RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00601

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

23 juli 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Bolderdijk

: Handhaving

Contactpersoon :

M. Arbaj

Tel.nr.

:

8268

E-mailadres

:

arbaj.m@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Florian Bos
van de Fractie van VVD
over Handhaving bij Gardameer

Beantwoording van de vragen:
1. Zijn de (spel)regels voor gebruik van de openbare ruimte aan het Gardameer
inmiddels uitgewerkt en bekend gemaakt? Zo ja, wat zijn de spelregels?
De regels over het gebruik van de openbare ruimte aan het Gardameer zijn uitgewerkt.
De regels vloeien voort uit de Algemene plaatselijke verordening en eenieder dient hier
kennis van te hebben. In het krantenartikel van het AD Woerden d.d. 24 juni 2019 is er
aandacht besteed aan het Gardameer en zijn de beoogde regels gepubliceerd . De regels
zijn tevens verstuurd naar omwonenden (3 personen) die zich hadden aangemeld om
mee te denken over de regels. De borden zijn besteld en zullen de huidige borden met
regels vervangen.
2. Is er naar aanleiding van de door omwonenden ervaren overlast extra
handhavingscapaciteit ingezet?
Er is geen extra handhavingscapaciteit ingezet, maar er is wel op een zo effectief mogelijke
wijze gekeken naar de invulling en inzet van de boa’s. Dit betekent dat de boa’s op de
piekmomenten aanwezig waren bij het Gardameer.
3. Hoe vaak wordt er door BOA's gesurveilleerd? Waarop wordt gehandhaafd?
De locatie wordt extra bezocht op dagen bij weersomstandigheden die erop kunnen duiden dat er
veel bezoekers naar het Gardameer komen. De bezoeken van de BOA’s zijn weersafhankelijk en
vinden plaats op piekmomenten. Uit de binnengekomen meldingen is gebleken dat de meeste
overlast tussen 14:00 uur en 22:00 uur wordt ervaren. Er is afstemming tussen politie en
jongerenwerk als het gaat om het aanwezig zijn bij het Gardameer.
4. Is er inmiddels handhavend opgetreden? Zo ja, hoe vaak en op welke wijze? Zo nee,
waarom niet?
Er zijn diverse waarschuwingen uitgedeeld met betrekking tot het drinken van alcohol. De
handhavingsstrategie is om laagdrempelig de bezoekers aan te spreken en de regels uit te
leggen. De feiten waar de BOA’s op controleren en handhaven staan in de APV. Tevens is er
contact met de politie als het gaat om uitgedeelde waarschuwingen en worden de bezoekers
actief doorverwezen naar het Cattenbroekerstrand.
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5. Heeft het college het gevoel dat de handhaving effect heeft op het verbeteren van de
situatie? Waarom wel/niet? Zo nee, welke andere maatregelen is het college voornemens
te nemen, zoals verbetering van de recreatiemogelijkheden aan de Cattenbroekerplas?
Omwonenden geven aan dat zij t.o.v. vorig jaar verandering ervaren in de werkwijze en
intensiteit als het gaat om de aanwezigheid van handhavers en het jongerenwerk. Het effect is
dan ook merkbaar en dit is ook terug te zien in de bezoekersstroom bij het Cattenbroekerstrand.
Bij hele warme dagen blijft de grote toestroom van bezoekers een aandachtspunt bij het
Gardameer. Vaak betreft dit kinderen tussen de 6 en 13 jaar die in de omgeving van het
Gardameer wonen.
Het college heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken, en uit te voeren, om
het Cattenbroekerstrand op korte termijn aantrekkelijker te maken. Het college is wel van
mening dat investeren bij het Cattenbroekerstrand geen garanties geven dat bezoekers het
Gardameer niet zullen bezoeken. Daarom blijft het college in gesprek met omwonenden,
specifiek enkele omwonenden die overlast ervaren.
6. Hoe wordt de inzet van de gemeente ervaren door de recreërende jongeren enerzijds en
de omwonenden anderzijds?
Zoals hierboven beschreven zijn er omwonenden die aangeven tevreden te zijn met de inzet.
Voorts geven de jongeren aan dat ze de aanwezigheid van het jongerenwerk, handhaving en
politie aanzienlijk vinden geïntensiveerd t.o.v. vorig jaar. Voor sommigen is dit een reden om
uit te wijken naar andere locaties.
Er zijn ook omwonenden die de inzet van de gemeente nog onvoldoende vinden. Dit komt
mede door een verschil in interpretatie omtrent de handhaafbaarheid van de regels en de
verwachtingen.
7. Met welke frequentie/intensiteit zal er de rest van de zomer worden gehandhaafd?
Worden er naast handhaving nog andere stappen gezet om de situatie voor iedereen te
verbeteren? Wat kunnen de omwonenden en recreërende personen deze zomer
verwachten van gemeentelijk optreden?
Het college heeft opdracht gegeven om bij uitzonderlijke weersomstandigheden (vooraf) de
inzet vanuit het jongerenwerk en handhaving te intensiveren bij het Gardameer. Dit betekent dat
het Gardameer op warme dagen een prioriteit wordt. Politie vult aan waar nodig. Voorts worden
de mogelijkheden om op korte termijn het Cattenbroekerstrand aantrekkelijker te maken
onderzocht en uitgevoerd.
Progressief Woerden heeft op 3 juli 2019 vragen gesteld over de voortgang van de ontwikkeling van
recreatie bij de Cattenbroekerplas. Ook in het snelste scenario zal deze ontwikkeling nog een aantal
jaar duren. Daarom hebben wij de volgende aanvullende vragen aan het college.
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1. Is het college het met de Woerdense VVD eens dat het strand Cattenbroek op dit
moment beperkt aantrekkelijk is?
Het college sluit zich aan bij het beeld dat het Cattenbroekerstrand beperkt aantrekkelijk is.
2. De Woerdense VVD zou graag zien dat er maatregelen worden genomen om de kwaliteit
van strand Cattenbroek te verbeteren. Deelt het college deze mening? Zo ja, welke
maatregelen gaat het college nemen om de recreatiemogelijkheden te verbeteren en op
welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Het college deelt de mening om het Cattenbroekerstrand te verbeteren. Daarom is er opdracht gegeven
om op korte termijn voorzieningen te treffen die aansluiten bij de behoeften die er zijn en die binnen
bestaande budgetten passen. Er wordt momenteel onderzocht welke maatregelen er getroffen moeten
worden. Een termijn is moeilijk in te schatten, maar de voorzieningen zijn in ieder geval blijvend. Er
wordt door het college al voorgesorteerd op eventuele toekomstige ontwikkelingen.
3. Welke (andere) maatregelen kunnen genomen worden om het strand een
kwaliteitsimpuls te geven?
Binnen de bestaande budgetten is het een uitdaging om een kwaliteitsimpuls te geven aan het
Cattenbroekerstrand. Er wordt gekeken om op het water en op het land voorzieningen te treffen om het
Cattenbroekerstrand aantrekkelijker te maken. Op het water worden de mogelijkheden onderzocht voor
een zwemponton en op het land mogelijk doeltjes.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.083366

