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Onderwerp M E R Recreatieterrein Oortjespad 

Geachte heer Van Paassen, 

Tauw is gevraagd - bij wijze van 'second opinion' - aan te geven of de opzet en de conclusies 
van de m.e.r.-beoordeling zoals opgesteld door Bureau Waardenburg, onderschreven kunnen 
worden. 

Aan de orde is de kwaliteitsverbetering van de recreatieterreinen Oortjespad en 
Vrijetijdscentrum Kameryck (beide gelegen in hetzelfde recreatiegebied aan het Oortjespad 
in Kamerik). De kwaliteitsverbetering krijgt concreet gestalte door aan de recreatieterreinen 
enkele onderdelen toe te voegen. De ontwikkelingen waar het concreet om gaat staan 
opgesomd in de MER-beoordeling1 zoals uitgevoerd door Bureau Waardenburg ("Beschrijving 
van de nieuwe situatie", blz. 4). Het gaat onder meer om het verruimen van de parkeercapaciteit 
en de uitbreiding van enkele gebouwen, zoals de boerderij voor het pannenkoekenrestaurant en 
het recreatiecentrum Kameryck. 

Op een klein gedeelte van het totale recreatieterrein is een groepsaccommodatie aanwezig 
bestaande uit woonwagens. De activiteit van de initiatiefnemer komt niet voor op de C-lijst en 
gelet op het kleinschalige karakter van de huidige verblijfsrecreatieve poot is het maar zeer de 
vraag of het initiatief geschaard moet worden onder activiteit D10 op de D-lijst (Onderdelen D 
en C behorend bij de bijlage van het Besluit m.e.r.). Met D10 worden namelijk de 
vakantiedorpen en permanente kampeer- en caravanterreinen bedoeld en in die categorie valt 
Oortjespad en Kameryck in beginsel niet. 

1 MER-beoordel ing uitbreiding recreatiecentrum Oortjespad, Kamerik. Bureau Waardenburg bv, 4 december 2012 
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Evengoed is de m.e.r.-beoordeling opgesteld, onder meer op grond van de ligging van het 
recreatieterrein in zogenoemd 'gevoelig gebied', in dit geval het Belvedere-gebied 
Nieuwkoop-Harmeien (landschappelijke en cultuurhistorische waarden). In lid f van onderdeel A 
van de bijlage bij het Besluit m.e.r. staat hierover: 

"Een Belvedere-gebied als bedoeld in de bijlage «Gebieden» bij de nota «Belvedère, 

beleidsnota over de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting» (Kamerstukken II 

1998/99, 26 663, nr. 2) voorzover dat is vastgelegd in een geldende structuurvisie als bedoeld 

in artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening of geldend bestemmingsplan". 

Oordeel 
Tauw vindt de m.e.r.-beoordeling goed gestructureerd. Helder wordt het initiatief geduid en 
vergelijken met de huidige situatie, waarna vervolgens per relevant milieuthema wordt 
aangegeven of en zo ja, van welke effecten sprake is ("Potentiële milieueffecten", vanaf blz. 7). 
Tauw onderschrijft de effectinschattingen en de conclusie zoals die staat verwoord op 
bladzijde 9 van de m.e.r.-beoordeling. Tauw vindt dat het gemeentebestuur van Woerden op 
basis van die conclusie terecht het besluit heeft genomen dat het opstellen van een 
milieueffectrapport niet nodig is. 

Wij verwachten u hiermee van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet, 
(iels Bronsgeest, senior projectleider 

Ruimtelijke Kwaliteit 


