

284 Zuideinde 20, bouwvlak links 
aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

285 Zuideinde 22, bouwvlak onder 
verkleinden 

n.v.t. n.v.t. 

286 Zuideinde 24, vlak recreatie rechts 
opschuiven en vergroten 

n.v.t. n.v.t. 

287 Dingemanspark 15, bestemmingsvlak 
wonen vergroten bij garage. 

n.v.t. n.v.t. 

288 Dingemanspark 15, bestemmingsvlak 
wonen, dunne strook omzetten in tuin 

n.v.t. n.v.t. 

289 Dingemanspark 20, in 
bestemmingsvlak tuin, aanduiding 
bijgebouw voor bestaande schuur. 

n.v.t. n.v.t. 

290 J. van der Haarpark 9, bouwvlak 
aansluiten op nummer 10. 

n.v.t. n.v.t. 

291 J. van der Haarpark 22+23, bouwvlak 
links uitbreiden 

n.v.t. n.v.t. 

292 J. van der Haarpark 21, 
recreatiewoning omzetten in botenhuis 

n.v.t. n.v.t. 

293 J. van der Haarpark 21, aanduiding 
botenhuis op woning schrappen 

n.v.t. n.v.t. 

294 J. van der Haarpark 21, bouwvlak 
vergroten naar zuiden 

n.v.t. n.v.t. 

295 J. der Haarpark 4, bouwvlak kleiner 
maken 

n.v.t. n.v.t. 

296 Zuideinde 22f, aanduiding bijgebouw 
op schuur in bestemming tuin 

n.v.t. n.v.t. 

297 Zuideinde 34B, bouwvlak aanpassen, 
schuur in bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

298 Zuideinde 36h, vanaf insteekhaven 
bestemmen als tuin 

n.v.t. n.v.t. 

299 Zuideinde vanaf 36b tot en met 36 H 
aan overzijde Zuideinde pad/weg 
bestemmen als tuin. 

n.v.t. n.v.t. 

300 Zuideinde 3, aanduiding 2 woningen en n.v.t. n.v.t. 
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bouwblok vergroten.  

301 Zuideinde 3C, bouwvlak verkleinen n.v.t. n.v.t. 

302 Zuideinde 11, achterste 
recreatiewoning vervalt. Voorste 
recreatiewoning vergroten en 
verschuiven naar rechts. 

n.v.t. n.v.t. 

303 Zuideinde 17 a t/m f Groenbestemming 
omzetten in tuin 

n.v.t. n.v.t. 

304 Zuideinde naast 31, Recreatiewoning 
bouwvlak vergroten 

n.v.t. n.v.t. 

305 Maatschappelijke tegenover Zuideinde 
145 /Fleurstraat omzetten in recreatie 
met bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

306 Zuideinde 47 omzetten in wonen n.v.t. n.v.t.  

307 Zuideinde 52, Recreatiewoning op 
verbeelding aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

308 Zuideinde 62a, bebouwingpercentage 
aanpassen naar 50 

n.v.t. n.v.t. 

309 Zuideinde 62u, ingetekende steigers op 
verbeelding aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

310 Zuideinde 70, bouwblok vergroten naar 
zuiden 

n.v.t. n.v.t. 

311 Zuideinde 76 insteekhaven opnemen n.v.t. n.v.t. 

312 Zuideinde 90, 100 en 102 bouwblok 
één meter vergroten richting watergang 

n.v.t. n.v.t. 

313 Zuideinde 118, vlot opnemen met 
aanduiding steiger 

n.v.t. n.v.t. 

314 Zuideinde 118, 2de bouwvlak aanduiden n.v.t. n.v.t. 

315 Zuideinde 128, gebouw achter op 
terrein aanduiden als bijgebouw 

n.v.t. n.v.t. 

316 Zuideinde 128, deel bestemmen wonen 
veranderen in Recreatie 

n.v.t. n.v.t. 

317 Zuideinde 150, eiland bestemmen als 
recreatie 

n.v.t. n.v.t. 

