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De raad besluit: 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet: 

I. De Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente Woerden als volgt 
aan te passen: 

a. De in artikel 1 lid b genoemde gewaarmerkte tekening te vervangen door bijgevoegde 
tekening W2135do2 verordening 2015 A3; 

b. Artikel 1 lid d te wijzigen: 
Kampeermiddel: een tent, tentwagen of (sta)caravan dan wel enig ander onderkomen 
of ander voertuig geen camper zijnde en voor zover geen bouwwerk zijnde geheel of 
ten dele bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf; 

c. Artikel 1 lid e toe te voegen: 
Camper: kampeerauto of kampeerwagen die bedoeld en ingericht is om recreatief in 
te verblijven; 

d. Artikel 6 als volgt te wijzigen: 
1. Het is in de periode van 1 mei tot 1 oktober verboden zich tussen 22:00 uur en 
zonsopgang te bevinden op het recreatieterrein; 
2. Het is in de periode van 1 oktober tot 1 mei verboden zich tussen 20:00 uur en 
zonsopgang te bevinden op het recreatieterrein; 
3. Het is in de periode van 1 mei tot 1 oktober verboden motorvoertuigen of andere 
middelen van vervoer tussen 22:00 en zonsopgang op het recreatieterrein achter te 
laten; 
4. Het is in de periode van 1 oktober tot 1 mei verboden motorvoertuigen of andere 
middelen van vervoer tussen 20:00 en zonsopgang op het recreatieterrein achter te 
laten; 
5. De leden 1,2, 3 en 4 zijn niet van toepassing op campers die op grond van artikel 
18 op het recreatieterrein aanwezig mogen zijn. 

e. Artikel 9 lid 2 te laten vervallen; 
f. Artikel 9 lid 3 te wijzigen: 

Het is recreanten verboden zich op andere wijze van afvalstoffen te ontdoen dan door 
deze in of op de daartoe bestemde plaatsen, zoals afvalmanden, -bakken en 
soortgelijke voorzieningen te deponeren; 

g. Artikel 18 als volgt te wijzigen: 
Het is verboden kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden op het 
recreatieterrein met uitzondering van campers die voldoen aan nader door het college 
te stellen eisen en uitsluitend op de nader door het college aan te wijzen locatie; 

h. Aan de artikelen 6,16 en 20 een extra lid toe te voegen, luidende: 



In geval van een evenement op het recreatieterrein waarvoor door de burgemeester 
een evenementenvergunning is verleend is het hiervoor genoemde verbod niet van 
toepassing. Eventuele specifieke ordemaatregelen worden in de 
evenementenvergunning opgenomen; 

II. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking; 

III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze. 

Inleiding: 

Op 24 juni 2010 is de verordening ordemaatregelen Cattenbroek vastgesteld. In deze verordening 
zijn de grenzen van het gebied waarin de maatregelen gelden vastgesteld en ook de openingstijden. 
In 2014 is het parkeerterrein vergroot en daardoor valt een deel van het terrein buiten de 
verordening. In 2014 heeft de politie verzocht om betere handhaafbare openingstijden vast te 
stellen. 
Voor evenementen in het gebied worden in de evenementenvergunningen andere of afwijkende 
ordemaatregelen vastgesteld die niet altijd in overeenstemming zijn met de verordening. Dat levert 
onwenselijke situaties op. 
In 2014 is door de provincie een definitieve ontgrondingsvergunning verleend waarmee de taluds 
rondom de recreatiepias als veilig worden geacht. 
Het college wil graag camperplaatsen realiseren in de gemeente Woerden. Door aanpassing van 
deze verordening worden deze plaatsen vanuit de verordening mogelijk gemaakt. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De gemeenteraad is conform artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet bevoegd om gemeentelijke 
verordeningen vast te stellen. 

Beoogd effect: 

Een verordening vast te stellen die van toepassing is op het gehele recreatieterrein en regels bevat 
die handhaafbaar zijn. 

