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Gemeente Bodegraven Reeuwijk
Raadsbesluit
Datum 4 juli 2012
Aqendapunt 5
onderwerp Beheerruimten/schuilhutten op onbebouwde percelen in het
plassengebied
- ,/ - (jSs/zwr-/z -/éto
Raadsbeslultnummer V
De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012;
gelet op de Wet ruimtelijke ordening
gezien het ingediende amendement van de fracties BBR, CDA en VVD Bodegraven-Reeuwijk;
l
Besluit
1. Op alle onbebouwde natuurpercelen in het plassengebied die kleiner zijn dan 300 m2
één bergkist van 2,5 m3 mogelijk maken of een tent van maximaal 12m3 tijdens het
zomerseizoen, alsmede een steiger van 3m2;
2. Op alle onbebouwde natuurpercelen met een oppewlakte van 300 m2 tot en met
4000m2 een bergruimte/schuilhut mogelijk maken van maximaal 14m3 of een tent
van maximaal 12m3 tijdens het zomerseizoen, alsmede een steiger van 3m2;
3. Op alle onbebouwde natuurpercelen met een oppe|lakte groter dan 4000m2 een
bergruimte/schuilhut mogelijk maken van maximaal 18m3 of een tent van maximaal
12m3 tijdens het zomerseizoen, alsmede een steiger van 6m2.
4. Aan het toestaan van een bergruimte/schuilhut de volgende voo|aarden te verbinden:
. De toestemming kan alleen worden verleend via een in het bestemmingsplan op te
nemen flexibiliteitbepaling waarmee afgeweken kan worden van het
bestemmingsplan;
. De bergruimte/schuilhut of tent dient te worden uitgevoerd in schutkleuren zodat hij
wegvalt in het gebied en dient tevens aan 3 zijden te worden ingegroend waarbij de
open zijde zich niet richting plas mag bevinden;
@ De hoogte van de bergruimte/schuilhut of tent mag maximaal 2.00 meter bedragen;
I
* Alle bestaande illegaal aanwezige bebouwing dient te worden afgebroken alvorens
de bergruimte/schuilhuvtent wordt geplaatst;
. De bergruimte/schuilhut mag nimmer de status van recreatiewoning krijgen;
* Als gevolg van bovenstaande regeling voor bebouwing op onbebouwde percelen mag
het aantal onbebouwde percelen waarop deze bebouwing is toegestaan niet
toenemen ten opzichte van de situatie op 4 juli 2012, mits deze peildatum juridisch
uitvoerbaar is; '
* Alle bouwwerken dienen minimaal 5 meter uit de oeverlijn te worden geplaatst;
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* Ondergronds bouwen wordt uitgesloten, evenals gebruikmaking van de algemene
onthe|ingsregel van 10%)
@ Verbod op overnachting zoals dat nu geldt bij de tenten, gaat ook gelden voor de
bergruimten/schuilhutten.
5. De Put van Kruijt is niet gelegen in het Plassengebied en dient een educatief doel. Op
deze Iocatie is een bergruimte van maximaal 40m3 toegestaan.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de
Reeuwijk, gehouden op 4 juli 2012
gemeente BodegravenDe griffier,
I
L.
dr .H . Rils
El-e'goo zitt
r. C. van der Kamp
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