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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 : ZW02
Betreft : Zienswijze / bezwaar sluiting naaktstrand in recreatiegebied

Meerwijck te Kropswolde (deel 2)

Leeuwarden : 09-05-2015

Geacht college, je suis naturiste,

Op 28-04-2015 heb ik u een brief gestuurd met mijn zienswijze en bezwaar tegen de
voorgenomen sluiting van het naaktstrand in het recreatiegebied Meerwijck te
Kropswolde. Enkele dagen later plaatste u het voorstel d.d. 07-04-2015 op de
gemeentelijke website. Aan de hand van dit voorstel geef ik in het rood mijn
commentaar, dit ter aanvulling op mijn vorige zienswijze.

Per brief (via TNT post) zal ik op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
nadere informatie opvragen.

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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Beslispunten:

1. Het naaktstrand in het recreatiegebied Meerwijck op te heffen

1. Aanleiding

• Voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende
rol

• Het naaktstrand in het recreatiegebied Meerwijck wordt
voornamelijk gebruikt voor zogenaamde   seksuele
herenontmoetingen. De eigenaren van de camping en het
strandpaviljoen ontvangen hierover aanhoudend klachten
van hun bezoekers.  Zij geven aan dat hún klandizie geen
gebruik meer maakt van het naaktstrand in verband met
deze problematiek. De politie bevestigd dit beeld, de
afgelopen jaren is er op deze locatie een duidelijke toename
op het gebied van schennisplegingen en dan vooral van
zogenaamde herenontmoetingen.  Dat is een onwenselijke
situatie. De bewonerscommissie Meerwijck en de
ondernemers hebben om die reden verzocht het naaktstrand
op te heffen.
In 2013 heeft de gemeente verbodsborden voor
naaktrecreatie geplaatst in het gebied. Dit heeft mogelijk
geleid tot een concentratie van de overlast bij het nieuwe
naaktstrand. Zondag 03-05-2015 heb ik geconstateerd dat
deze borden er nog stonden, ondanks mijn verzoek deze te
verwijderen.

Verder is het maar de vraag of de bewonerscommissie
Meerwijck en de ondernemers hebben verzocht het
naaktstrand op te heffen. In het Dagblad van het Noorden
(08-05-2015): “Seksplek Meerwijck breidt zich uit” staat: “Het
sluiten van het naaktstrand is volgens de gemeente
Hoogezand-Sappemeer de oplossing om overlast tegen te
gaan”.
In dit zelfde dit artikel staat: “De homo-ontmoetingsplek
breidt zich als een olievlek uit over het recreatiegebied in
Meerwijck, zeggen lokale ondernemers”. De overlast is dus
in het gehele gebied aanwezig en beperkt zich niet alleen tot
het naaktstrand.

2. Historische context

Tijdens de behandeling van de begroting door de gemeenteraad op 28
februari 1984 is door de PvdA en Gemeentebelangen een motie ingediend
om in het recreatiegebied Meerwijck een terrein aan te wijzen voor
naaktrecreatie. Tijdens de vergadering nog zeggen B&W toe het verzoek
nog voor de zomervakantie te zullen honoreren. Hierop werden op het
surfstrand borden geplaatst met de tekst “ongeklede recreatie toegestaan”.
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Helaas bleek blootrecreatie en surfen niet samen te gaan waarna is
besloten het naakt recreëren,                  in  het kader van de
herstructurering recreatie Zuidlaardermeer in 1988,  te integreren op het
“grote” strand  in verband met het algemeen aanvaard topless zonnen.
Hiervoor is een klein deel van het strand aan de oostzijde, aansluitend op
de bosschages, aangewezen.
Bij de historische context mis ik het feit dat er jarenlang twee stranden
gebruikt zijn als naaktstrand. Op het infopaneel Meerwijck (14 juni 1996)
staat het naaktstrand nog aangegeven op de plaats van het oude
naaktstrand. Verder is zowel van het oude als het nieuwe naaktstrand de
status niet bekend. Is het nieuwe naaktstrand een terrein conform art. 430
Sr? Indien dit niet zo is, is het voorstel tot het opheffen van het naaktstrand
geen besluit.
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-
Haag/Nieuws/Pages/Borden-naaktstrand-Delft-hoeven-niet-terug.aspx

3. Argumenten

Met de seksuele herenontmoetingen wordt de schennis van de
eerbaarheid overtreden (Wetboek

van Strafrecht art. 239Sr) Onder schennis van de eerbaarheid wordt
verstaan het handelen in strijd met de openbare zeden. Het gaat om
gedrag waardoor de openbare zeden of de openbare zedelijkheid kan
worden geschonden.
De gemeente wil hier handhaven op art. 239Sr (zedelijkheid), maar misbruikt

hiervoor het art. 430Sr. (naaktrecreatie). Het verbod van misbruik van
bevoegdheden wordt ook wel aangeduid als detournement de pouvoir. Het
betekent dat er zuiverheid van het oogmerk moet zijn. De gemeente mag
geen bevoegdheid uit een wet gebruiken om een doel uit een andere wet
te bereiken.