318 Zuideinde 162, bouwvlak vergroten n.v.t. n.v.t. 

319 Zuideinde 81, bedrijfsbestemming 
veranderen in woonbestemming met 
bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

320 Zuideinde 115, (bw) aanpassen in 
aanduiding max aantal wooneenheden 
1 

n.v.t. n.v.t. 

321 Bij bestemming Gemengd aanduiding 
(w) veranderen in aanduiding maximaal 
aantal wooneenheden 

n.v.t. n.v.t. 

322 Zuideinde 117 bedrijfswoning 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

323 Zuideinde 121 bedrijfswoning 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

324 Zuideinde 192 bouwvlak verkleinen. n.v.t. n.v.t. 

325 Dorpsstraat 24 eilandje nu Groen 
bestemd. Wijzigen in WA-P. 

n.v.t. n.v.t. 

326 Dorpsstraat 36 ,tweede deel n.v.t. n.v.t. 
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aanduiding  bedrijfswoning 

327 Dorpsstraat 36 aanpassen omvang 
recreatie en aanpassen in water 

n.v.t. n.v.t. 

328 Dorpsstraat 36, aanpassen bouwvlak n.v.t. n.v.t. 

329 Beerstratenlaan 1 t/m 47 aanpassing 
bouwvlak voorzijde 

n.v.t. n.v.t. 

330 Weisenbruchlaan 36 t/m 22 en 20 t/m 2 
aanpassen bouwvlak voorzijde 

n.v.t. n.v.t. 

331 Box achter Roerdompstraat 9 
bestemmen als centrum  

n.v.t. n.v.t. 

332 Eilanden/landtongen grenzend aan 
woonschepenligplaatsen bestemmen 
als recreatie 

n.v.t. n.v.t. 

333 Naast Stortenbekerstraat  2, garages 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

334 Naast Esdoornstraat 34, garages 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

335 Naast Esdoornstraat 17, garages 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

336 Gemeentehuis Nieuwkoop bouwhoogte 
aanpassen naar 9 meter 

n.v.t. n.v.t. 

337 Naast Esdoornstraat 14, garages 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

338 Naast Hagedoornstraat 12, garages 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

339 Iepenstraat, brug aanduiden over  
water 

n.v.t. n.v.t. 

340 De Halve Roe, blok nr.  5  45 aantal 
wooneenheden veranderen in 23 

n.v.t. n.v.t. 

341 De Halve Roe, Joris Zudde, nr. 1 t/m 
15 A, aantal wooneenheden 
veranderen in 16 

n.v.t. n.v.t. 

342 Bij Joris Zudde 22 bouwwerken 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

343 De Hoek 2 t/m 28, aantal 
wooneenheden aanpassen in 14 

n.v.t. n.v.t. 

344 Churchilllaan 43, aantal 
wooneenheden veranderen in 2 

n.v.t. n.v.t. 

345 Mozartlaan 9 t/m 17, aanpassen 
bouwblok 

n.v.t. n.v.t. 

346 Strook naast Mozartlaan 15, 
bestemming Wonen-Tuin  aanpassen 
in V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

347 Strook naast Beethovenlaan 2, 
bestemming wonen-Tuin aanpassen in 
V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

348 Strook naast Beethovenlaan 14, 
bestemming wonen-Tuin aanpassen in 
V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

349 Strook naast Beethovenlaan 12, 
bestemming wonen-Tuin aanpassen in 
V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

350 Zuideinde 192 bouwvlak verkleinen n.v.t. n.v.t. 
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351 Achter Dennenlaan 17 en 15, garages 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

352 Achter Dennenlaan 1, garages 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

353 Zonnedauwlaan 1,3,5,7 aantal 
wooneenheden veranderen in 2x2 i.p.v. 
2x3 

n.v.t. n.v.t. 

354 Zonnedauwlaan 2,4,6,8 aantal 
wooneenheden veranderen in 2x2 i.p.v. 
2x3 

n.v.t. n.v.t. 

355 Meidoornlaan 1/Roerdomplaan 21 t/m 
15 bouwblok aanpassen 

n.v.t. n.v.t. 

356 Meidoornlaan 1, voortuin bestemmen 
als tuin met aanduiding bijgebouw 

n.v.t. n.v.t. 

