•

•

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen
13R.00311

ik

gemeente
WOERDEN

Van:
Datum

College van burgemeester en wethouders
:

24 september 2013

Portefeuillehouders)

: Y. Koster, J.I.M. Duindam, M.J. Schreurs

Portefeuille(s)

: Sport, Recreatie, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed

Contactpersoon

:

R. Beumers

Tel.nr.

:

8751

E-mailadres

Onderwerp:

Gemeente Woerden
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13R.00311

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door B. de Jong
van de Fractie van het CDA
over mogelijkheden voor Woerdense verenigingen om activiteiten te ontplooien bij de
Recratieplas Cattenbroek

Beantwoording van de vragen:

1. Is de berichtgeving correct dat de gemeente de gesprekken met de verenigingen heeft beëindigd?
Antw: Nee, de verenigingen hebben per brief aangegeven om niet verder in gesprek te gaan met de
gemeente voor een locatie. De reden hiervoor is dat zij de (kostendekkende) huursom niet konden betalen
voor een eigen terrein.
2. Zo ja, welke overwegingen hebben hierbij voor het college de doorslag gegeven ? Zo neen, hoe is dan
op dit moment de feitelijke situatie?
Antw: Er worden gesprekken gevoerd met het recreatieschap over de exploitatie van het gebied waarin
verenigingsactiviteiten mogelijk zijn zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief van 9 juli 2013.
3. Welke mogelijkheden biedt het college in het plan voor de Recreatiepias, naast commerciële initiatieven,
aan niet-commerciële verenigingsactiviteiten?
Antw: Verenigingsactiviteiten blijven mogelijk in het gebied. In overleg met het recreatieschap en de
toekomstige exploitant kan gezocht worden naar inpassing van de niet-commerciële activiteiten. Ook dan
zal voor een eigen verenigingsterrein huur moeten worden betaald.
4. Welke uitgangspunten hanteert het college bij het vinden van een "partner" voor het ontwikkelen van de
mogelijkheden bij de Recreatiepias. Is dat uitsluitend het Recreatieschap? Hoe definieert het College de
relaties tussen: gemeente, Recreatieschap, commerciële exploitanten en niet commerciële initiatieven
vanuit Woerdense verenigingen?
Antw: Ja, dit is uitsluitend het recreatieschap zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief van 9 juli 2013.
Het recreatieschap zal in samenwerking met de gemeente op zoek gaan naar een goede exploitatie van
het gebied.
5. Is het College bereid de gesprekken over de verenigingsinitiatieven met de vertegenwoordigers van de
vier verenigingen te heropenen vanuit de houding "Hoe maken we het mogelijk"?
Antw: De deur stond en staat open. Uitgangspunt is en blijft dat voor een eigen terrein een huursom betaald
moet worden.

6. Wanneer spreekt de Raad over de definitieve keuzen m.b.t. de inrichting en ontwikkeling van de
Recreatiepias?
Antw: De raad praat mee via het bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan ligt de
uitvoering bij het college. Het bestemmingsplan zal binnenkort in procedure worden gebracht.
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