Argumenten: 

1. Het parkeerterrein maakt onderdeel uit van het strand Cattenbroek. Door aanpassingen in 2014 is 
een nieuw deel buiten de verordening komen te vallen. Door het gehele parkeerterrein weer 
onderdeel uit te laten maken van de verordening kan de politie, indien nodig, ook op die locatie 
handhavend optreden conform de verordening. 

2.1. De veel in recreatiegebieden gehanteerde sluitingstijd van zonsondergang leidt tot discussies. 
Een helder tijdstip niet. 
2.2. In de zomermaanden is er langer daglicht dan in de wintermaanden. Het tijdstip van 22:00 sluit 
aan bij de daglichtperiode tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Het tijdstip van 20:00 
sluit beter aan bij het winterseizoen, waarbij wel rekening is gehouden met niet een te vroege 
sluitingstijd. 

3.1 Op het recreatieterrein kunnen evenementen worden gehouden. Evenementen zullen over het 
algemeen al snel in strijd komen met bepaalde regels van de Verordening (bijvoorbeeld verbod om 
geluid voortbrengende apparatuur te gebruiken, verbod op alcohol). Omdat in 
evenementenvergunningen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot openbare orde, 
veiligheid en het voorkomen van overlast, kunnen deze bepalingen van de verordening bij 
evenementen buiten toepassing blijven. De burgemeester hoeft bij verlening van een 
evenementenvergunning dan niet af te wijken van de Verordening. 
3.2 De Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek is bedoeld voor reguliere 
dagrecreatie. Evenementen vallen hier niet onder. 



4.1 Door camperplaatsen mogelijk te maken vanuit de verordening wordt voorzien in een behoefte 
van recreanten met een camper voor een bezoek aan Woerden en omgeving; 
4.2. In de verordening wordt voorzien dat het college nadere eisen kunnen stellen aan de locatie en 
het gebruik van de camperplaatsen; 
4.3 Door komst van camperplaatsen wordt de sociale controle in het gebied vergroot. 

5. Het verbod om niet buiten de ballenlijn te mogen zwemmen, kan vervallen doordat de taluds door 
de provincie als veilig zijn aangemerkt en al enige tijd geen sprake meer is van zandwinning. 
6. De in Artikel 9 lid 2 gestelde uitzondering voor afval van recreanten was onduidelijk en voldoet niet 
aan het bedoelde doel dat recreanten hun afval netjes opruimen in de daarvoor bedoelde 
afvalcontainers. Door dit lid te laten vervallen en lid 3 aan te vullen wordt in artikel 9 de wijze van 
afvalinzameling duidelijker omschreven. 

7. Voor wat betreft het beleid voor honden is recentelijk gemeentelijk hondenbeleid vastgesteld. Dit 
beleid is ook van toepassing op het gebied rondom de plas. Eventuele wijzigingen in dit beleid moet 
niet conflicterend zijn met deze verordening. Overige dieren zijn ongewenst omdat hier in het kader 
van hygiëne geen gemeentelijk beleid is opgesteld. 

Kanttekeningen: 

1. In het openbaar gebied, waar deze regels niet gelden, moet ook gehandhaafd worden. 

2.1 In de periode van 1 oktober tot 1 mei zullen na 20:00 ook wandelaars/hardlopers via het 
wandelpad het aangewezen gebied doorkruisen. De politie heeft aangegeven dat deze recreanten 
geen hinder zullen ondervinden van de sluitingstijd. Het tijdstip is vooral nodig om te kunnen 
handhaven in geval van overlast. 