357 Roerdomplaan één bouwblok 
huisnummers 13 t/m 4 splitsen in 3 
blokken, aantal wooneenheden 6, 4 en 
2 

n.v.t. n.v.t. 

358 Park Roerdomplaan wijzigen van V-VB 
in Groen 

n.v.t. n.v.t. 

359 Roerdomplaan/ Koekoeksstraat  2 t/m 
24 en 26 t/m 48, aantal wooneenheden 
wijzigen in 24 

n.v.t. n.v.t. 

360 Schermplaat 1 t/m 33, aantal 
wooneenheden wijzigen in 17 

n.v.t. n.v.t. 

361 Aambeeld 14 t/m 20a, aantal gestapeld 
wijzigen in 8 

n.v.t. n.v.t. 

362 Karhaak 2, voorkant is richting 
Blaasbalg, wonen wijzigen in tuin 

n.v.t. n.v.t. 

363 Aambeeld naast 12, bij schuur V-VB 
wijzigen in Wonen 

n.v.t. n.v.t. 

364 Ontsluitingswegen uitbreiding 
Buytewech, ter hoogte van de 
Blaasbalg en nabij de bocht Smidsvuur 
/ Smederij van de verbeelding halen. 

n.v.t. n.v.t. 

365 de Smidsvuur, 12  bouwblok vergroten n.v.t. n.v.t. 

366 De Smidsvuur, bestemming kantoor 
wijzigen in Gemengd 

n.v.t. n.v.t. 

367 Smidsvuur 17/19, aanduiding brug naar 
sportvelden opnemen 

n.v.t. n.v.t. 

368 Aanduiding bruggen aan de 
Ladderhaak wijzigen in juiste 
aanduiding 

n.v.t. n.v.t. 

369 Gebied Ladderhaak bij school 
Recreatie wijzigen in V-VB en 
aansluiten op bestaand V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

370 Bestemming naast Ladderhaak 
aanduiding bedrijfscategorie 
verwijderen 

n.v.t. n.v.t. 

371 bouwblok (4 woningen met bedrijf) B 
3.1 wijzigen in B2 (Buytewech-oost) 

n.v.t. n.v.t. 

372 Bouwblok  Achmea eiland, aantal 
woningen aanduiden als 10 

n.v.t. n.v.t. 

373   Artikel 21.2.1.c bouwhoogte wijzigen 
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in 4,5 meter 

374 Achmea eiland, waterloop opnemen n.v.t. n.v.t. 

375 Windhaak, aanpassen goot-
bouwhoogte naar vergunde situatie 

n.v.t. n.v.t. 

376 Ladderhaak, tegenover groenstroken 
bij WG correct weergeven 

n.v.t. n.v.t. 

377 De Zevensprong, Noordenseweg 
correct weergeven volgens verleende 
vergunning, aanduiding 8 woningen 
aanpassen naar 10 

n.v.t. n.v.t. 

378 De Zevensprong, Noordenseweg, 
watergangen correct weergeven 
volgens verleende vergunning 

n.v.t. n.v.t. 

379 Sperwerstraat 22, wijzigen in B2 n.v.t. n.v.t. 

380 Naast Fuutstraat 48, garages 
aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

381 Achter Achterweg 37/41, 2 blokken 
garages aanduiden 

n.v.t. n.v.t. 

382 Sperwerstraat 9/12, aantal 
wooneenheden wijzigen naar 4 

n.v.t. n.v.t. 

383 Meeuwenlaan 28 t/m 36, aantal 
wooneenheden wijzigen naar 9 

n.v.t. n.v.t. 

384 Sternstraat 1t/13, aantal 
wooneenheden wijzigen naar 7 

n.v.t. n.v.t. 

385 Reigerstraat, bestemming M omzetten 
in R met bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

386 Reigerstraat garageboxen, bestemming 
W omzetten in V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

387 Koekoekstraat garageboxen, 
bestemming W omzetten in V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

388 Fazantstraat garageboxen bestemming 
W omzetten in V-VB 

n.v.t. n.v.t. 

389 Ringslootpad 1 t/ 17, aantal 
wooneenheden wijzigen naar 9 

n.v.t. n.v.t. 

