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G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
E.M. Geldorp, 0348-428510 raadsgriffie@woerden.nl 

 

 
Raadsvoorstel (15R.00535) inzake Aanpassing bestemmingsplan 
"Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld" 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren: 

1. in te stemmen met de notitie Bestuurlijke lus bestemmingsplan "Recreatieplas 
Cattenbroek en natuurplas Breeveld"; 

2. het bestemmingsplan "Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld" op 
basis van de notitie gewijzigd vast te stellen. 

 
Voor de behandeling is wethouder Schreurs uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
Op 8 juli 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
tussenuitspraak gedaan in het beroep dat is ingesteld tegen bestemmingsplan 
'Recreatiepias Cattenbroek en natuurplas Breeveld'. Dit bestemmingsplan is vastgesteld 
door de raad op 27 november 2014. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van het 
recreatieterrein bij de recreatiepias Cattenbroek mogelijk. 
 
De Afdeling heeft de meeste van de door appellanten aangedragen beroepsgronden 
(trillingsvrije zone, nachtverblijf en ontsluiting) afgewezen. Alleen ten aanzien van de 
beroepsgrond "Evenementen" heeft de Afdeling geconcludeerd dat het 
bestemmingsplan niet zonder onderzoek naar de mogelijke geluidbelasting van deze 
evenementenregeling had mogen worden vastgesteld. 
Wat betreft de evenementenregeling is het bestemmingsplan geschorst. Voor het 
overige is het bestemmingsplan nog steeds rechtsgeldig. 
 
In de tussenuitspraak draagt de Afdeling de raad op om onderzoek te verrichten en 
(indien uw raad op basis van het nader onderzoek, evenementen wil mogelijk maken) 
een nieuw besluit te nemen. Naar aanleiding van de uitspraak is het voorliggende 
voorstel opgesteld om het bestemmingsplan aan te passen. 
 

3. Vervolgprocedure 
Op basis van het advies van de commissie een hamer- of bespreekstuk in de 
raadsvergadering van 5 november 2015. 
 