Pagina 3 van 3

From:
Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
maandag 8 juli 2019 11:30:56
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Stadhuis
Subject:
Artikel 42 vragen VVD inzake duidelijkheid over handhaving bij Gardameer
Attachments: art. 42 vragen vvd inzake duidelijkheid over handhaving bij gardameer.pdf

Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van VVD inzake duidelijkheid over handhaving bij Gardameer. Conform het RvO
dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 7 augustus a.s.).
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Artikel 42-vragen inzake duidelijkheid over handhaving bij Gardameer
Op 7 mei vond in Het Baken een vergadering van het Wijkplatform Snel en Polanen & Waterrijk plaats,
waar de situatie rond het Gardameer is toegelicht door de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst is
aangegeven dat er maatregelen worden genomen om overlast, zoals deze vorig jaar heeft
plaatsgevonden, te beperken. Ook is er een toezegging gedaan dat er zal worden gehandhaafd.
Inmiddels blijkt dat de plek aan het Gardameer opnieuw erg in trek is bij jongeren, vooral tijdens de
warme dagen in de afgelopen weken. Zowel jongeren die min of meer noodgedwongen bij het
Gardameer recreëren als omwonenden moeten in een acceptabele situatie van de zomer kunnen
genieten. Daarbij dient iedereen zich wat ons betreft aan de regels te houden en bovenal op
fatsoenlijke wijze met elkaar om te gaan, door rekening met elkaar te houden.
Een onderdeel van die aanpak is handhaving op overtreding van regels. Er bestaan verschillende
geluiden over de mate waarin door de gemeente wordt gehandhaafd. Enerzijds geven omwonenden
aan dat zij weinig tot geen handhaving door de gemeente constateren. Anderzijds blijkt uit de media
en gesprekken met jongeren dat er op momenten wel wordt gehandhaafd. De Woerdense VVD wil
graag duidelijkheid over de intensiteit, frequentie en inhoud van het handhavend optreden door de
gemeente. Daarom stellen wij onderstaande vragen.
1. Zijn de (spel)regels voor gebruik van de openbare ruimte aan het Gardameer inmiddels
uitgewerkt en bekend gemaakt? Zo ja, wat zijn de spelregels?
2. Is er naar aanleiding van de door omwonenden ervaren overlast extra handhavingscapaciteit
ingezet?
3. Hoe vaak wordt er door BOA's gesurveilleerd? Waarop wordt gehandhaafd?
4. Is er inmiddels handhavend opgetreden? Zo ja, hoe vaak en op welke wijze? Zo nee, waarom
niet?
5. Heeft het college het gevoel dat de handhaving effect heeft op het verbeteren van de situatie?
Waarom wel/niet? Zo nee, welke andere maatregelen is het college voornemens te nemen,
zoals verbetering van de recreatiemogelijkheden aan de Cattenbroekerplas?
6. Hoe wordt de inzet van de gemeente ervaren door de recreërende jongeren enerzijds en de
omwonenden anderzijds?
7. Met welke frequentie/intensiteit zal er de rest van de zomer worden gehandhaafd? Worden er
naast handhaving nog andere stappen gezet om de situatie voor iedereen te verbeteren? Wat
kunnen de omwonenden en recreërende personen deze zomer verwachten van gemeentelijk
optreden?
Progressief Woerden heeft op 3 juli 2019 vragen gesteld over de voortgang van de ontwikkeling van
recreatie bij de Cattenbroekerplas. Ook in het snelste scenario zal deze ontwikkeling nog een aantal
jaar duren. Daarom hebben wij de volgende aanvullende vragen aan het college.
1. Is het college het met de Woerdense VVD eens dat het strand Cattenbroek op dit moment
beperkt aantrekkelijk is?
2. De Woerdense VVD zou graag zien dat er maatregelen worden genomen om de kwaliteit van
strand Cattenbroek te verbeteren. Deelt het college deze mening? Zo ja, welke maatregelen
gaat het college nemen om de recreatiemogelijkheden te verbeteren en op welke termijn? Zo
nee, waarom niet?
3. Welke (andere) maatregelen kunnen genomen worden om het strand een kwaliteitsimpuls te
geven?
Namens de Woerdense VVD,
Florian Bos