In de afgelopen jaren is, zowel door de politie als de Boa’s, veel gesurveilleerd in

het gebied. Er worden met regelmaat “cruisende” en daadwerkelijke seksuele

handelingen verrichtende mannen gesignaleerd en geverbaliseerd.

Informatie over aantallen geverbaliseerden ontbreekt. Berichten over

schennispleging heb ik niet in het Dagblad van het Noorden kunnen vinden.

Geconstateerd is ook dat het naaktstrand steeds drukker wordt bezocht door

mannen met andere bedoelingen dan naakt recreëren en nauwelijks tot niet nog

door naaktrecreanten omdat dit strand volop gelegenheid biedt om vraag en

aanbod te onderzoeken.

In de zomer van 2014 is een inventarisatie van het aantal bezoekers gemaakt.

Daaruit blijkt dat er gemiddeld op een mooie zomerdag ca. 25 ongeklede mannen

en 2 à 3 ongeklede vrouwen zich op het strand bevinden.

Uit het onderzoek van de gemeente blijkt, dat het naaktstrand, goed wordt

bezocht.

De conclusie dat dit allemaal seksrecreanten zijn komt voor rekening van de

gemeente. Elke onderbouwing ontbreekt in dit voorstel.
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Het naaktstrand ligt heel open en toegankelijk en pal naast het “geklede”
strandgebied.
Totale onzin. Het naaktstrand ligt volledig afgeschermd van het
naastgelegen textielstrand, zoals op de foto zichtbaar.(Achter de bosjes
begint het naaktstrand)

Op mijn site staat ook een filmpje gemaakt vanaf de zijde van het
naaktstrand.
http://www.naaktstrandje.nl/groningen/Meerwijck/Meerwijck.html

De doorgangsweg vanaf de parkeerplaats en een wandelpad loopt er
langs. Feit is dat bezoekers van het “gewone” grote strand  regelmatig
ongewild worden geconfronteerd met de seksuele herenontmoetingen op
het naaktstrand.
Het gaat hier over overlast op het naaktstrand. Door de aanwezige
bosschages ontbreekt het zicht op het naaktstrand. Alleen als de
bezoekers van het “gewone” grote strand zich op het naaktstrand
bevinden, kunnen zij ongewild worden geconfronteerd met de seksuele
herenontmoetingen op het naaktstrand. De vraag is: wat hebben deze
bezoekers te zoeken op het naaktstrand?
Het kan natuurlijk ook zijn dat de klachten alleen afkomstig zijn van
naaktrecreanten.
Diverse genomen maatregelen zoals het snoeien van bosschages ter
plekke en extra inzet van de politie en Boa’s hebben niet tot een afname
van activiteiten geleid.
Pas begin dit jaar zijn de toegangspaden naar het naaktstrand verbreed,
zodat er iets meer zicht is op het naaktstrand. Het is nu nog te vroeg om te
stellen dat er geen afname is van seksuele activiteiten
Door het verder open maken van het naaktstrand kan de verlast worden
beperkt.

Doordat naaktrecreatie is toegestaan wordt handhaven juist bemoeilijkt.
Naaktrecreatie is op alle geschikte plaatsen toegestaan.
Ook is gekeken of er andere te nemen maatregelen mogelijk waren om de
overlast tegen te gaan, b.v. het afsluiten van de parkeerterreinen op
bepaalde tijden, sluiting voor en na zonsopgang en in de winterperiode.
Dat lost echter niets op omdat de overlast van de schennispleging vaak
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juist overdag wordt ervaren door andere bezoekers waarvoor de
parkeerplaatsen onmisbaar zijn. Daarnaast is de verwachting dat de
ontmoetingen zich dan zullen verplaatsen naar elders in Meerwijck.
Bij het sluiten van het naaktstrand zal de overlast zich ook verplaatsen
(waar het nu ook al aanwezig is) naar andere plekken in het
recreatiegebied.
In overleg met de bewonerscommissie Meerwijck, de ondernemers in het
gebied, en de politie is gekeken of een andere locatie is aan te wijzen voor
het naaktstrand. Dat is in verband met het open karakter van het strand
niet het geval. Een locatie aan de westzijde van het strand, die eventueel in
aanmerking zou kunnen komen is erg open en ligt pal tegen de camping
aan en langs de vaarroute aan van het meer.

