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Geacht college,
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. Het recreatiegebied Spaarnwoude heeft ook een aangewezen
gedeelte dat geschikt is voor naaktrecreatie (e.e.a conform art. 430a van het
wetboek van strafrecht). Dit terrein ligt in het deelgebied Buitenhuizen.
Graag wil ik mijn visie geven op de ter inzage gelegde notitie: “Discussienotitie
evenementen in Spaarnwoude”
De voorliggende plannen van het recreatieschap Spaarnwoude zijn echt dramatisch
voor alle recreanten die gebruik maken van het recreatiegebied. Met de uitbreiding
van 6 naar 19 muziekevenementen in het recreatiegebied gedurende de
zomerperiode (mei t/m augustus) betekent dit, dat er gemiddeld elk weekend een
muziekevenement plaats zou vinden. Van de sportevenementen (vaak met een
beperkte omvang) is, afgezien van verminderde bereikbaarheid van het gebied,
weinig overlast te verwachten
De recreanten zullen geluidsoverlast ondervinden en het gebied zal moeilijk
bereikbaar zijn. Het is zeer verwonderlijk dat het recreatieschap, gezien en publieke
geld dat hier mee gemoeid is, met het plan komt om het recreatiegebied feitelijk op te
heffen en te veranderen in een evenemententerrein.
In de discussienotitie wordt niet de gebruiker van het gebied centraal gesteld, maar
komt deze slechts op de vierde plaats. Ook het recreatieschap stelt niet de klant
centraal, maar alleen het oplossen van een financieel probleem.
Het gedeelte waar naaktrecreatie (naaktstrand) is toegestaan ligt in het deelgebied
Buitenhuizen, waar momenteel geen (muziek)evenementen plaatsvinden. In de
voorstellen van het recreatieschap zouden hier in de juli maand 6
muziekevenementen gehouden kunnen worden. Het naaktstrand ligt net buiten het
evenemententerrein, maar zal hier, voor zoverre het bereikbaar is, enorm veel
overlast van ondervinden. Het is niet ondenkbaar dat de naaktrecreanten, dan zullen
uitwijken en zelf in het gebied een geschikte locatie zullen zoeken. Uit de laatste

jurisprudentie (ECLI:NL:GHDHA:2014:2272) is gebleken dat vrijwel alle treinen
waarin zwemkleding wordt gerecreëerd ook geschikt zijn voor naaktrecreatie.
Op pagina 25, tabel 10.6 blijkt dat de gemeente Velsen wel een realistische visie
heeft op de evenementen in het recreatiegebied. Hier worden de evenementen
opgesomd waaraan de gemeente Velsen bereid is, onder de voorwaarden zoals
genoemd in de voorgaande paragrafen, medewerking te verlenen.
Voor de locatie Buitenhuizen betekent dit dat er geen evenementen mogen worden
gehouden. Verder neemt het aantal muziekevenementen beperkt toe met 1 stuks.

Ik verzoek het college dan ook:

•

•
•
•

Het besluit van de gemeente Velsen genoemd onder punt 10.6 om te zetten in
een definitief besluit, welk de grondslag zal zijn voor de bestemmingsplan
wijziging.
Er voor te zorgen dat het naaktstrand rondom en tijdens evenementen goed
bereikbaar blijft.
Het recreatieschap Spaarnwoude er op te wijzen dat de recreant weer centraal
wordt gesteld en dat deze niet het sluitstuk wordt van de financieel probleem.
Verder verzoek ik de sluiting van het toilet op het naaktstrand ongedaan te maken
en ook te zorgen voor voldoende onderhoud van het strand en ligweiden.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze brief.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Tjipke Tasma

E-mail: info@naaktstrandje.nl