390 Dorpsstraat nummer 127 t/m 171, 
aanpassing bestemmingsvlak/bouwvlak 
aan bestaande situatie 

n.v.t. n.v.t. 

391 Achterweg 2d, wijzigen naar 
bestemming Maatschappelijk 

n.v.t. n.v.t. 

392 Reghthuystoren, bouwhoogte 
aanpassen naar 35 

n.v.t. n.v.t. 

393 Muziektent Reghthuysplein 
verschuiven naar correcte locatie 

n.v.t. n.v.t. 

394 Reghthuys (bestemming M) 
bouwaanduiding aanpassen in 8/11 

n.v.t. n.v.t. 

395 Dorpsstraat 90, achter gelegen 
recreatiewoning bestemmen als R 

n.v.t. n.v.t. 

396 Dorpsstraat 90, perceel NKPO D 2012, 
wijzigen van GD in R 

n.v.t. n.v.t. 

397 De Olm, wijziging 
bebouwingspercentage zuidelijk deel in 
100, conform vigerend plan 

n.v.t. n.v.t. 
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398 Plangrens ten noorden van de Olm 
inkorten tot kadastrale grens NKP01, 
sectie A, nummer 7924 

n.v.t. n.v.t. 

399 De Olm, waterloop in noordelijk deel bij 
plangrens versmallen op verbeelding 

n.v.t. n.v.t. 

400 Neutronenweg, wijzigen van V naar B 
en aanpassing aanduidingen 

n.v.t. n.v.t. 

401 Nieuwveenseweg 32, bestemmingsvlak 
verruimen (inclusief parkeren) 

n.v.t. n.v.t. 

402 Kruising Atoomweg/ Nieuwveenseweg 
aanpassen, bestemming groen 
omzetten in V  

n.v.t. n.v.t. 

403 Ontsluiting Nieuwveenseweg naar 
kadastraal perceel NKP01, sectie A, 
nummer 7474 aanpassen naar Groen 

n.v.t. n.v.t. 

404 Nieuwveenseweg 38A, plangrens 
aanpassen en geheel bedrijf binnen 
bestemming brengen 

n.v.t. n.v.t. 

405 Bij rotonde Atoomweg/ 
Nieuwveenseweg aanpassen, 
bestemming groen verkleinen tot aan 
bestemming water 

n.v.t. n.v.t. 

406 Nieuwveenseweg 39a, aanpassing 
omvang en locatie bestemming Water 

n.v.t. n.v.t. 

407 Julianalaan 61/63, aanpassen aantal 
wooneenheden naar 2 

n.v.t. n.v.t. 

408 Margrietlaan 2 t/m 8, aanpassen aantal 
wooneenheden naar 4 

n.v.t. n.v.t. 

409 Achter Irenelaan 2. Bernardlaan16A 
aanduiding garage opnemen 

n.v.t. n.v.t. 

410 Dorpsstraat 94,  bouwvlak aanpassen n.v.t. n.v.t. 

411 Dorpsstraat 102, aanduiding wonen 
buiten bouwvlak 

n.v.t. n.v.t. 

412 Bestemming Centrum: 
Functieaanduiding (w) vervangen in 
maatvoeringaanduiding ‘maximum 
aantal wooneenheden’  

n.v.t Artikel 6.1.d aanvullen met: 
Met daarbij behorende: 
1. De uitoefening van beroepen 

aan huis in hoofdgebouwen en 
bijbehorende bouwwerken, met 
dien verstande dat het 
oppervlak ten behoeve van die 
activiteiten maximaal 30% van 
het oppervlak per woning 
inclusief de bijbehorende 
bouwwerken bedraagt, met een 
maximum van 45m²; 

2. Mantelzorg, met dien verstande 
dat het oppervlak ten behoeve 
van mantelzorg maximaal 75m² 
van het vloeroppervlak per 
woning inclusief de 
bijbehorende bouwwerken 
bedraagt; 

413 n.v.t. n.v.t. artikel 6.1.e vervalt 

414 n.v.t. n.v.t. Toevoegen artikel 6.2.1. e: 
Ter plaatse van de aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden’ op 
de verbeelding, mag het aantal 
woningen niet meer bedragen dan is 
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aangegeven.  

