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Gemeente Hoogezand-Sappemeer
T.a.v. het college van Burgemeester en wethouders
Postbus 75
9600 AB Hoogezand.

Per mail verzonden naar: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl

Mijn kenmerk : ZW01
Betreft : Zienswijze / bezwaar sluiting naaktstrand in recreatiegebied

Meerwijck te Kropswolde

Leeuwarden : 28-04-2015

Geacht college, je suis naturiste,

Met mijn site www.naaktstrandje.nl geef ik informatie over de openbare
naaktrecreatie in Nederland. Met jaarlijks meer dan een half miljoen bezoekers is
mijn site uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron over de openbare
naaktrecreatie. Naast het geven van de informatie zet ik mij ook in voor het behoud
van de naaktstranden. Ook de beide naaktstranden in het recreatiegebied Meerwijck
bij Kropswolde in uw gemeente Hoogezand-Sappemeer staan op mijn site vermeld.
Ik heb begrepen dat u van plan bent het naaktstrand op te heffen, waardoor de
provincie Groningen zijn enige officiële naaktstrand zal verliezen.

Informatie voorziening?

Op 8 april 2015 stond in het dagblad van het Noorden een artikel waarin te lezen is
dat de gemeente het voornemen heeft het naaktstrand te sluiten. De ondertoon van
het artikel is, dat al vaststaat dat het naaktstrand dichtgaat. Voor mij is het een groot
raadsel waar deze informatie vandaan komt. Op de gemeentelijke website stond ten
tijde van dit bericht geen informatie. Uit de besluitenlijst van B&W 7 april 2015 (die
sinds enkele dagen op de site staat) staat het besluit genoemd, maar elke inhoud en
motivering ontbreekt.
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Op de mededelingen pagina (officielebekendmakingen.nl) van de gemeente is niets
te vinden. Het is werkelijk te zot voor woorden dat ik op basis van een krantenartikel
deze zienswijze moet schrijven om tegenwicht te bieden tegen de voorgenomen
sluiting van het naaktstrand.

De gevoerde procedure rondom het voorstel het naaktstrand te sluiten voldoet niet
aan de formele beginselen van behoorlijk bestuur, zoals genoemd in de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) Er is geen sprake van zorgvuldigheid en belangenafweging.
Het voorgenomen besluit is niet bekend gemaakt; er is op dit moment geen enkel
document voor belanghebbende beschikbaar waarin iets staat over de sluiting van
het naaktstrand.

Het besluit het naaktstrand te sluiten wordt met een ander doel genomen. De
gemeente wil de seksuele overlast tegengaan (Art 239 WvS) en gebruikt hier voor
het artikel voor naaktrecreatie. (Art. 430a WvS).

De wet openbaarheid van bestuur (Wob) Artikel 8 is duidelijk hoe geïnformeerd moet
worden:

1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging
informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen,
zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.

2. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in
begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende
burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze hun
inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen
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Van de naaktzwemvereniging Niets om 't Lijf in Hoogezand Sappemeer heb ik
gehoord dat de gemeente hier wel gevraagd heeft of het sluiten van het naaktstrand
op bezwaren zou stuiten. Een bestuurslid van de vereniging heeft, zonder overleg
met bestuur en leden, aangegeven dat sluiting van het naaktstrand geen probleem
zou vormen. Toch zijn er ook leden van de zwemvereniging die aangewezen zijn op
het naaktstrand en bepaald niet blij zijn met de voorgenomen sluiting.

Echter de meeste bezoekers van openbare naaktstranden zijn geen lid van een
naakt zwemvereniging. Ook van de 2 miljoen naaktrecreanten die Nederland telt, is
slechts een klein deel lid van de Naturisten Federatie Nederland (NFN). Of de NFN
ook gekend is in de besluitvorming is mij niet bekend. De gemeente had mij, via mijn
site minimaal van de voorgenomen sluiting kunnen informeren.

