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Geacht college,

Met mijn site www.naaktstrandje.nl promoot ik de openbare naaktrecreatie in
Nederland en zet ik mij in voor het behoud en de verbetering van de bestaande
mogelijkheden voor de openbare naaktrecreatie. Mijn site, met jaarlijks ongeveer een
half miljoen bezoekers, is een belangrijke informatiebron voor de naaktrecreant. Ook
het naaktstrand bij de Wijthmenerplas staat op mijn site beschreven.

Als belanghebbend eigenaar van de website www.naaktstrandje.nl en ook als
regelmatig bezoeker van het naaktstrand bij de Wijthmenerplas heb ik begin dit jaar
een zienswijze ingediend betreffende het ontwerpbestemmingsplan Wijthmenerplas.
In mijn zienswijze heb ik mij sterk gemaakt voor het in stand houden van het
naaktstrand en de gevolgen van de toegestane leisure en de festivals zoveel
mogelijk te beperken voor de gebruikers van het naaktstrand.

Eerst een opmerking over de evenementen. De gemeente heeft toegezegd in de
reactie op mijn zienswijze:
“Wel wordt aangegeven dat het de bedoeling is om het pareerterrein uitsluitend af te
sluiten tijdens evenementen. Dit zal in de vergunning worden geregeld. Hetzelfde
geldt voor de bereikbaarheid van het naaktstrand”.

Bij het Wildness Festival (zaterdag 17 mei 2014) was het parkeerterrein op maandag
19 mei nog afgesloten, waardoor het naaktstrand voor automobilisten vrijwel
onbereikbaar was. Ik heb de gemeente op 20 mei 2014 hierover een mail gestuurd,
maar tot op heden geen reactie ontvangen. Ik ga ervan uit dat bij volgende
evenementen de toezegging wordt nagekomen.



Verder ben ik verbaasd over de plannen om een kabelwaterskibaan aan te leggen in
het gebied voor het naaktstrand. Zelf heb ik de plannen uit de media moeten
vernemen en bij mijn weten is er geen overleg geweest met bezoekers van het
naaktstrand. Op de site van de gemeente Zwolle kan ik geen informatie vinden over
deze plannen. De informatie die ik heb, is afkomstig van de inloop bijeenkomst bij de
plas op 10 september. Hier schrok ik ervan hoe dicht de kabelwaterskibaan wordt
gesitueerd voor het naaktstrand. Bij de stand heb ik een reactieformulier ingevuld,
waarop ik mijn bezwaren heb aangegeven. Helaas tot nog toe is een reactie van de
gemeente uitgebleven. Hoe het nu staat met de pannen is voor mij erg onduidelijk.
Via de media begrijp ik dat er meerder partijen, zoals de Milieuraad Zwolle en de
diverse duikverenigingen zich tegen de plannen verzetten.

Mijn bezwaren tegen de kabelwaterskibaan:

1. De kabelwaterskibaan wordt op circa gemiddeld 50 meter voor het naaktstrand
aangelegd. Hierdoor zullen de bezoekers op het naaktstrand zich bekeken
voelen. Ongeveer 400 skiërs zullen per uur het strandje passeren. Hoewel de
baan in principe weinig geluid maakt, zal er toch veel overlast zijn van de vaak
enthousiaste luidruchtige skiërs. De rust die zo kenmerkend is voor dit deel van
de plas en waar naturisten erg op gesteld zijn, is dan verleden tijd.

De ondernemer van de kabelwaterskibaan had aanvankelijk zelfs een mast pal
voor het naaktstrand gepland. Door het iets opschuiven van de mast vindt de
ondernemer dat er voldoende rekening is gehouden met de naturisten. Je kunt
tenslotte niet met iedereen rekening houden, aldus de ondernemer.

Is de overlast van de kabelwaterskibaan wel goed onderzocht?
En als de overlast van de kabelwaterskibaan tegenvalt? Wie verdwijnt er dan?
Waren de plannen bij het vaststellen van het bestemmingsplan nog niet bekend?

2. Het zwemgebied voor het naaktstrand wordt erg beperkt.

3. De naturisten ondervinden al veel hinder van de verruiming van de festivals.

4. Uit het pas vastgestelde bestemmingspan was de aanleg van de
kabelwaterskibaan niet te verwachten. De gronden hebben de bestemming water
en zijn openbaar toegankelijk. Het is dan ook strijdig met het bestemmingsplan
dat ongeveer 7 hectare van de plas (= 10 voetbalvelden!) verboden gebied wordt
tijdens het zomerseizoen. Aanpassing van het bestemmingsplan zal noodzakelijk
zijn.

5. De uitgangspunten uit “Dagrecreatieterrein De Wijthmenerplas Visie en
toetsingskader voor ontwikkelingen” (bijlage bij het bestemmingspan) worden niet
gevolgd. De kabelwaterskibaan is geen jaarronde voorziening, maar vindt alleen
gedurende het strandseizoen plaats. Verder is het geen versterking van de
bestaande activiteiten. De huidige gebruikers duikers, natuurliefhebbers en
naturisten ondervinden veel overlast van de kabelwaterskibaan en moeten



misschien een andere locatie zoeken. Het natuurlijke, rustige karakter van het
gebied wordt niet behouden. Juist in het gebied met de meeste natuurwaarde
wordt een luidruchtige voorziening aangelegd.

Gelet op de belangen van de huidige gebruikers van dit deel van de Wijthmenerplas
vraag ik u af te zien van de aanleg van de kabelwaterskibaan bij de Wijthmenerplas
en te zoeken naar een alternatieve locatie.

Mochten de plannen ongewijzigd worden uitgevoerd, dan wil ik graag op de hoogte
worden gesteld van de mogelijkheden bezwaar aan te tekenen tegen de
kabelwaterskibaan bij de Wijthmenerplas.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Tjipke Tasma, www.naaktstrandje.nl
Andringastate 38
8926 LP Leeuwarden

Email: info@naaktstrandje.nl


