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In de Raadsvergadering van 23 april jl. bleek er bij agendapunt 9, Raadsvoorstel 
(15R.00221) inzake Aanpassing Verordening ordemaatregelen recreatieterrein 
Cattenbroek gemeente Woerden, grote verwarring over wat een camperplaats 
inhoudt. Het hoe en waarom, het gebruik,  de concurrentiepositie en de 
kosten/financiering van de voorgestelde camperplaatsen was niet duidelijk. Mede 
hierom is een amendement met als oogmerk o.a. de ontwikkeling van beleid 
aangaande camperplaatsen en het uitstellen van de besluitvorming over de 
camperplaatsen met nagenoeg Raadsbrede steun aangenomen. 
 
Tot verrassing van Inwonerbelangen is vervolgens in de Woerdense Courant van 
woensdag 29 april op de gemeentepagina’s (officiële bekendmakingen) gemeld dat 
er omgevingsvergunningen zijn aangevraagd om in totaal negen camperplaatsen te 
realiseren in Harmelen, Kamerik en Zegveld. De melding op de Gemeentepagina is 
op 12 mei gevolgd door een persbericht inhoudende de aanwijzing door het College 
van vier locaties die camperaars de gelegenheid bieden gratis recreatief te 
overnachten. Alle vier de kernen worden in deze aanwijzing bedacht (Woerden-Club 
O”Four, Harmelen-H2O, Kamerik-Schulenburg en Zegveld-sportvereniging Siveo). 
 
Aanname van het amendement op 23 april vond plaats bij de behandeling van het 
agendapunt ‘recreatieterrein Cattenbroek', maar heeft een bredere strekking. (Citaat 
uit het aangenomen amendement: “Het beleid en de financiën van de 
camperplaatsen in geheel Woerden moeten nog uitgewerkt worden. Deze zullen 
binnenkort naar de gemeenteraad gestuurd worden”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/23-april/20:00/Raadsvoorstel-15R-00221-inzake-Aanpassing-Verordening-ordemaatregelen-recreatieterrein-Cattenbroek-gemeente-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/23-april/20:00/Raadsvoorstel-15R-00221-inzake-Aanpassing-Verordening-ordemaatregelen-recreatieterrein-Cattenbroek-gemeente-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/23-april/20:00/Raadsvoorstel-15R-00221-inzake-Aanpassing-Verordening-ordemaatregelen-recreatieterrein-Cattenbroek-gemeente-Woerden
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De geschetste gang van zaken geeft Inwonersbelangen aanleiding vragen te stellen: 
 

 Hoe kan het College vier locaties voor camperplaatsen aanwijzen gezien de 
opdracht van de Raad om besluitvorming over camperplaatsen op te schorten in 
afwachting van beleidontwikkeling terrace? 

 
 Hoe kunnen door de gemeente ingediende omgevingsaanvragen voor 
camperplaatsen door de gemeente in behandeling worden genomen als er geen 
duidelijk beleid voor beschikbaar is, en er derhalve ook geen duidelijke 
toetsingscriteria zijn. 

 
 Hoe wil het College tegemoet komen aan de wens van de Raad om de 
besluitvorming over camperplaatsen op te schorten totdat er beleid terzake is 
vastgesteld? 

 
 Op welke termijn kan de Raad de in het amendement gevraagde uitwerkingen van 
het beleid en de financiën tegemoet zien? 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hendrie van Assem 
Raadslid Inwonersbelangen 

 


