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Aan het College 
Cc Raad 

Bijgaand tref t u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie CDA inzake 
bestemmingsplan landelijk gebied Nieuwkoop. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 
30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 3 maart 2016. 
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Woerden 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop 

De gemeente Nieuwkoop werkt momenteel aan een nieuw bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 
Nieuwkoop'. Natuurontwikkeling speelt een belangrijke rol in dit bestemmingsplan. Het voorontwerp 
van het bestemmingsplan wijkt fors af van de afspraken zoals gemaakt in het in 2015 vastgestelde 
Natura2000-beheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. In het beheersplan is opgenomen dat er 
50 hectare Roerdompbiotoop en 30 hectare Blauwgrasland in de Meijegraslanden zou komen. In het 
voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Nieuwkoop wordt er, nog geen jaar na vaststelling 
van het beheerplan, in plaats van de geplande 80 hectare bijna 300 hectare van de Meijegraslanden 
ingetekend als natuur. Omdat er veel reacties op het voorontwerp bestemmingsplan zijn 
binnengekomen, tracht de gemeente Nieuwkoop nu een compromis te bereiken met betrokken 
partijen (o.a. LTO, Stichting Meijegraslanden en diverse veehouders). 

Het lukte de gemeente Nieuwkoop niet om een compromis te bereiken vóór het tijdstip van het 
ontwerpbestemmingsplan op 4 januari j l.. Daarom heeft de gemeente het oude, nu nog geldende 
bestemmingplan, voorlopig als nieuw ontwerp ter inzage gelegd. Mijn fractie heeft daarom de 
volgende vragen: 

1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de gemeente Nieuwkoop om fors af te 
wijken van de afspraken zoals recent gemaakt in het Natura2000-beheersplan? 

2. De gemeente Nieuwkoop tracht momenteel een compromis te bereiken met betrokken 
partijen. Wordt er ook gesproken met de gemeente Woerden en wat het standpunt van het 
College in die gesprekken? 

Niet alleen agrariërs uit Nieuwkoop worden door de extra natuur getroffen in de bedrijfsvoering, ook 
agrariërs uit onze gemeente met land aan de andere zijde van de gemeentegrens worden direct 
geraakt. Bovendien kunnen er gevolgen zijn voor alle economische bedrijvigheid en verkeer en 
vervoer in de regio. 

3. Op welke manier gaat het College voor deze belangen opkomen? 

Het beperken van de hoeveelheid agrarische grond zal een toename van het zwaar transport in het 
buitengebied tot gevolg hebben (o.a. afvoeren van mest en aanvoeren van voedsel), dit zal gevolgen 
hebben voor onze wegeninfrastructuur. 

4. Op welke manier is de gemeente Woerden hierin betrokken? 
5. De gemeente Woerden is betrokken geweest bij het opstellen van het betreffende 

beheersplan. 
a. Is het college voornemens om de gemeente Nieuwkoop aan te spreken op nakoming 

van de gemaakte afspraken en neemt zij hierin ook de andere partners mee? 
b. Op welke wijze informeert u de raad hierover de komende tijd? 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA fractie, Job van Meijeren 
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Geachte Raad, 

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied 
Nieuwkoop. 

Datum 10 februari 2016 

Verz. 1 1 FEB. 2016 

Meijegraslanden 

Grenzend aan Woerden bevindt zich het Natura2000 gebied Nieuwkoopse Plassen. Wij delen uw 
conclusie dat het voorontwerp-bestemmingsplan onvoldoende aansloot bij de doelstellingen en 
gemaakte afspraken van het beheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. U refereert ook naar de 
gebiedsafspraken zoals gemaakt in het beheersplanproces Natura2000. Daarbij geeft u aan dat 
agrarische gronden in eigendom van een agrariër een agrarische bestemming met waarden zouden 
moeten krijgen en natuurgronden de bestemming natuur. U geeft aan een ambtshalve wijziging voor 
te bereiden zodat bij de vaststelling een passende en werkbare regeling voor de Meijegraslanden aan 
het bestemmingsplan kan worden toegevoegd. 

Wij wijzen daarbij op de gemaakte afspraken om binnen de Meijegraslanden maximaal 30 ha te 
realiseren voor herstel van blauwgraslanden en maximaal 50 hectare voor het leefgebied van de 
roerdomp. Volgens ons valt bij een meer flexibele regeling winst te behalen voor zowel agrariërs al de 
natuur. Het natuurbeheerplan stelt als voorwaarde dat bij de inrichting het speelveld voor de 
agrarische bedrijven gelijk blijft. Dit neemt niet weg dat het in eerste instantie van belang is dat de 
doelen uit het beheerplan worden gehaald. Wij gaan er van uit dat u binnen deze ruimte de 
bestemmingsplanregeling voor de natuurdoelstellingen verder uitwerkt en daarbij ook rekening houdt 
met de individuele belangen van de agrariërs. 
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Woerden, 
hoofdstad van het 



Buitenplaats De Blauwe Meije 

De gemeente Woerden heeft het ontwerpbestemmingsplan Meije 300, Zegveld ter inzage gelegd. Een 
deel van het perceel ligt binnen de gemeente Nieuwkoop. Ook de aangrenzende beeldentuin ligt op 
Nieuwkoops grondgebied. De huidige regeling voor parkeren voor de beeldentuin is niet duidelijk. Wij 
vragen om expliciet in het bestemmingsplan op te nemen dat binnen de beeldentuin voldoende 
parkeerplaatsen moet worden gerealiseerd en bij opening van de beeldentuin deze parkeerplaatsen 
ook voor de beeldentuin moeten worden gebruikt. 

Voor vragen en opmerkingen over deze zienswijze kan u contact opnemen met de heer Alex Lacroix, 
beleidsadviseur team Ruimtelijke plannen via de e-mail lacroix.a@woerden.nl of per telefoon 0348-
428889. 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders. 

J. Zwaneveld 
Teammanager Ruimte 
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