4.1 Het beleid voor camperplaatsen moet door het college nog worden vastgesteld voordat 
camperplaatsen op deze locatie gerealiseerd worden; 
4.2 Aanpassing van de verordening om camperplaatsen mogelijk te maken is niet voldoende. Ook 
moet nog een planologische procedure in het kader van het bestemmingsplan doorlopen worden 
omdat camperplaatsen hierin niet mogelijk zijn; 
4.3. Camperplaatsen gaan ten koste van parkeerplaatsen; 
4.4 Omwonenden hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen de komst van deze plaatsen uit 
angst voor overlast van geluid en vervuiling van de omgeving die veroorzaakt worden door 
recreanten die verblijven met een camper. Als gevolg van toename van de sociale controle is de 
verwachting dat de overlast tot een minimum beperkt blijft; 
4.5 Aanpassing van het terrein voor de camperplaatsen zal beperkt noodzakelijk zijn. Onduidelijk is 
welke financiële consequenties dit heeft. 

Financiën: 

De aangepaste openingstijden zullen worden weergegeven op de aanwezige borden. De kosten 
zullen ten laste komen van het budget van het tijdelijke strand (Fel: 656000303). 
Realisatiekosten van de camperplaatsen zullen in beeld gebracht worden in het nog vast te stellen 
beleid voor camperlocaties. In dit beleid zal ook de dekking van deze kosten worden bepaald. 

Uitvoering: 

Na bekendmaking van het besluit zullen de borden op het terrein worden aangepast. 

Communicatie: 

Het besluit zal worden gepubliceerd in het digitaal Gemeenteblad en informatiepagina van de 
Woerdense Courant. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 
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Tekst van de regeling 

Intitulé  

Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente Woerden 

De raad van de Gemeente Woerden,  

overwegende, dat het ter bescherming van de recreatiegebieden gewenst is regels te 

stellen omtrent het gebruik daarvan;  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=GEMEENTEWET


gelet op de artikelen 147, 149 en 151 van de Gemeentewet; 

besluit;   

vast te stellen de "Verordening ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente 

Woerden” 

Deel Algemene bepalingen 

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder: 

a. het college: het college van burgemeester en wethouders. 

b. recreatieterrein: het recreatiegebied Cattenbroek zoals aangegeven op de bij deze 

verordening als zodanig gewaarmerkte tekening W2135do2 verordening 2015 A3. 

c. vaartuig: elk vaartuig, dat uitsluitend of in hoofdzaak dient of kan dienen voor als 

watersport aan te merken recreatief gebruik zoals: jetski's, waterscooters, motorboten, 

zeilschepen, roeiboten en kano's. 

d. kampeermiddel: een tent, tentwagen of (sta)caravan dan wel enig ander onderkomen 

of ander voertuig geen camper zijnde en voorzover geen bouwwerk zijnde geheel of 

den dele bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen gebruikt voor recreatie 

nachtverblijf. 

e. camper: kampeerauto of kampeerwagen die bedoeld en ingericht is om recreatief in 

te verblijven. 

Artikel 2  

Voorzover in deze verordening daarvan niet wordt afgeweken, zijn de Algemene 

plaatselijke verordening Woerden 2007, de Afvalstoffenverordening 2005 en de 

Verordening openbaar vaarwater 2009 de op die verordeningen gebaseerde 

beleidsregels van toepassing op het recreatieterrein. 

Artikel 3  

Voorzover in deze verordening daarvan niet wordt afgeweken, zijn de 

Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 

van toepassing op het recreatieterrein. 

Artikel 4  

1. Het college is bevoegd om vergunningen of ontheffingen van de verboden in de 

artikelen in deze verordening te verlenen. Het college kan deze verlenen voor bepaalde 

of onbepaalde tijd. 



2. Het college kan aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of 

ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften en 

beperkingen mogen slechts strekken tot bescherming van de belangen in verband 

waarmee de vergunning of ontheffing is verleend. 

3. De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd: 

a. indien de aan de beschikking verbonden voorschriften niet zijn of worden nageleefd; 

b. als de vergunning of ontheffing is verleend op grond van een onjuiste of onvolledige 

opgave; 

c. indien het algemeen belang zulks vordert. 