415 Bestemming Gemengd: 
Functieaanduiding (w) vervangen in 
maatvoeringaanduiding ‘maximum 
aantal wooneenheden’ 

n.v.t. Artikel 7.1.d aanvullen met: 
Met daarbij behorende: 
1. De uitoefening van beroepen 

aan huis in hoofdgebouwen 
en bijbehorende bouwwerken, 
en met dien verstande dat het 
oppervlak ten behoeve van 
die activiteiten maximaal 30% 
van het oppervlak per woning 
inclusief de bijbehorende 
bouwwerken bedraagt, met 
een maximum van 45m², 

2. Mantelzorg, met dien 
verstande dat het oppervlak te 
behoeve van mantelzorg 
maximaal 75m² van het 
vloeroppervlak per woning 
inclusief de bijbehorende 
bouwwerken bedraagt. 

416 n.v.t. n.v.t. artikel 7.1.e vervalt 

417 n.v.t. n.v.t. Toevoegen artikel 7.2.1. e: 
Ter plaatse van de aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden’ op 
de verbeelding, mag het aantal 
woningen niet meer bedragen dan is 
aangegeven. 

418 Bestemming Maatschappelijk: 
Functieaanduiding (w) vervangen in 
maatvoeringaanduiding ‘maximum 
aantal wooneenheden’ 

n.v.t 11.1.c veranderen in: 
Ter plaatste van de aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden’ op 
de verbeelding, tevens zelfstandige 
wooneenheden 

419 n.v.t. n.v.t. Toevoegen artikel 11.2.2. h: 
Ter plaatse van de aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden’ op 
de verbeelding, mag het aantal 
woningen niet meer bedragen dan is 
aangegeven. 

420 Eilanden op verbeelding zonder enige 
relatie met naastgelegen woonperceel 
worden bestemd als WA-P 

n.v.t. n.v.t. 

421 n.v.t. Toevoegen bijlage vormvrije mer n.v.t. 

422 n.v.t. Aanpassing paragraaf ecologie en 
verwijzing naar bijlage vormvrije mer 

n.v.t. 

423 n.v.t. n.v.t. Bij artikel 14.2.3 wordt toegevoegd: 
f) per bouwperceel is ten behoeve 

van dat bouwperceel slechts 
één steiger of 
aanleggelegenheid toegestaan; 

g) g.de maximale oppervlakte van 
een steiger of 
aanleggelegenheid bedraagt 30 
m²; 

h) de maximale breedte van een 
steiger of aanleggelegenheid 
bedraagt 15 m; 

i) k. de maximale bouwhoogte 
van een steiger of 
aanleggelegenheid bedraagt 0,5 
m; 

j) l. een steiger of 
aanleggelegenheid dient aan de 
achterzijde van het perceel te 
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worden gebouwd; 

424 n.v.t. n.v.t. Bij artikel 20.2.6 wordt toegevoegd: 
h) per bouwperceel is ten behoeve 

van dat bouwperceel slechts 
één steiger of 
aanleggelegenheid toegestaan; 

i) de maximale oppervlakte van 
een steiger of 
aanleggelegenheid bedraagt 30 
m²; 

j) de maximale breedte van een 
steiger of aanleggelegenheid 
bedraagt 15 m; 

k) de maximale bouwhoogte van 
een steiger of 
aanleggelegenheid bedraagt 0,5 
m; 

l) een steiger of 
aanleggelegenheid dient aan de 
achterzijde van het perceel te 
worden gebouwd; 

425 n.v.t. n.v.t. Artikel 20.6.1 lid b sub 1 wordt 
gesplitst in:  
- een omgevingsvergunning 

wordt verleend voor het 
uitoefen van bedrijvigheid, dat 
onder de werking van het 
Besluit omgevingsrecht valt; 

- een omgevingsvergunning 
wordt verleend voor het 
uitoefenen van bedrijvigheid 
dat niet onder de werking van 
het Besluit omgevingsrecht valt, 
mits het desbetreffende gebruik 
door middel van het stellen van 
voorwaarden verantwoord is; 

