
De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18-1-2022;

gelet op het bepaalde in de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;

dat het ontwerpbestemmingsplan een bestemmingsplan is met ‘verbrede reikwijdte' en is 
opgenomen in de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet onder artikel 3.1 onder b 
gepubliceerd in de Staatscourant van 5 juli 2019;

dat het bestemmingsplan een bredere reikwijdte kent dan alleen 'een goede ruimtelijke 
ordening'.

overwegende,

dat de ontwerpbestemmingsplan Bodegraven Centrum van 25 november 2021 tot en met 5 
januari 2022 ter inzage heeft gelegen;

dat hij zich met de inhoud van dit voorstel kan verenigen, inclusief de overwegingen naar 
aanleiding van de ingediende zienswijzen en de aangebrachte wijzigingen zowel naar 
aanleiding van de zienswijzen en als vanwege ambtshalve aanpassingen;

dat het niet noodzakelijk is om een exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhaal van 
kosten anderszins verzekerd is en het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in 
artikel 6.13, lid 1 onder c, onder 4 onderscheidenlijk 5 Wro, noch het stellen van eisen, 
regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, lid 2, sub b, c of d Wro 
noodzakelijk is;

Besluit

• geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen voor het 
bestemmingsplan ‘Bodegraven Centrum 2022’;

• in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan en de aangebrachte ambtshalve aanpassingen;

• het bestemmingsplannen ‘Bodegraven Centrum 2022’ met planidentificatiecode 
NL.IMRO.1901.Bodegravencentrum-BP80 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan;
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Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk, gehouden op 23 februari 2022.

{{Signer1}}SignerSign::Service::OndertekenNL=HASH(0x563ba6c68870)Signer1

De griffier,
drs. J.H. Rijs MMC,
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AMENDEMENT

23 februari 2022

Vaststelling bestemmingsplan Bodegraven Centrum 2022

Cultuurhistorische aanduiding

SGP, BBR, PvdA, LLBR, VVD, GL,CU,CDA

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in vergadering bijeen op woensdag 23 februari
2022, behandeld het agendapunt vaststelling van het bestemmingsplan Bodegraven Centrum
2022,

Overwegende dat:

• naast de Dorpskerk Sint Gallus in Bodegraven een voormalige begraafplaats met
bijzonder karakter ligt;

• dat de Historische Kring Bodegraven het initiatief heeft genomen van de voormalige
begraafplaats (Sint Gallushof) achter de Dorpskerk een mooie groene hoftuin te maken.
Een sfeervolle plek waarin op serene wijze het bijzondere verleden van Bodegraven is
terug te vinden;

• dat het burgerinitiatief Hart in Bodegraven het plan van de Historische Kring heeft
opgenomen in haar plannen voor herinrichting van de Oude Markt;

• dat in het ontwerpbestemmingsplan Bodegraven Centrum (2022) de begraafplaats geen
specifieke aanduiding heeft en valt binnen de bestemming 'groen'.

• dat in een dergelijke bestemming, zonder specifieke aanduiding, te weinig recht doet
aan het cultuurhistorisch waardevol karakter van deze bijzondere plek;

• dat de begraafplaats Sint Gallushof niet is meegenomen in de 'Beleidsnota
Cultuurhistorie - onderdeel objecten', vastgesteld door de raad van Bodegraven
Reeuwijk op 24 januari 2018;

• dat om het bijzondere karakter van begraafplaats te erkennen en het initiatief van de
Historische Kring en Hart in Bodegraven te ondersteunen het van belang is om voor de
voormalige begraafplaats de aanduiding 'waarde - cultuurhistorie' op te nemen;

• dat deze aanduiding als gevolg heeft dat de aanwezige graven en zerken niet gesloopt
mogen worden en veranderingen die aan de aanwezige graven, zerken of andere
bouwwerken worden aangebracht ter advisering worden voorgelegd aan de
Erfgoedcommissie.

Besluit:

In het vast te stellen bestemmingsplan de aanduiding 'cultuurhistorisch waardevol (=cw)' toe
te voegen aan bestemming 'Groen' ten noorden van de Dorpskerk waarbinnen de voormalige
begraafplaats Sint Gallushof is gelegen (Kadastraal bekend Bodegraven, B 5571, gedeeltelijk)
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AMENDEMENT I
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23 februari 2022

Vaststelling bestemmingsplan Bodegraven Centrum 2022
Amendement Wilhelminastraat
GroenLinks, SGP, CU

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in vergadering bijeen op woensdag 23 februari
2022, behandelend het agendapunt vaststelling bestemmingsplan Bodegraven Centrum 2022,

Overwegende dat:

• Dat het perceel Wilhelminastraat 8 in het ontwerpbestemmingsplan Bodegraven
Centrum 2022 de bestemming heeft 'Gemengd -1' met de aanduiding 'specifieke vorm
van horeca - horeca t/m categorie 2b';

• dat op de begane grond van het betreffende pand een Chinees restaurant was gevestigd
maar dit gedeelte van het pand geruime tijd leegstaat en te koop staat;

• dat het college positief heeft besloten op een initiatief van de beoogd nieuwe eigenaar
om de begane grond van het pand Wilhelminastraat 8 te verbouwen tot een zelfstandige
benedenwoning;

• dat in de Wilhelminastraat relatief veel horeca is gevestigd waarvan bewoners overlast
ervaren;

• dat het woon-en leefklimaat van de bewoners van de Wilhelminastraat ten goede komt
als de mogelijkheid in het bestemmingsplan wordt verwijderd om hier horeca mogelijk
te maken.

Besluit:

GroenLinks 4
Henk van der Smit

Het bestemmingsplan Bodegraven Centrum 2022 vast te
stellen waarbij te verwijderen voor het perceel
Wilhelminastraat 8 (Kadastraal bekend Bodegraven, C 4005)
op de verbeelding van het bestemming de aanduiding
'specifieke vorm van horeca - horeca t/m categorie 2b'.

En gaat over tot de orde van de dag
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