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Gemeenteraad Zeewolde  
t.a.v. de gemeenteraad  
griffie@zeewolde.nl en raadsleden 
 
 
Amersfoort, 15 december 2020  
 
 
Betreft: verbod naaktrecreatie binnen de gemeente m.u.v. Laakse Strand  
 
Geachte raadsleden,  
 
Tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving van 3 december jl. bleek dat uw 
College vasthoudt aan haar voorstel om uitsluitend het Laakse Strand aan te wijzen als geschikt gebied 
voor naaktrecreatie. Wij vragen u, de gemeenteraad, niet in te stemmen met het voorstel en uw College te 
adviseren meer tijd te nemen voor de aanpak van de achterliggende problematiek en de huidige 
wetgeving. 
 
NFN Open & Bloot is de belangenorganisatie en spreekbuis voor 58.000 leden en de 2,5 miljoen 
naaktrecreanten in Nederland. Wij hebben vorige week op het laatste moment schriftelijk onze bezwaren 
over dit voorstel met de Commissie gedeeld (waarvoor nog dank aan uw alerte griffie). Wij hebben onder 
andere aangevoerd dat gemeenteraden wettelijk niet bevoegd zijn om naaktrecreatie op geschikte 
plaatsen te verbieden, wat met dit raadsvoorstel wel gebeurt. Volgens de wet op naaktrecreatie (art. 430a 
WvS) bent u bevoegd gebieden aan te wijzen die u geschikt vindt voor naaktrecreatie. Het staat daarnaast 
ieder vrij om op geschikte plekken bloot te recreëren.  
 
Uw College is echter dermate stellig dat het stelde een rechtszaak over dit onderwerp niet uit de weg te 
gaan.  Omdat wij liever (zinloze) rechtszaken voorkomen, hebben wij afgelopen week juridisch advies 
gevraagd. Het advies van mr. Spong is bijgevoegd. Hij beargumenteert dat naaktrecreatie altijd is 
toegestaan op meer plekken dan een gemeenteraad hiervoor heeft aangewezen. En dat niet een 
gemeenteraad, maar primair de omstandigheden bepalen of een plek juridisch geschikt is (zo is gebleken 
dat ook het Horsterwold op momenten geschikt kan zijn voor naaktrecreatie). Ook geeft hij aan dat de wet 
op naaktrecreatie niet gebruikt kan worden ter preventie van zedendelicten. Hij concludeert dat u buiten 
de landelijke wetgeving om handelt (en dus buiten uw bevoegdheid treedt) als u besluit uitsluitend het 
Laakse Strand te bestemmen voor naaktrecreatie en het elders te verbieden.  
 
Natuurlijk staan wij voor onze achterban, maar wij zijn zeker niet blind voor hoe anderen denken over 
naaktrecreatie. Respect (wederzijds) is voor ons een groot goed. Het heeft daarom altijd onze voorkeur 
om in gesprek met partijen naar mogelijke oplossingen te zoeken. Voor wat betreft bloot wandelen in het 
Horsterwold zijn wij dit gesprek al aangegaan met Staatsbosbeheer. We hadden graag gezien dat uw 
College ook dit gesprek met ons was aangegaan. Uiteraard hadden wij zelf de dialoog gezocht als wij 
eerder hadden geweten dat dit raadsvoorstel werd voorbereid.   
 
Eerder dit jaar hebben wij een behoeftenonderzoek gedaan over bloot wandelen. Hieruit bleek o.a. dat 
veruit de meeste blootwandelaars behoefte hebben aan duidelijkheid hierover. Dit is dezelfde duidelijkheid 
die raadslid Bron aanhaalde tijdens uw voorbereidende commissievergadering, toen hij sprak over de 
badkledingdagen en blote dagen bij sauna’s. Wij zouden het zinvol vinden om elkaars gedachten t.a.v. 
naaktrecreatie te peilen. 
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Kortom, wij vragen u dus om nu niet te stemmen over het verbod op naaktrecreatie binnen uw gemeente 
m.u.v. het Laakse Strand. Wij vragen u uw College te adviseren met ons in gesprek te gaan over 
naaktrecreatie en het bloot wandelen in het Horsterwold.  
 
Uiteraard zijn wij bereid met de fracties gezamenlijk of afzonderlijk in gesprek te gaan en kunt u ons altijd 
om toelichting vragen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
NFN Open & Bloot  
 

 
 
Christine Kouman  
Directeur-bestuurder  
 
 
Bijlage 20201210 Spong: Advies gemeenteraad Zeewolde 
 
 
Cc: College van Burgemeester en Wethouders  
gj.gorter@zeewolde.nl, e.dejonge@zeewolde.nl, r.vannunspeet@zeewolde.nl  
 
 