Uit het krantenartikel blijkt dat de seksuele overlast in het recreatiegebied de
gemeente stelt voor een onoplosbaar probleem. De gemeente koppelt dit probleem
kennelijk aan de aanwezigheid van het naaktstrand. Het echte probleem is dat
gebieden waar (te) weinig toezicht is vaak gebruikt worden als heren-
ontmoetingsplek (HOP). Volgens de Stichting Platform Keelbos (Hét kennis expertise
centrum van de HOP) zijn in de provincie maar liefst 15 HOP’s. (http://platform-
keelbos.org/forums/groningen-open-hops). Op deze site wordt ook het naaktstrand
bij Meerwijck genoemd, maar de overige HOP’s liggen niet bij een naaktstrand, maar
veelal bij een parkeerplaats. Moeten nu ook alle parkeerterreinen gesloten worden?

Kranten artikelen suggereren dat de omgeving de overlast beu is, maar uit
gesprekken met bezoekers van het naaktstrand krijg ik juist de indruk dat vooral de
wijkagent hiermee bezig is en wil dat het naaktstrand dichtgaat.
Naturisten worden gelijkgesteld met seksrecreanten en veel bezoekers worden ten
onrechte gevraagd zich te legitimeren. In plaats van dat de wijkagent zich rot
schaamt voor het falend politietoezicht rondom het piep kleine naaktstrand, worden
raadsleden in het gebied rondgeleid, met verhalen over de overlast, om zo de
besluitvorming rondom de sluiting van het naaktstrand te sturen.
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Over het naaktstrand

In 1984 is in het gebied een terrein vrijgegeven voor ongeklede recreatie. Dit terrein
lag op geruime afstand van het textielstrand aan de Meerwijckevaart. Later (circa
2006) is het (officiële) naaktstrand verplaatst naar de oostzijde van het textielstrand.

Veel bezoekers van het oude naaktstrand waren niet tevreden met de locatie van het
nieuwe naaktstrand en zijn gewoon op het oude naaktstrand gebleven. Vooral de
overlast van allochtone jongeren vormde het grootste struikelblok. De gemeente
pleegt nauwelijks onderhoud aan het nieuwe naaktstrand, dit in schril contrast met
het naast gelegen textielstrand.

In 2013 kwam aan het gedoogbeleid op het oude naaktstrand een eind.
Naaktrecreatie werd in het recreatiegebied verboden; behalve op het nieuwe
naaktstrand.
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Wettelijk kader

Een verbod op naaktrecreatie, kan dat zo maar?
In 2013 plaatste de gemeente borden in het gebied met de waarschuwing dat
naaktrecreatie verboden is, behalve op de aangewezen plek. De tekst op het bord
verwijst naar artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht.

Erg vreemd want uit dit artikel blijkt juist dat naaktrecreatie is toegestaan op
geschikte plaatsen. De tekst van artikel 430a WvS luidt als volgt:

“Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare
recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar
verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft
met geldboete van de eerste categorie.”

De gemeente heeft geen bevoegdheid naaktrecreatie te verbieden het kan slechts
plaatsen aanwijzen die geschikt zijn voor naaktrecreatie, hierover bestaat uitvoerige
jurisprudentie. Uiteindelijk heeft de sluiting van het oude naaktstrand en het plaatsen
van de borden geen effect gehad. De gedachte dat het met het sluiten van het kleine
(nieuwe) naaktstrand het probleem wordt opgelost is een illusie.

In 2013 probeerde de gemeente Delft, ook vanwege de seksuele overlast, het
naaktstrand te sluiten.
http://www.naaktstrandje.nl/zuidholland/DelftseHout/DelftseHoutBijftOpen.html
De officiële status van het naaktstrand, die achteraf niet bleek te bestaan, werd
opgeheven. Goedwillende naaktrecreanten, die gebruik bleven maken van het
opgeheven naaktstrand, werden direct na het genomen besluit beboet om zo een
einde te maken de naaktrecreatie in de Delftse Hout. Gelukkig legde een groep vaste
bezoekers zich niet neer bij de bekeuringen en gingen in verzet. Het Delftse
naaktstrand lag, in tegenstelling tot de beide naaktstranden in het recreatiegebied
Meerwijck, niet afgescheiden van het textielstrand. In de rechtszaak voerde het
Openbaar Ministerie (OM) aan dat de locatie, die al ruim 25 jaar werd gebruikt, niet
meer geschikt zou zijn voor naaktrecreatie. De seksuele overlast speelde vrijwel
geen rol in het proces. Na twee rechtszaken werden alle verdachten vrijgesproken. In



