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Acties 
De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen is op 25 februari 2004 formeel opgericht. 
Op dit moment loopt de inschrijvingsprocedure bij de Kamer van Koophandel. 
 
In september heeft de Stichting i.o. (toen nog als Bewonersgroep Kockengen) zich gewend 
tot de gemeente Breukelen en haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen de nieuwbouw en de 
wijze van ontsluiting zoals opgenomen in de structuurvisie van de gemeente. 
 
Leden van het stichtingsbestuur hebben commissievergaderingen en raadsvergaderingen 
bijgewoond waar de structuurvisie of de gemeentelijke kijk op het provinciale 
ontwerpstreekplan aan de orde zouden kunnen komen. Ook is de inloopavond bezocht die 
begin februari plaatsvond te Woerden. 
 
Tijdens de periode dat het provinciale ontwerpstreekplan ter inzage lag, heeft het 
stichtingsbestuur haar bedenkingen vastgelegd en kenbaar gemaakt aan de provincie. Het 
stichtingsbestuur heeft de sympathisanten van de Stichting opgeroepen ook zelf gebruik te 
maken van de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen tegen het voorliggende 
ontwerp. Als ondersteuning heeft het stichtingsbestuur een ontwerp rondgezonden van een 
brief. 
 
In haar brief van 14 februari 2004 aan het provinciebestuur uit de Stichting waardering voor 
het feit dat het ontwerpstreekplan vooralsnog geen ruimte geeft voor de bouw van de door 
de gemeente Breukelen gewenste “minstens 200 woningen”. Verder geeft de Stichting onder 
meer de onderstaande argumenten tegen bebouwing en ontsluiting van het 4e kwadrant: 
 

1. De bouw van omstreeks  65 woningen is strijdig met het algemeen door GS 
ingenomen standpunt ten aanzien van bebouwing van het veenweidegebied. 

2. Het plan voor de maximaal 65 woningen is niet opgenomen in het vigerend 
streekplan en is daar strijdig mee. 

3. De bouw van omstreeks 65 woningen is ongewenst vanuit landschappelijk en 
cultuurhistorisch oogpunt en is schadelijk voor landschap, flora en fauna. Hierbij 
wordt gewezen op het unieke van het in de 11e en 12e eeuw ontstane cope-
ontginningslandschap en op de rijkdom aan plant- en diersoorten. 

4. De bouw van maximaal 65 woningen is schadelijk vanuit waterhuishoudkundig 
oogpunt. De door de gemeente nagestreefde waterbergingen zijn niet nodig en gaan 
ten koste van het eerdergenoemde cope-ontginningslandschap. 

5. Bebouwing van het 4e kwadrant maakt de bedrijfsvoering van twee jonge en 
gemotiveerde agrariërs onmogelijk. 

6. De restcapaciteit van omstreeks 65 woningen kan volgens de Stichting op een 
andere, meer creatieve wijze worden ingevuld. De gemeente laat telkenmale na van 
de zich voordoende mogelijkheden gebruik te maken. 



7. Het door de gemeente willen “uitruilen” van bouwlocaties onder voorwaarden van een 
meer dan verdrievoudiging van het aantal te bouwen woningen, vindt de Stichting niet 
kies en wijst zij van de hand. 

8. De motivering voor het toestaan van de bouw van maximaal 65 woningen ontbreekt 
in het ontwerpstreekplan. Ook is het woningtekort niet onderbouwd en zijn er in de 
omgeving ruim voldoende vestigingsmogelijkheden.  

9. Het regionale vestigingsbeleid laat het niet toe om bij de toewijzing van woningen 
voorrang te geven aan bewoners van Kockengen. 

10. Toestemming voor de bouw van omstreeks 65 woningen zal door de gemeente 
worden opgevat en ingevuld als 1e fase van volledige bebouwing van het 4e 
kwadrant, met negatieve gevolgen voor de wijze van ontsluiting, het 
stedenbouwkundig ontwerp, de inrichting en de landschappelijke inpassing. 

 
De brief concludeert dat gedeeltelijke of gehele bebouwing van de noordoostzijde van het 
dorp Kockengen onevenredig veel schade zal opleveren op velerlei gebied en dat 
alternatieven in het verleden niet zijn benut, maar deels voor de toekomst nog aanwezig zijn 
dan wel reeds worden ingevuld.  
De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen verzoekt het provinciebestuur het 
streekplan zodanig aan te passen dat woningbouw in het 4e kwadrant van Kockengen in zijn 
geheel wordt voorkomen. Teven verzoeken de structuurvisie van de Gemeente Breukelen in 
het bijzonder voor wat betreft de aspecten woningbouw en waterberging kritisch te bezien. 
De Stichting verzoekt om het ontwerpstreekplan zodanig aan te passen dat geen bebouwing 
mogelijk is van het 4e kwadrant en de rode contour rond Kockengen te sluiten langs de thans 
bestaande bebouwing. 
 
Het standpunt van de Stichting is inmiddels in afschrift verzonden aan de gemeente 
Breukelen, de fracties van Provinciale Staten en (op verzoek) aan Vogelbescherming 
Nederland. Een dezer dagen worden afschriften verzonden aan onder meer 
Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap en Natuur en Milieu. 
 
Vanzelfsprekend blijft de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen ook de komende 
tijd de gemeentelijke en provinciale ontwikkelingen nauwgezet volgen. Waar opportuun zal 
de Stichting van zich laten horen. 
Zie ook binnenkort onze website www.veenweidegebied.nl. 
 
Betalingsverzoek 
Omdat de Stichting formeel is opgericht en wij daarvoor uiteraard kosten hebben moeten 
maken, willen wij een beroep op u doen om nu de door u toegezegde bijdrage van € 25,- of 
meer aan ons over te maken.  
Ons bankrekeningnummer is 3655.62.297 t.n.v. Stichting Behoud Veenweidegebied 
Kockengen. 
 
En dan nog dit: 
Het stichtingsbestuur adviseert alle eigenaren en gebruikers van huizen die grenzen aan 
voorgenomen bebouwing en/of ontsluiting of die anderszins hinder ondervinden van de 
plannen tot bebouwing, bezwaar te maken tegen de eind februari opgelegde aanslag OZB 
2004. De economische waarde van woningen die grenzen aan het gebied in kwestie is door 
het bekend worden van de gemeentelijke plannen (ontsluitingsweg, voorgenomen 
bebouwing) aanzienlijk gedaald. Op grond van de Wet WOZ moet een nieuwe 
waardevaststelling plaatsvinden als de onroerende zaak ná de waardepeildatum een 
verandering ondergaat van ten minste 5% (met een minimum van f 25.000) of van f 250.000 
of meer, door een specifieke omstandigheid met betrekking tot de woning. Het is aannemelijk 
dat de plannen (NU AL!) een aanzienlijk grotere waardedaling ten gevolg hebben. Houdt er 
rekening mee dat het bezwaar binnen 6 weken na dagtekening door de gemeente moet zijn 
ontvangen. U hebt dus nog slechts enkele weken de tijd. Meer informatie over het 
indienen van bezwaar vindt u op het aanslagbiljet zelf. 
 