4. Duurzaamheid

Het Meerwijck strand moet voor iedere bezoeker met plezier kunnen
worden bezocht zonder ongewild geconfronteerd te worden met
schennispleging.
Dus ook naturisten moeten het gebied met plezier kunnen bezoeken
zonder ongewild geconfronteerd te worden met schennispleging.

5. Meetbaar resultaat / onderliggend programma

Beëindiging van voor het publiek zichtbare openbare schennisplegingen en
minder klachtenmeldingen
Dit kan alleen bereikt worden door meer toezicht in het gebied. Ook een mogelijke

oplossing is het aan wijzen van een herenontmoetingsplek in het gebied

6. Financiële paragraaf

Verwijdering van de bosschages tussen het “grote” en het naaktstrand kan
tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Financiële onderbouwing ontbreekt; de herinrichting van het strand zal ten
koste gaan van het reguliere onderhoud.
Nog een flinke kostenpost: de kosten van het opheffen van de officiële
status van het naaktstrand. (juridische- en administratieve kosten en de
kosten van het toezicht om het (onwettige) naaktverbod te handhaven.
De gemeente Delft beschikt vast over kengetallen, ten behoeve van de
onderbouwing van de financiële paragraaf.

7. Betrokkenen

Mede op verzoek en in overleg met de bewonerscommissie Meerwijck, de
ondernemers in het gebied en de politie is dit voorstel tot stand gekomen.
De politie geeft aan achter het te nemen besluit te staan, het helpt ze in de
uitvoering van hun handhavingstaak.
De politie heeft juist laten weten dat het geen mogelijkheden ziet voor
handhaving in het gebied.

Overlegd is met de naaktzwemvereniging “Niets om het Lijf”, het betreft
een recreatieve zwemvereniging die wekelijks gebruik maakt van het
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zwembad de Kalkwijck. Door de secretaris van de vereniging wordt
aangegeven dat er door hun leden, in verband met de herenontmoetingen,
nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het naaktstrand. De voorzitter  is het
echter niet eens met het voornemen tot opheffen van het strand
voornamelijk omdat er dan een naaktrecreatiemogelijkheid verdwijnt en de
herenontmoetingen niet als een probleem ziet.
Duidelijk is dat de naaktzwemvereniging niet unaniem instemt met de
sluiting van het naaktstrand.
Aangegeven wordt dat door de herenontmoetingen veel leden van de
vereniging niet meer gebruik maken van het naaktstrand; ligt hier een taak
voor de gemeente. Ik neem aan dat de voorzitter naar buiten treedt als
voorvoerder van de zwemvereniging, waarmee kan worden gesteld dat de
zwemvereniging niet akkoord is met de sluiting van het naaktstrand.
Ook is gesproken met de voorzitter van de Nederlandse Federatie van
Naturistenverenigingen. De voorzitter zegt het voornemen te betreuren
maar ziet dat, als gevolg van de herenontmoetingen,  sluiting van
naaktstranden landelijk meer gebeurt. Hij begrijpt daarom het voornemen
tot opheffing.
De NFN herkent zich niet in deze weergave van het gesprek. Ook de NFN
is tegen de sluiting van het naaktstrand (zonder alternatieven te bieden),
hoewel het begrip heeft voor het probleem van seksuele overlast.
Alle betrokkenen zijn geattendeerd op hun recht tot het kenbaar maken van
hun mening aan de gemeenteraad.
Ik ben niet gekend in het voorgenomen besluit van B&W het naaktstrand te
sluiten. Bij één maal Googelen komt mijn site direct te voorschijn.
Met mijn site bereik ik een groot gedeelte van de naturistische gebruikers
van het naaktstrand.

8. Vervolg

Wanneer de raad besluit over te gaan tot sluiting zal dit in de pers bekend
worden gemaakt en zullen de aanduidingsborden en de
scheidingsbosschages  tussen de stranden worden verwijderd.
Het verzoek is geen onomkeerbare maatregelen te nemen, voordat alle
bezwaarprocedures volledig zijn afgehandeld.

9. Openbaarheid

Het voorstel is openbaar
Het voorstel is pas na 3 weken openbaar gemaakt. Onderliggende stukken
ontbreken.


