
NOTA VANNOTA VANNOTA VANNOTA VAN    INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN RONDWEG BOSKOOPRONDWEG BOSKOOPRONDWEG BOSKOOPRONDWEG BOSKOOP    

 

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Rondweg Boskoop heeft van 27-08-2009 tot en met 7-10-2009 ter 

inzage gelegen (inspraak). Op 29 september is in de gemeente Boskoop een inloopavond georganiseerd in de Loods 

aan de Zijde 11 te Boskoop, Min of meer gelijktijdig hieraan is het bestemmingsplan in het kader van het wettelijk 

vooroverleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (wettelijk vooroverleg) toegezonden aan een aantal 

instanties. In onderstaande commentaarnota wordt een beknopte weergave gegeven van de inspraakreactie met de 

beantwoording van de gemeente Reeuwijk. In het tweede deel worden de wettelijke overlegreacties van 

beantwoording voorzien.   

N.B. N.B. N.B. N.B. Deze inspraaknota omvat de reacties op het kleine deel van de rondweg wat in de gemeente Reeuwijk valt. De 

inspraakreacties en wettelijk vooroverleg reacties zijn daardoor beperkt. Het overgrote merendeel van de reacties op 

de rondweg is op het bestemmingsplan voor het Boskoopse deel gericht.  

  

A. Inspraak A. Inspraak A. Inspraak A. Inspraak     

Gedurende de inspraakperiode zijn 2 reacties ontvangen en zijn 2 vooroverleg reactie ontvangen. Deze zijn 

hieronder samengevat en daarbij voorzien van een gemeentelijke reactie. 

 

1.1.1.1. Reclamant 1Reclamant 1Reclamant 1Reclamant 1, Middelweg 4, 2811 PK Ree, Middelweg 4, 2811 PK Ree, Middelweg 4, 2811 PK Ree, Middelweg 4, 2811 PK Reeuwijkuwijkuwijkuwijk    

N.B. Inspreker heeft op het bestemmingsplan van Boskoop een identieke inspraakreactie gegeven.   

 

a) Inspreker merkt op dat de gemeente een oplossing moet zoeken voor de verkeersopstopping bij de hefbrug in 

de kern van Boskoop en niet de oplossing voor de verkeersopstopping moet zoeken in een nieuwe noord-

zuidverbinding. Het vrachtverkeer op de Reijerskoop betreft ook voornamelijk bestemmingsverkeer. 

 

Gemeentelijke reactie 

De ontsluiting van de kwekerijen is aanleiding voor de aanleg van de Rondweg. Hierdoor kan doorgaand 

vrachtverkeer door de kern en nabij de Hefbrug worden geweerd. Separaat van de aanleg van de Rondweg is 

de gemeente een onderzoek gestart naar de aanleg van een tweede oeververbinding. 

 

b) De nieuwe rondweg doorsnijdt de polder; dit zal ten koste vaan van de weidevogelpopulatie en ander wild. 

Inspreker wijst erop dat de Smient niet onder de weidevogels valt, maar dat er juist rekening gehouden moet 

worden met Kievits, Grutto’s, Tureluurs enzovoorts.  

 

Gemeentelijke reactie 

Het klopt dat de onderbouwing op het vlak van ecologie nog onvoldoende in het plan is uitgewerkt. Ten tijde van 

het ter inzage leggen van het plan in het kader van de inspraak is nog aan dit aspect gewerkt. Bij het ter inzage 

leggen van het ontwerp bestemmingsplan (de volgende fase) zal dit onderdeel sluitend aangevuld zijn. 

 

c) Inspreker vraagt waarom gekozen is om de naar het noorden verschoven parallelle Middelweg naast het oude 

veilingterrein te leggen en niet op het terrein. 

 

Gemeentelijke reactie 

De weg komt wel degelijk deels over het terrein te liggen en deels net ten noorden. Deze keuze is gebaseerd op 

uitvoeringstechnische redenen, waaronder een goede aansluiting met de Middelburgseweg en de verlengde 

Parallelle Wijkdijk. 

 

 

 

    



2. ReclamantReclamantReclamantReclamant    2222, Middelweg 6, 2811 PK Reeuwijk, Middelweg 6, 2811 PK Reeuwijk, Middelweg 6, 2811 PK Reeuwijk, Middelweg 6, 2811 PK Reeuwijk 

Inspreker stelt dat de gehele rondweg onnodig is.  

  

Gemeentelijke reactie 

Uit onderzoek is gebleken dat het wenselijk is de kwekerijen beter te ontsluiten. Tevens geeft de Rondweg de 

mogelijkheid om doorgaand vrachtverkeer door de kern van Boskoop te weren wat bijdraagt aan een 

verkeersveiligere situatie. De gemeente Boskoop en Reeuwijk zijn het dan ook niet met de stelling eens. 

 

 

Deel B  Wettelijk vooroverleg ex art 3.1.1. Deel B  Wettelijk vooroverleg ex art 3.1.1. Deel B  Wettelijk vooroverleg ex art 3.1.1. Deel B  Wettelijk vooroverleg ex art 3.1.1. BroBroBroBro    

    

1.1.1.1. VROMVROMVROMVROM----Inspectie, regioafdeling ZuidInspectie, regioafdeling ZuidInspectie, regioafdeling ZuidInspectie, regioafdeling Zuid----West, Postbus 29036,  3001 GA  RotterdamWest, Postbus 29036,  3001 GA  RotterdamWest, Postbus 29036,  3001 GA  RotterdamWest, Postbus 29036,  3001 GA  Rotterdam    

a) Een onderzoek naar de effecten van de luchtkwaliteit dient aan het bestemmingsplan te worden toegevoegd. 

 

Gemeentelijke reactie 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd en de conclusies worden aan het bestemmingsplan toegevoegd. 

 

b) Een onderzoek naar de effecten voor geluid dient aan het bestemmingsplan te worden toegevoegd. 

 

Gemeentelijke reactie 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd en de conclusies worden aan het bestemmingsplan toegevoegd. 

 

c) In het beleidskader is niet opgenomen wat de effecten van het plan zijn op het Nationale Landschap het 

Groene Hart. 

 

Gemeentelijke reactie 

Het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast. 

 

 

2.2.2.2. Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD  LeidenHoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD  LeidenHoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD  LeidenHoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD  Leiden    

 

Het hoogheemraadschap geeft in het kader van art 3.1.1. Bro  een positief wateradvies af. Aanvullend vermeld 

zij dat voor de uitvoering van de weg een ontheffing van de Keur nodig is en eventueel een ontheffing 

verontreiniging oppervlaktewater. Deze aanvullingen zijn niet van invloed op de haalbaarheid van het 

bestemmingsplan. 