Zienswijze sluiting naaktstrand in recreatiegebied Meerwijck       Pagina 6 van 8

de eerste rechtszaak was de rechter van mening dat het terrein alleen bij grote
drukte op het aangrenzend textielstrand (meer dan 150 bezoekers) niet geschikt was
voor naaktrecreatie. In de tweede rechtszaak (ECLI:NL:GHDHA:2014:2272, zie
bijlage) oordeelde de rechter dat alleen als de plaats evident ongeschikt is voor
naaktrecreatie er handhavend kan worden opgetreden op grond van artikel 430a
WvS. Een plaats waar schaars gekleed (in badkleding) gerecreëerd wordt, is al snel
geschikt naaktrecreatie.

Conclusie
De gemeente handelt onrechtmatig door het plaatsen van de verbodsborden.

Wat zijn de gevolgen van de sluiting van het naaktstrand?

Naturisten geven de voorkeur aan het recreëren op de officieel aangewezen
naaktstranden. Op deze stranden lopen zij niet de kans te worden beboet voor
naaktrecreatie en bovendien houden ze graag rekening met andere recreanten die
mogelijk naaktrecreatie niet op prijs stellen. Als de gemeente het naaktstrand formeel
sluit blijft dit wettelijk geschikt voor naaktrecreatie, hier tegen kan niet worden
opgetreden. Niet de naaktrecreant, maar de gemeente (OM), zal duidelijk moeten
maken dat plek ongeschikt is voor naaktrecreatie. Uiteraard is het ook mogelijk dat
de naturisten een plaatsje zoeken op het veel beter onderhouden textielstrand. Het
verspreiden van de naturisten over het gehele recreatiegebied zal mogelijk het
gevolg kunnen zijn.

Kortom het sluiten van het naaktstrand zal het probleem van seksuele overlast in het
gebied niet verminderen; deze perkt zich momenteel ook niet tot het nieuwe
naaktstrand.

Gaat de politie de Delftse methode hanteren?

In Delft heeft de politie direct na de sluiting van het naaktstrand geprobeerd een
einde te maken aan de naaktrecreatie door een bonnenregen. Twee keer is de
gemeente door de rechter terug gefloten. Ik hoop dat machtsmisbruik van de politie
hier uitblijft en dat zowel de gemeente als de politie de wet zal respecteren.
Mocht de gemeente behoefte hebben, ondanks de vele jurisprudentie, aan een
(proef)proces zal ik mij graag laten verbaliseren.

Je suis naturiste

Hier wordt de dader niet gestraft, maar het slachtoffer. De heren zullen hier gewoon
door kunnen gaan, want de politie heeft in de krant laten zetten dat zij op dit moment
weinig kunnen doen qua handhaving. Ook de natuisten zullen blijven vechten voor
hun vrijheid en niet toegeven de terreur van seksrecreanten.
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Mijn verzoek

• Deze zienswijze op te nemen bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering
van 18 mei.

• Het voorgenomen besluit het naaktstrand te sluiten in te trekken
Bij handhaven van het besluit de behandeling in de gemeenteraad uit te stellen,
totdat er duidelijkheid is voor de belanghebbenden over de inhoud en motivering
van het besluit.

• Kennis te nemen van het wetsartikel 430a WvS en de aanwezige jurisprudentie
Op de website www.artikel430a.nl is ook veel informatie te vinden.

• In het gebied, met name op het naaktstrand, handhavend (eventueel in
samenwerking met de naturisten) op te treden tegen seksrecreanten en deze
opgrond van artikel 239 WvS te beboeten.
Het falend optreden van de politie heeft er voor gezorgd dat veel naturisten het
naaktstrand niet meer bezoeken.

• De borden met een verbod op naaktrecreatie per direct te verwijden en eventueel
borden te plaatsen met de tekst dat openbare seks in het gebied wordt beboet op
grond van art 239 WvS.

• Het naaktstrand goed te onderhouden en zo het strand aantrekkelijk te houden
voor de naaktrecreanten. Het gebied van het naaktstrand opener te maken en zo
seksrecreanten te ontmoedigen.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze brief.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Tjipke Tasma
Andringastate 38
8926 LP Leeuwarden

E-mail: info@naaktstrandje.nl
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Bijlage   ECLI:NL:GHDHA:2014:2272










