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Onderwerp: Vaststelling van het bestemmingsplan "Oortjespad" 

De raad besluit: 

1. te verklaren dat het niet noodzakelijk is een exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 
6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 

2. de ontvangen zienswijzen ontvankelijk te verklaren en overeenkomstig de Nota Zienswijzen 
Bestemmingsplan Oortjespad als volgt daarop te besluiten: 

a. de zienswijze 13.019154 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
b. de zienswijze 13.019035 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
c. de zienswijze 13.019167 ongegrond te verklaren; 
d. de zienswijze 13.019036 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
e. de zienswijze 13.018660 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
f. de zienswijze 13.019163 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
g. de zienswijze 13.019151 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
h. de zienswijze 13.019179 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 

3. te bepalen dat de reactie 13.019147 van de provincie Utrecht overeenkomstig de Nota 
Zienswijzen Bestemmingsplan Oortjespad aanleiding geeft tot aanpassing van het 
bestemmingsplan; 

4. het bestemmingsplan "Oortjespad" met de digitale planidentificatie 
"NL.IMRO.0632.BPOORTJESPAD-bVA1" gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit 
behorende gewaarmerkte staat van wijzigingen; 

Inleiding: 

Dit voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan is het gevolg van de impasse die is ontstaan 
na de rechterlijke uitspraak tot vernietiging van de verleende bouwvergunning voor de uitbreiding 
van recreatiecentrum Kameryck in juli 2012. In het geldende bestemmingsplan "Landelijk gebied 
Woerden, Kamerik, Zegveld" is het gebied uiteraard ook recreatief bestemd, maar daarbij is een 
aanduiding opgenomen dat horeca ondergeschikt is toegestaan op dat gedeelte van het perceel 
waar het op de plankaart is aangegeven. Kort gezegd vernietigde de rechter de vergunning 
vanwege strijd met het bestemmingsplan omdat allereerst enkele activiteiten die Kameryck binnen 
de recreatieve bestemming ontplooit niet als zodanig konden worden aangemerkt. Ten tweede 
achtte hij geen sprake van ondergeschiktheid van de horeca ten opzichte van de recreatieve 
activiteiten. 

Wij hebben uw raad over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak en de bestuurlijke lijn die ons 



voor ogen stond geïnformeerd via de raadsinformatiebrief van 18 september 2012, nr. 12R.00341. 
Kern daarvan was dat wij opteren voor een integrale herziening van het bestemmingsplan voor het 
recreatieterrein Oortjespad in combinatie met toepassing van de coördinatieregeling voor de 
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Kameryck. Daarbij rekening houdend met enerzijds 
het voldoende faciliteren van het horecagedeelte van Kameryck met inachtneming van de 
recreatieve functie en anderzijds voldoende aandacht voor de effecten op de omgeving op het 
gebied van geluid en verkeer. 

Gelijktijdig bied een integrale planherziening ons de mogelijkheid de toekomstige wensen van het 
Recreatieschap ten aanzien van de kinderboerderij mee te nemen. Hierover bent u op 20 
september 2012 tijdens een informatieavond bijgepraat door het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden. De daar voorgeschotelde scenario's van uitersten werden als te vergaand 
bestempeld. Het door Kameryck ontwikkelde voorstel om kon wel op bijval rekenen. Dit voorstel 
behelst dat de continuïteit van de kinderboerderij wordt gewaarborgd door: 

1. enerzijds het voorzieningenaanbod te vergroten met recreatieve mogelijkheden en een 
aparte horecavoorziening in de vorm van een pannenkoekenrestaurant, en 

2. anderzijds door de beheerslasten omlaag te brengen én de mogelijkheden voor vrije 
dagrecreatie in stand te laten. 

Dit voorstel is verder uitgewerkt in het voorliggende bestemmingsplan. 