Artikel 5  

Degene, die handelt in strijd met, of niet nakomt de voorschriften, verbonden aan een 

vergunning 

of ontheffing, overeenkomstig deze verordening verleend, wordt geacht te hebben 

gehandeld zonder 

vergunning of ontheffing. 

Artikel 6  

1. Het is in de periode van 1 mei tot 1 oktober verboden zich tussen 22:00 uur en 

zonsopgang te bevinden op het recreatieterrein. 

2. Het is in de periode van 1oktober tot 1 mei verboden zich tussen 20:00 uur en 

zonsopgang te bevinden op het recreatieterrein. 

3. Het is in de periode van 1 mei tot 1 oktober  verboden motorvoertuigen of andere 

middelen van vervoer tussen 22:00 uur en zonsopgang op het recreatieterrein achter te 

laten. 

4. Het is in de periode van 1oktober tot 1 mei verboden motorvoertuigen of andere 

middelen van vervoer tussen 20:00 en zonsopgang op het recreatieterrein achter te 

laten. 

5. De leden 1, 2, 3 en 4 zijn niet van toepassing op campers die op grond van artikel 18 

op het recreatieterrein aanwezig mogen zijn. 

6. In geval van een evenement op het recreatieterrein waarvoor door de burgemeester 

een evenementenvergunning is verleend is het hiervoor genoemde verbod niet van 

toepassing. Eventuele specifieke ordemaatregelen worden in de 

evenementenvergunning opgenomen. 

Artikel 7  



Het is verboden zonder vergunning van het college op een voor het publiek 

toegankelijke in de openlucht gelegen plaats: 

a. met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in te 

nemen of te hebben tot verkoop, uitstalling of tentoonstelling van waren of goederen; 

b. anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te 

bieden, te verkopen of te verstrekken aan het publiek. 

Artikel 8  

1. Het is verboden zonder vergunning van het college met één of meer voorwerpen, 

waren of goederen te venten. 

2. Het is verboden om op het recreatieterrein vaartuigen, (water)fietsen, strandstoelen, 

ligstoelen of enig ander voorwerp aan het publiek te huur aan te bieden of te verhuren. 

3. Het is verboden op het recreatieterrein diensten aan te bieden waarbij het niet van 

belang is of het verrichten van die diensten al of niet tegen betaling geschiedt. 

Artikel 9  

1. Het is verboden om vuilnis en afvalstoffen van welke soort of aard dan ook te 

deponeren op het recreatieterrein. 

2. Het is recreanten verboden zich op andere wijze van afvalstoffen te ontdoen dan 

door deze in of op de daartoe bestemde plaatsen, zoals afvalmanden, -bakken en 

soortgelijke voorzieningen te deponeren. 

Artikel 10  

Het is verboden te zwemmen of zich met tot drijven geschikte voorwerpen te water te 

bevinden buiten de door college met bebording/markering als zwemgedeelte kenbaar 

gemaakte delen van het recreatieterrein. 

Artikel 11  

1. Het innemen van een ligplaats met en het gebruik van alle vaartuigen, die uitsluitend 

of mede door middel van een mechanische kracht worden voortbewogen, is verboden. 

2. Het innemen van een ligplaats met en het gebruik van andere dan de in het eerste lid 

bedoelde vaartuigen met een grotere lengte dan vijf meter en een breedte van meer dan 

een meter en vijfenzeventig centimeter is eveneens verboden. 

3. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is het verboden 

vaartuigen van hard materiaal te gebruiken in het met bebording kenbaar gemaakte 

zwemgedeelte. 

Artikel 12  



1. Het is verboden met een motorvoertuig, (brom)fiets en/of andere middelen van 

vervoer met uitzondering van invalidenwagens op het recreatieterrein te rijden buiten 

de daarvoor bestemde wegen en paden. 

2. Het is op het recreatieterrein verboden met welk middel van vervoer dan ook harder 

te rijden dan 10 km per uur. 

