
Aan het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Molenwaard.
Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf

Kinderdijk 13-07-2016

Betreft: Zienswijze met betrekking tot ontwerp-omgevingsvergunning  voor het plaatsen van een 
schuur voor educatie, bij Overwaard 7 te Kinderdijk. Zaaknummer 509160 

Geacht college,

Hierbij maak ik de zienswijze kenbaar van belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk met 
betrekking tot de ontwerp-omgevingsvergunning met zaaknummer 509160 voor het plaatsen van 
een schuur voor educatie, bij Overwaard 7 te Kinderdijk. 

De bouw van deze educatieschuur is op diverse punten in strijd met het vigerende en toekomstige 
bestemmingsplan. Echter de gemeente Molenwaard en de SWEK hebben in samenspraak 
besloten dat van de normen afgeweken kan worden om zo alsnog de omstreden vergunning te 
kunnen verlenen.

In eerdere overleggen met de Gemeente Molenwaard is ons echter verzekerd dat er zonder 
goedkeuring van het bestemmingsplan Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout absoluut niet gebouwd 
gaat worden.

Het is dan ook zeer discutabel dat de gemeente Molenwaard nu vooruitlopend op een nieuw 
bestemmingsplan een vergunning wil verlenen.

In het nieuwe bestemmingsplan ‘Werelderfgoed Kinderdijk- Elshout’ zal ter plaatse van de 
beoogde ontvangstruimte de bestemming ‘Natuur’ worden gewijzigd naar ‘Overige – Molen’ en 
wordt een bouwvlak opgenomen.
De bestemming Natuur geeft aan dat er niet hoger dan 3m gebouwd mag worden, echter in het 
nieuwe bestemmingsplan is de bouwhoogte gewijzigd in goothoogte dit om een precedent te 
scheppen om toch hoger te kunnen bouwen.
Zoals te lezen valt in de Bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing onder punt 4.10 Molenbiotoop voldoet 
de hoogte van het gebouw niet aan de gestelde eisen, maar is de windvang volgens de SWEK 
gering. Om deze reden heeft de gemeente Molenwaard besloten dat het belang van het benutten 
van de recreatieve potentie van het gebied zwaarder weegt en is de overschrijding van de 
maximaal toegestane bouwhoogte gerechtvaardigd. Bovendien wordt het gebouw op nagenoeg 
dezelfde locatie gepositioneerd waar jarenlang tevens een molenschuur heeft gestaan. 
Tenslotte is bij de eerste en zesde Molen van de Overwaard tevens op kortere afstand 
een bouwwerk met een nagenoeg gelijke bouwhoogte gerealiseerd.

Ten eerste was het bouwwerk wat hier heeft gestaan van een veel geringere hoogte dan het nu 
beoogde bouwwerk.



Ten tweede kan je niet op basis van overige bebouwing in de nabijheid afwijken van de regels. ( Ik 
mag te hard rijden want mijn buurman doet het ook )

In artikel 1.1.3 van de Bijlage 1 Ruimtelijke onderbouwing lees ik:
Het onderhavige plan draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp Kinderdijk.
Waar is deze loze kreet op gebaseerd de bouwlocatie ligt immers ver buiten de kern Kinderdijk en 
zal geen enkele positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp, sterker nog: De 
leefbaarheid wordt verslechterd. Een gebouw om bezoekers te ontvangen zal nog meer toeristen 
aantrekken. Zoals door onze inwoners op diverse inspraakavonden is aangegeven en ook 
meermalen door ons, is de verkeerssituatie op de Molenstraat en Lekdijk allesbehalve veilig. Ook 
uw ambtenaren hebben bevestigd dat de verkeerssituatie niet ingericht is op de 
bezoekersaantallen die nu gebruik maken van de oversteken bij de steigers. Nog meer bezoekers 
zal de leefbaarheid dus alleen maar verslechteren.
Wederom wijzen wij u op paragraaf 5 van het rapport Aanpak Visitormanagement Werelderfgoed 
Kinderdijk, waarin gewezen wordt op de samenhang tussen de te nemen maatregelen en het 
ontwikkelen van het gebied.

Het onderhavige plan betreft de realisatie van een traditionele molenschuur bij de vierde 
molen (Overwaard 7).
Maar hoe traditioneel is deze schuur nu eigenlijk, in het stuk bouwhistorische 
verkenning Van Reeuwijk bouwmeester is namelijk het volgende te lezen.

Bij de meeste grote molens komen en kwamen bijgebouwen voor. 
Er is veel variatie in de bijgebouwen. Voorbeelden hiervan zijn molenaarswoningen, 
wachtlokalen, schuren, zomerhuizen, hooibergen en timmerwerkplaatsen. 
De molens van zowel de Nederwaard als de Overwaard vormen een uitzondering 
op bovengenoemde. Bij de molens van de Overwaard kwamen in de 19 e eeuw 
helemaal geen bijgebouwen voor en bij de Nederwaard waren er maar drie molens 
waar bijgebouwen aanwezig waren.

Wij maken ons dan ook grote zorgen dat het molengebied zijn authentieke karakter zal gaan 
verliezen als er steeds meer beeld verstorende bouwwerken in het gebied worden geplaatst.

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen.

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,

Johan Velthuizen
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