Wij menen met het nieuwe bestemmingsplan er in geslaagd te zijn de juiste balans te hebben 
gevonden voor alle betrokken belangen in dit gebied. Wij zijn er van overtuigd dat met het 
bestemmingsplan ook voldoende aandacht is geschonken aan de effecten op de omgeving. Er zijn 
voldoende waarborgen opgenomen om verdere uitbreiding van bebouwing te voorkomen. 

Bevoegdheid: 

Uw raad is op grond van de Wet ruimtelijke ordening het bevoegde orgaan om een 
bestemmingsplan vast te stellen. 

Beoogd effect: 

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd voor de planperiode van 10 jaar een goede planologische 
regeling te bieden voor het recreatieterrein Oortjespad. Daarmee wordt enerzijds de onvolkomenheid 
in het geldende bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld" ten aanzien van 
Kameryck "gerepareerd" en anderzijds ruimte geboden aan de nieuwe gewenste ontwikkelingen 
voor de kinderboerderij aan het Oortjespad waardoor een toekomst bestendige exploitatie mogelijk 
gemaakt kan worden. 

Argumenten: 

Ad. 1. 
Er is geen sprake van een aangewezen bouwplan in de zin van de Wro (artikel 6:13 Wro) en dus is 
er geen verplichting om een exploitatieplan vast te stellen. De exploitatie van Kameryck is 
overigens geheel in handen van de particuliere onderneming. De exploitatie van de kinderboerderij 
is opgenomen in de begroting van het Recreatieschap. 

Ad. 2 
Na een korte inspraakperiode op het voorontwerp is op 4 april jl. de formele procedure tot 
vaststelling gestart met de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 
weken (tot 15 mei 2013) in combinatie met de gelijktijdige ter inzage legging van het ontwerp
besluit van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoofdgebouw van Kameryck. 

Tijdens de genoemde periode van 6 weken hebben wij 8 zienswijzen ontvangen en 1 ambtelijke 
reactie van de provincie. 

In de bij de stukken behorende zienswijzenrapportage wordt uitvoerig ingegaan op alle ingediende 
zienswijzen. De zienswijzen tegen het plan hebben in de kern vooral betrekking op het bezwaar dat 
Kameryck ter plaatse een volledig zelfstandige horecavoorziening zou zijn geworden ten koste van 
de recreatiemogelijkheden op het terrein Oortjespad. Zij achten dit in strijd met rijks- provinciaal en 



gemeentelijk beleid. Ook de plannen voor de kinderboerderij met uitbreiding van de activiteiten en 
vestiging van een pannenkoekenrestaurant kunnen in hun ogen geen genade vinden. Zij vrezen 
door dit alles een steeds verdere inperking van de vrije dagrecreatie en overlast als gevolg van 
verkeer en geluid. In een enkel geval hebben de zienswijzen aanleiding gegeven tot meer 
verduidelijking in de toelichting of bijlagen bij het bestemmingsplan. Ook heeft een zienswijze tot 
aanvulling van de regels geleid. 

Voor de uitvoerige reactie op de zienswijzen verwijzen wij u naar de genoemde Nota Zienswijzen 
Bestemmingsplan Oortjespad. 

Een korte reactie van onze kant geeft het volgende beeld: 
Ten aanzien van de ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan kan worden opgemerkt dat 
het vanaf de ontwikkeling van het recreatiecentrum (sinds 2000) voor het gemeentebestuur 
duidelijk geweest dat ook zelfstandige horeca activiteiten een onmisbare peiler zijn voor een 
gezonde exploitatie van het recreatieterrein. In de ruimtelijke onderbouwing van 27 april 2006 van 
ingenieursbureau BCC, die ook aan de bouwvergunning c.q. vrijstelling artikel 19 W R O voor de 
bouw van het hoofdgebouw is verbonden, wordt al duidelijk aangehaald dat de horeca 
ondersteunend (volgend) is aan alle andere functies. Én dat de horeca een 'en-en'- formule zal zijn 
om buiten het seizoen ook een gezonde exploitatie mogelijk te maken. 
Dat in de afgelopen jaren de bedrijfsactiviteiten zijn doorontwikkeld en blijven aansluiten op de 
veranderende behoefte van recreanten heeft niet tot een wijziging geleid in de opstelling van het 
gemeentebestuur bij het faciliteren van Kameryck. Daarbij blijft uiteraard wel voorop staan dat dit 
faciliteren ook moet passen binnen de randvoorwaarden dat geen onaanvaardbare overlast voor de 
omgeving wordt veroorzaakt. Met name naar aspecten als verkeer en geluid zal aandacht blijven 
uitgaan. 

