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Te nemen besluit 
1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de watergangen in Reeuwijk-

Brug, één en ander zoals weergeven op de bij dit besluit behorende kaart met identificatiecode 

NL.IMRO.1901.Reeuwijk-Brug-VB80; 

2. Te bepalen dat het besluit onder 1 in werking treedt op 6 juli 2017. 

 

Aangeboden stukken ter bespreking  

 Concept raadsbesluit 

 Kaart met identificatiecode NL.IMRO.1901.Reeuwijk-Brug-VB80 
 

Bijzonderheden 
N.v.t. 

 

Betrokken personen en/of partijen 
N.v.t. 

 

Laatste vergadering(en) waarin dit onderwerp eerder is geagendeerd 
N.v.t. 

 

Achtergrondstukken ter kennisname 
Geen 

 

Inleiding 
De eigenaar van het perceel ’s Gravenbroekseweg 5 heeft in mei 2016 de (ooit) beweegbare brug naar 

zijn perceel vervangen door een vaste brug. De nieuwe brug is lager geworden dan de oude brug, 

waardoor sommige bewoners aan de Semmelweislaan niet meer met hun boot onder de brug door 

kunnen. Hierdoor hebben zij geen vaarverbinding meer naar de plassen. De bewoners hebben de 

gemeente gevraagd hier iets aan te doen.  

 

Argumentatie 
Op dit moment wordt onderzocht of we iets aan de aangelegde brug kunnen doen. De brug is in ieder 

geval in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ‘Reeuwijk-Brug’. In dit 

bestemmingsplan zijn geen eisen over de doorvaarthoogte of beweegbaarheid opgenomen. Dit 

betekent dat ook op andere plekken in Reeuwijk-Brug bruggen kunnen worden aangelegd die lager zijn 

dan nu of niet meer beweegbaar. Hierdoor kan op deze plekken de doorvaart worden belemmerd, 

waardoor ook andere bewoners geen vaarverbinding meer naar de plassen hebben.  

 

Het hebben van een vaarverbinding naar de plassen is een belangrijk aspect van het wonen in 

Reeuwijk-Brug. In het verleden zijn ook woningen verkocht met in het koopcontract opgenomen dat er 

een directe vaarverbinding is naar de plassen. Het is daarom belangrijk om in de toekomst te 

voorkomen dat door de aanleg van nieuwe bruggen of vervanging van bestaande bruggen de 

doorvaart naar de plassen wordt belemmerd. Er zal daarom een bestemmingsplan worden opgesteld 

voor alle watergangen in Reeuwijk-Brug waarin regels worden opgenomen over de omvang, hoogte en 
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situering van bruggen. Om te voorkomen dat omgevingsvergunningen moeten worden verleend voor 

ongewenste bruggen, wordt voorgesteld en voorbereidingsbesluit te nemen. Door het nemen van een 

voorbereidingsbesluit kunnen aanvragen om omgevingsvergunning in de watergangen worden 

aangehouden. Dit geldt overigens dan niet alleen voor bruggen, maar ook voor andere bouwwerken in 

het water.  

 

Vervolgtraject 
Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd en treedt op 6 juli 2017 in werking. Naar verwachting 

bieden wij u het bestemmingsplan voor de watergangen in Reeuwijk-Brug ter vaststelling aan in het 

vierde kwartaal van 2017. 
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