
 
 
 
Amendement inzake uitstel besluitvorming recreatieterrein Cattenbroek 
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij raadsvoorstel inzake  Aanpassing 
Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente Woerden 
 
Gewijzigd raadsbesluit 
De raad besluit: 
geen besluitvorming over de Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek 
gemeente Woerden te nemen totdat het beleid en de financiën ten aanzien van 
Camperplekken in de gemeente Woerden uitgewerkt zijn. 
 
Toelichting  
Aanleiding voor de aanpassing van de verordening is om de openingstijden voor de 
Cattenbroek aan te passen: 

 het oorspronkelijke voorstel was om de openingstijd voor het hele jaar aan te passen 
van 22.00 uur naar 20.00 uur. In de commissie Middelen van 8 april was er een 
algemene meerderheid die voor de periode mei tot en met oktober een opening tot 
22.00 uur wil; 

 de wethouder heeft daarom toegezegd om met een nieuw voorstel te komen waarin 
de openingstijden als volgt worden: van mei tot en met oktober open tot 22.00 uur en 
van november tot en met april tot 20.00 uur. 

 
Een aanpassing van de verordening is voor de komende 6 maanden niet meer nodig. 
Recreatieterrein Cattenbroek is zonder aanpassing tot 22.00 uur open tot en met oktober. 
 
Ten aanzien van de campers: 

 de wethouder heeft aangegeven tegelijk met de wijzigingen van openingstijden de 
camperplaatsen te willen regelen. Het beleid en de financiën van de camperplaatsen 
in geheel Woerden moeten nog uitgewerkt worden. Deze zullen binnenkort naar de 
gemeenteraad gestuurd worden; 

 tijdens de commissie Middelen bleek dat er een aantal onduidelijkheden zijn met 
betrekking tot de camperplaatsen. Hoe wordt misbruik en oneigenlijke gebruik 
voorkomen? Leent het zich bijvoorbeeld voor prostitutie en drugshandel? Hoe wordt 
dit gehandhaafd? Hoe gaat met afval? Klopt het dat de Autoriteit Consument en 
Markt bij een aantal gemeente de camperplaatsen die gratis beschikbaar zijn gesteld 
heeft laten terugdringen vanuit oneerlijke concurrentie. 

 
Tot slot: 

 omdat de aanleiding om de verordening aan te passen er voor de komende zes 
maanden niet is; 

 het beleid en financiën nog niet duidelijk zijn aangaande de campers; 

 er mogelijk sprake is van marktverstoring door de gemeente; 
 
is er geen noodzaak om de verordening aan te passen op dit moment. 
 
 
Hendrie van Asem, Inwonersbelangen 
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