Bij het opstellen van het geldende bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld" 
is - naar nu blijkt uit de rechterlijke uitspraken - de lijn die bij realisatie van de voorziening is 
ingezet onvoldoende in de voorschriften/regels verwoord. De van oorsprong bedoelde 
ondersteunende functie van de (zelfstandige) horeca is in de voorschriften beperkter verwoord als 
"ondergeschikt" en ook niet als dubbelbestemming, waardoor de zelfstandige horeca activiteiten 
niet als recreatief en niet als ondergeschikt zijn aangemerkt door de bestuursrechter. 

Met het nieuwe bestemmingsplan Oortjespad is getracht deze bestuurlijke lijn duidelijker te 
omschrijven en in zodanige regels te vatten dat daarmee de noodzakelijke en gewenste helderheid 
en rechtszekerheid wordt verschaft. 
In het bestemmingsplan wordt uitvoerig aandacht besteed aan alle mogelijke onderzoeken om de 
effecten op de omgeving goed in beeld te brengen. De onderzoeken tonen aan dat de 
bedrijfsvoering van Kameryck en de kinderboerderij in combinatie met de recreatie-activiteiten zelfs 
bij piekdagen geen onaanvaardbare overlast tot gevolg hebben. 

Over de reactie van IVN kan worden opgemerkt dat deze reactie voor Kameryck aanleiding is om 
nader overleg met IVN en Recreatieschap voor te stellen, waarbij ook Natuurmonumenten wordt 
uitgenodigd. Wij menen de bezwaren van IVN voldoende te kunnen ondervangen door het 
toevoegen van een adviesrol voor een ecoloog bij het eventueel uitvoeren van werken ten behoeve 
van de realisatie van de plannen van Kameryck. Wij ondersteunen uiteraard de handreiking van 
Kameryck om verder overleg te voeren over de daadwerkelijke invulling van haar plannen. 

Ad. 3. 
Van de zijde van de provincie Utrecht is een ambtelijke reactie ontvangen. Daar in is aangegeven 
dat het niet als een bestuurlijk bekrachtigde zienswijze moet worden aangemerkt, maar als een 
verzoek om enkele zaken in het plan op te nemen c.q. te regelen. In nader overleg met de 
provincie is daarnaar gekeken en een oplossing gevonden. Datzelfde geldt voor het verzoek van 
Kameryck om meer verduidelijking van sommige regels. Voor een inhoudelijke opsomming van de 
verschillende punten verwijzen wij u naar de eerdergenoemde nota. 

Ad. 4. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan hoort de staat van wijzigingen waarop is aangegeven 
op welke onderdelen het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. 



Kanttekeningen: 

Het is duidelijk, onder meer uit de gevoerde rechtszaken en de ingediende zienswijzen, dat de 
plannen van Kameryck en het Recreatieschap niet bij iedereen op instemming kunnen rekenen. 
Het is dan ook te verwachten dat indien uw raad besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan 
opnieuw de gang naar de bestuursrechter zal worden gemaakt. Door toepassing van de 
coördinatieregeling, waarbij bestemmingsplan én omgevingsvergunning voor de uitbreiding van 
Kameryck gecombineerd zijn behandeld, resteert nog één beroepsgang bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afdeling zal binnen 6 maanden uitspraak doen op 
een ingediend beroep, zodat naar verwachting voor het eind van dit jaar duidelijkheid bestaat over 
de aanvaardbaarheid van de nu gekozen planologische regeling. 