426 n.v.t. n.v.t. Toevoegen 5.4.1 
Het bevoegd gezag kan door middel 
van een omgevingsvergunning 
afwijken van het bepaalde in 
5.2.1.onder c tot een maximale 
bouwhoogte van 17 meter met dien 
verstande dat: 
a) de bedrijfseconomische 

noodzakelijkheid niet zijn 
aangetoond; 

b) de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig 
worden aangetast; 

c) de stedenbouwkundige kwaliteit 

427 n.v.t. n.v.t. Artikel 22.6.1 l lid b sub 1 wordt 
gesplitst in:  
- een omgevingsvergunning 

wordt verleend voor het 
uitoefen van bedrijvigheid, dat 
onder de werking van het 
Besluit omgevingsrecht valt; 

- een omgevingsvergunning 
wordt verleend voor het 
uitoefenen van bedrijvigheid 
dat niet onder de werking van 
het Besluit omgevingsrecht valt, 
mits het desbetreffende gebruik 
door middel van het stellen van 
voorwaarden verantwoord is; 
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428 Over geheel bouwvlak Maatschappelijk 
aan Maarten Freke Wije, aanduiding 
(h=1) opnemen 

n.v.t. n.v.t. 

429 vergroting aanduiding  (sh-fn) over 
geheel bouwvlak Maatschappelijk aan 
Maarten Freke Wije 

n.v.t. n.v.t. 

430 n.v.t. n.v.t. a. splitsen in analoge verbeelding 
en digitale verbeelding 

431 n.v.t. n.v.t. 3.6.2.f wijzigen in: voldaan moet 
worden aan het gemeentelijk en 
regionaal woningbouw beleid. 

432 n.v.t. n.v.t. 4.7.2.f wijzigen in: voldaan moet 
worden aan het gemeentelijk en 
regionaal woningbouw beleid 

433 n.v.t. n.v.t. 4.7.3.f wijzigen in: voldaan moet 
worden aan het gemeentelijk en 
regionaal woningbouw beleid 

434 n.v.t. n.v.t. 4.7.4.f wijzigen in: voldaan moet 
worden aan het gemeentelijk en 
regionaal woningbouw beleid 

435 n.v.t. n.v.t. 11.2.2 onder b, vervalt 

436 n.v.t. n.v.t. 6.2.3 onder a: een keer toegestaan 
verwijderen  

437 n.v.t. n.v.t. Toevoegen onder 17.1: 
ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van verkeer - 
onderdoorgang' op de verbeelding, 
een onderdoorgang ten behoeve 
van een aangrenzende 
ondergrondse parkeergarage 

438 Molenpad 1-3 aanduiding woonboten 
aanpassen naar 2 

n.v.t. n.v.t. 

439 2 aanduiding bijgebouw opnemen 
binnen de bestemming tuin perceel 
Noordenseweg naast 40a 

n.v.t. n.v.t. 

440 Zuideinde 14f: landtong en 
naastgelegen eiland intekenen als WA-
P 

n.v.t. n.v.t. 

441 J. van der Haarpark 4: onderste deel 
perceel met bestemming wonen 
wijzigen in bestemming tuin 

n.v.t. n.v.t. 

442 n.v.t. n.v.t. Toevoegen aan 6.1: 
j. ter plaatste van de aanduiding 
‘horeca tot en met horecacategorie 
3’ op de verbeelding, zijn alle 
vormen van horeca tot en met 
horecacategorie 3, conform bijlage 2 
Lijst van Horecabedrijven 
toegestaan, uitsluitend op de 
begane grond. 

443 n.v.t. n.v.t. Toevoegen: 
6.7 Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn 
bevoegd om de in 6.1.j genoemde 
horecacategorie te verlagen  indien 
en voorzover het gebruik als 
aangegeven voor de duur van ten 
minste 2 jaar aaneengesloten is 
Onderbroken 
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444 n.v.t. n.v.t. Toevoegen: 
aan 18.1 
- Ter plaatse van de aanduiding 

‘laad- en losplaats’ een laad en 
losplaats ten behoeve van het 
naastgelegen bedrijf; hier is 
ook het afmeren van 
bedrijfsvaartuigen toegestaan. 
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