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Inleiding
U hebt op 4 december 2012 ons college schriftelijke vragen gesteld over
plan voorschriften in ontwerpbestemmingsplan "Kern Nieuwkoop'. Wij sturen u hierbij
onze antwoorden op deze vragen.

1.

Vraag:

Zijn de bestemmingsomschrijvingen bij alle nieuwe (ontwerp) bestemmingsplannen in
de gemeente Nieuwkoop identiek?

Antwoord:
Ja, wij proberen die bestemmingsomschrijvingen zoveel mogelijk hetzelfde te laten zijn.
Dat is duidelijk voor de burger en makkelijk voor de plantoetsers. Het plan "Kern
Nieuwkoop" is te zien als voorbeeldplan. Daarin hebben wij, in overleg met de raad,
een nieuwe plansystematiek toegepast. Natuurlijk kunnen er per plan op kleine
onderdelen wel verschillen zijn.

2.

Vraag:

Is de bestemmingsomschrijving in het (ontwerp) bestemmingsplan voor de kern
Nieuwkoop, dat momenteel ter inzage ligt, identiek (voor zover het "groengebieden" die
in het nieuwe bestemmingsplan met de kleur "groen"aangeduid zijn betreffen) aan de
bestemmingsomschrijving van het huidige bestemmingsplan van de kern Nieuwkoop ?

Antwoord:
Nee, die is niet identiek. In het ontwerp-bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" is in artikel
8 de bestemming Groen opgenomen. De voor Groen aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

de aanleg en instandhouding van groenvoorzieningen;
dierenweiden, waaronder een hertenkamp;
wandel- en fietspaden;
speelplaatsen, zoals een skatebaan of voetbalkooi;
waterlopen en waterpartijen;
voorzieningen van algemeen nut;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
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h.

i.
j.
k.

parkeervoorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van water - bergbezinkbassin' geen parkeervoorzieningen zijn
toegestaan;
uitwegen voor aangrenzende bouwpercelen;
andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;
onder andere ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water bergbezinkbassin' een bergbezinkbassin.

In het huidige (vigerende) bestemmingsplan voor de kern van Nieuwkoop uit 1999
zijn twee artikelen opgenomen met Groenvoorzieningen: artikel 23
(Groenvoorzieningen en water) en artikel 25 (Verkeersdoeleinden,
groenvoorzieningen en tuinen). De parkjes en speelveldjes hebben wij bestemd als
Groenvoorzieningen en water. Deze gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.
d.

plantsoenen, bermbeplantingen en andere groenvoorzieningen;
dierenweide, waaronder een hertenkamp;
wandel- en fietspaden en speelplaatsen;
waterhuishouding.

3. Vraag:
Zo neen, welke uitbreidingen en beperkingen kent het nieuwe bestemmingsplan
opzichte van het huidige, voor zover het groengebieden zoals hierboven
omschreven, betreffen.

ten

Antwoord:
Als we beide planologische regimes vergelijken, dan wordt er in het nieuwe
bestemmingsplan dus meer mogelijk op gronden met de bestemming Groen. Wij
hebben dat hieronder op een rij gezet:
een skatebaan of voetbalkooi worden in het nieuwe plan als voorbeeld genoemd
van speelplaatsen;
voorzieningen van algemeen nut;
parkeervoorzieningen (behalve op bergbezinkbassins);
uitwegen voor aangrenzende bouwpercelen;
andere voorzieningen ten dienste van de bestemming;
onder andere ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water bergbezinkbassin' een bergbezinkbassin.
Een skatebaan of voetbalkooi is een zogenoemd "bouwwerk, geen gebouw zijnde".
Volgens artikel 8.2.3. mogen deze bouwwerken maximaal 3 meter hoog zijn.
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