3. Het is verboden motorvoertuigen en (brom)fietsen aan de hand mee te voeren en te 

doen of laten staan op het recreatieterrein anders dan op de daarvoor ter plaatse door 

middel van bebording aangewezen vakken en/of stallingen. 

Artikel 13  

1. Het is verboden zich te bevinden in de plantvakken buiten de daarin gelegen paden 

of wegen. 

2. Het is verboden dijktaluds en oeververdedigingen van bij het recreatieterrein 

behorende plas te betreden met uitzondering van de voor recreatie ingerichte 

gedeelten. 

3. Het is verboden schade aan te brengen aan de beplanting, begroeiing of welke 

voorziening dan ook op het recreatieterrein. 

4. Het is verboden takken, hout, planten of delen daarvan te verwijderen of mee te 

nemen. 

Artikel 14  

Het is verboden de duiksport te beoefenen in de wateren op het recreatieterrein. 

Artikel 15  

Het is verboden te graven of te doen graven op het recreatieterrein. Dit verbod geldt 

niet voor het zandstrand. 

Artikel 16  

1. Het is verboden op het recreatieterrein alcoholhoudende drank te nuttigen. 

 

2. In geval van een evenement op het recreatieterrein waarvoor door de burgemeester 

een evenementenvergunning is verleend is het hiervoor genoemde verbod niet van 

toepassing. Eventuele specifieke ordemaatregelen worden in de 

evenementenvergunning opgenomen. 

 

Artikel 17  

Het is verboden om op het recreatieterrein een open vuur aan te leggen of een 

barbecue te gebruiken. 



Artikel 18  

Het is verboden kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden op het 

recreatieterrein met uitzondering van campers die voldoen aan nader door het college 

te stellen eisen en uitsluitend op de nader door het college aan te wijzen locatie. 

Artikel 19  

Het is verboden zich met een dier te bevinden op het recreatieterrein met uitzondering 

van honden. Voor honden gelden de regels zoals opgenomen in het gemeentelijk 

hondenbeleid. 

Artikel 20  

1. Het is verboden geluidvoortbrengende apparatuur of muziekinstrumenten te 

gebruiken op het recreatieterrein, zodanig dat overlast voor anderen ontstaat. 

 

2. In geval van een evenement op het recreatieterrein waarvoor door de burgemeester 

een evenementenvergunning is verleend is het hiervoor genoemde verbod niet van 

toepassing. Eventuele specifieke ordemaatregelen worden in de 

evenementenvergunning opgenomen. 

 

Artikel 21  

Het is verboden op het recreatieterrein gebruik te maken van radiografisch en 

lijnbestuurde modelvliegtuigen, -boten, -auto's en dergelijke. 

Artikel 22  

Het is verboden zich op het recreatieterrein zodanig te gedragen, dat daardoor schade, 

hinder of gevaar voor anderen kan ontstaan. 

Deel Straf- en slotbepalingen 

Artikel 23  

Op het recreatieterrein zijn met het toezicht op de naleving en de handhaving van het 

bepaalde bij of krachtens deze verordening en de in artikel 2 genoemde verordeningen 

de daartoe door Recreatie Midden-Nederland aangewezen personen belast alsmede de 

door het college aan te wijzen bijzondere opsporingsambtenaren. 

Artikel 24  

1. Overtreding van enige verbodsbepaling van deze verordening wordt bestraft met een 

geldboete van de tweede categorie, omschreven in het wetboek van Strafrecht. 



2. Het college is bevoegd tot het op kosten van de overtreders doen wegnemen, 

beletten, verrichten of in vorige toestand herstellen van hetgeen in strijd met deze 

verordening is of wordt gehouden, gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, 

beschadigd of weggenomen. 

Artikel 25  

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening ordemaatregelen Cattenbroek". 

Artikel 26  

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 april 2015. 

  

 

 

De griffier,                                                        de voorzitter, 

E. Geldorp                                            V. J. H. Molkenboer 
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