
 

Rondvraag commissie Ruimte 16 maart 2017 

Stand van zaken Cattenbroekerplas  

Op 8 maart 2017 verscheen een artikel in het AD Groene Hart dat het besluit over de inrichting 

van het nieuwe stadsstrand aan de Cattenbroekerplas opnieuw is uitgesteld. Er is opnieuw 

weer meer tijd nodig om een zorgvuldige keuze te maken uit één van de ondernemers die zich 

hebben aangemeld voor de exploitatie van het nieuwe strand.  

Op 14 juni 2016 en op 30 november 2016 heeft de CDA-fractie ook vragen aan het College gesteld 

over de stand van zaken Cattenbroekerplas en het aantrekken van een ondernemer voor de 

exploitatie van de plas. Wethouder Stolk heeft toen geantwoord dat het nog niet gelukt was een 

ondernemer hiervoor aan te trekken maar dat er goede hoop was om binnen afzienbare tijd met een 

hernieuwde uitvraag een nieuwe ondernemer aan te zoeken die voldoet aan de leidraad die door het 

College is vastgesteld. De wethouder sprak de verwachting uit dat de inwoners in het seizoen 2017 

gebruik kunnen maken van een volwaardig ingerichte en functionele recreatieplas. Zolang er geen 

exploitant is van de recreatieplas zijn de kosten voor de gemeente.  

De CDA fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Kan het College uitleggen waarom er vertraging is opgetreden zoals we in het krantenbericht 

hebben vernomen? 

2. Kan het College nader uitleggen waarom het voor het komend seizoen slechts mogelijk is om het 

strand beperkt te exploiteren? 

 

3. Op welke wijze en wanneer heeft het College actie ondernomen om mogelijke toekomstige 

ondernemers te interesseren voor de exploitatie van de Cattenbroekerplas? 

4. Hoe is daarbij de samenwerking met het recreatieschap verlopen? 

5. Hoeveel ondernemers hebben zich na de hernieuwde uitvraag gemeld met een ondernemingsplan 

voor deze recreatiebestemming?  

6. Vallen de ondernemersplannen die nu zijn ingediend bij het College binnen het bestemmingsplan 

en de afspraken die met het recreatieschap zijn gemaakt? 

7. Is er voldoende ruimte om met een/de ondernemer(s) tot een sluitende exploitatie te komen of is 

het College voornemens de leidraad hiervoor aan te passen? 

 

8. Welke vervolgstappen gaat het College nemen om op afzienbare tijd tot een volwaardige 

exploitatie en invulling van de recreatieplas te komen? 

 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de CDA fractie, 

Henny Ekelschot 


