
Gemeente Aa en Hunze
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 93
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(Ook per mail via info@naaktstrandje.nl verzonden).
Betreft: Naaktrecreatie aan de Grote Moere bij Grolloo (Met Wob verzoek)

Leeuwarden: 06-04-2014

Geacht college,

Met mijn website www.naaktstrandje.nl promoot ik de openbare naaktrecreatie in Nederland.
Mijn website is met jaarlijks ongeveer een half miljoen bezoekers een belangrijke informatie
bron. Ook de voormalige zandafgraving “De Grote Moere” bij Grolloo, waar al circa 30 jaar
lang naaktrecreatie plaatsvindt, staat op mijn site beschreven.
http://www.naaktstrandje.nl/drenthe/DeGroteMoere/DeGroteMoere.html

Op 1 april publiceerde RTV Drente het artikel “Gemeente treedt op tegen schennispleging
Grote Moere” op haar website: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/gemeente-treedt-op-tegen-
schennispleging-grote-moere In dit artikel (en in het later bijgevoegde audiofragment) wordt
duidelijk dat recreatieondernemer Erik Eefting (mede eigenaar van Joytime
Groepsactiviteiten en Klimpark Outdoor Grolloo) graag het gebied rondom de Grote Moere
wil gaan gebruiken voor outdoor activiteiten. Hiervoor is het van belang dat erin het gebied
geen naaktrecreatie meer plaatsvindt. Burgemeester Eric van Oosterhout geeft de indruk dat
de handhaving gebeurt in overleg met politie en met de eigenaar van het gebied
Staatsbosbeheer. Tot mijn verbazing heeft Staatsbosbeheer ook via de media kennis
genomen van het besluit van uw burgemeester en kan mij niet informeren.

De burgemeester twittert wel over het genomen besluit,

maar heeft niet de moeite genomen om op mijn vragen te antwoorden.
Onduidelijk blijft o.a. wat de burgemeester onder schennisplegers verstaat.

Als site die zich uitsluitend sterk maakt voor naaktrecreatie, ben ik blij dat de
Staatsbosbeheer, de politie en de gemeente de seksuele overlast rondom de plas aanpakt.
Het is jammer dat er aanvankelijk voor gekozen is de seksuele overlast terug te dringen door
de plas te dempen. Hierdoor is er veel natuur verwoest en is ook het door de gemeenteraad
aangewezen gedeelte voor ongeklede recreatie onbruikbaar geworden. Door de overlast van
de werkzaamheden en ook door de verslechterde waterkwaliteit trekt de plas steeds minder
naturisten en hebben de seksrecreanten de overhand gekregen.



Graag ontvang ik duidelijkheid of het handhaven bij de Grote Moere zich beperkt tot
seksrecreanten of dat alle naaktrecreanten worden beboet. Ook vraag ik duidelijkheid op
grond van welk wetsartikel wordt beboet.

Het is verder verwonderlijk dat nu langs de plas een volledig parkeerverbod geldt,
(waardoor ook naturisten de plas moeilijk kunnen bereiken):

• Met de naturisten is eertijds afgesproken dat parkeren langs de plas mogelijk zou blijven,
zolang de plas nog niet is gedempt en volledig is heringericht.

• Op internet kan ik niet het verkeersbesluit (site: gemeente Aa en Hunze) vinden waar op
het parkeerverbod betrekking heeft. Ik ga er dus vanuit dat er geen verkeersbesluit is
genomen. Als er geen verkeersbesluit genomen is, dan verzoek ik u de borden per
direct te verwijderen. Verder lijkt mij het ook niet mogelijk om een parkeerverbod in te
stellen, anders dan wanneer dit te maken heeft met de verkeersveiligheid.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen rondom de Grote Moere, ontvang ik
graag, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur
(Wob), de volgende stukken (het liefst digitaal en in pdf-formaat):

Alle bij de gemeente beschikbare documenten die betrekking hebben op de Grote Moere bij
Grolloo. De reeds verkregen documenten uit mijn eerdere Wob-verzoek van 24-07-2011
kunnen buiten beschouwing blijven. Bij deze documenten kunt u denken aan o.a:

• Alle vergunningen voor het ontgronden van het gebied.
Als de (of een aantal) documenten niet bij u berusten, maar bij een ander
bestuursorgaan, verzoek ik u mijn verzoek door te zenden en mij hiervan op de hoogte te
stellen.

• Verslagen overleg met dorpsbelang Grolloo.

• Verslagen e-mails memo’s over de Grote Moere.

• Overleg over bovengenoemd besluit.

• Het genomen verkeersbesluit. (volledig parkeerverbod).

Alle vergunningen die verstrekt zijn aan Joytime Groepsactiviteiten en Klimpark Outdoor
Grolloo.

Ik hoop op een spoedige reactie en ontvang graag van u een ontvangstbevestiging
van deze mail(brief).

Met vriendelijke groet,

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