Financiën: 

Er is sprake van een particuliere ontwikkeling en exploitatie voor wat betreft Kameryck. De 
exploitatie van de kinderboerderij is ondergebracht in het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Uitvoering: 

Behandeling van het bestemmingsplan is voorzien in een aparte commissievergadering op 25 juni 
2013. Dit vloeit voort uit de uitdrukkelijke wens van uw raad om dit bestemmingsplan nog voor de 
zomer vast te stellen nu de bouw van de uitbreiding van Kameryck al sinds juli 2012 stil ligt. 
Tijdens de commissie vergadering kunnen de indieners van de zienswijzen gebruik maken van het 
inspreekrecht. Vaststelling is voorzien in de gemeenteraad van 27 juni 2013. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan ligt het in de bedoeling ook de omgevingsvergunning voor 
de uitbreiding te verlenen, zodat beide besluiten gezamenlijk bekend gemaakt kunnen worden. Als 
gevolg van de toepassing van de coördinatieregeling kan dan ook in slechts één instantie beroep 
aangetekend worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Communicatie: 

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt dit bekendgemaakt in de Woerdense Courant, de 
Staatscourant en op internet (www.woerden.nl alsmede www.ruimteliikeplannen.nl) 
De indieners van een zienswijze worden op de gebruikelijke manier geïnformeerd over de 
vaststelling van het bestemmingsplan. Zij ontvangen de zienswijzen rapportage en informatie over 
de behandeling in de raad(scommissie). 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Zie eerdergenoemde raadsinformatiebrief van 18 september 2012. (12R.00341) 

Bijlagen: 

Vaststelling 
Nota Zienswijzen bestemmingsplan Oortjespad (13L02253) 
Bijlagen 1-3 bij Nota Zienswijzen - kaarten inzake toegankelijkheid (13i.02254) 
Bijlage 4 bij Nota Zienswijzen - aanvulling op toelichting (13i.02262) 
Bijlage 5 bij Nota Zienswijzen - kaart toekomstvisie Oortjespad (13i.02255) 
Bijlage 6 bij Nota Zienswijzen - second opinion MER-beoordeling (13i.02261) 
Bijlage 7 bij Nota Zienswijzen - kaart met aanduidingsvlak hoofdgebouw (13i.02256) 
Bijlage 8 bij Nota Zienswijzen - kaart met nieuwe aanduiding bijgebouwen 13i.02257) 
Bijlage 9 bij Nota Zienswijzen - kaart met aanduidingsvlak evenementenzone (13i.02259) 
Bijlage 10 bij Nota Zienswijzen - aanvullend geluidsonderzoek (13i.02260) 
Staat van wijzigingen behorend bij bestemmingsplan Oortjespad (13i.02252) 



Ontvangen zienswijzen: 
-zienswijze 13.019154 
-Achmea Rechtsbijstand 13.019035 
-zienswijze 13.019151 
-zienswijze 13.019163 
-zienswijze 13.019167 
-zienswijze 13.019036 
- IVN, werkgroep Woerden 13.018660 
-Kameryck 13.019179 
Ambtelijke Reactie: 
- Provincie Utrecht (13.019147) 

Ontwerpbestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: toelichting en regels (13i.01139) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: verbeelding (13L01140) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: bijlage 1 mer beoordeling (13i.01141) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: bijlage 2 quick scan flora en fauna (13L01142) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: bijlage 3 geluidsonderzoek (13i.01143) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: bijlage 4 oppervlakteberekeningen (13i.01144) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: bijlage 5 verkeersonderzoek (13i.01145) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: bijlage 6 risico toets planschade (13i.01146) 
-ontwerp-bestemmingsplan Oortjespad: bijlage 7 nota inspraak en overleg (13i.01147) 

Voorontwerpfase 
Reacties vooroverleg: 
- Provincie Utrecht (13.013033) 
- Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (13.012514) 
- Inspraakreacties: 
- reactie 13.012385 
- reactie 13.012459 
- reactie 13.012505 
- reactie 13.012536 
- IVN, Werkgroep Woerden (13.013023) 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

de burgemeester Cretans 
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