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Uw Wob-vezoek WOB005

Geachte heer Tasma,

Op 22 oktober 2013 hebben wij uw Wob-verzoek van I 9 oktober 2013,
inzake'Wob betreffende het naaktstrand in de Delftse Hout', ontvangen.

U heeft aangegeven alle documenten te willen ontvangen betreffende het
naaktstrand in de Delftse Hout in Delft en die niet vallen onder uw Wob-
verzoek van 15 augustus 2013.

De onder ons berustende informatie, welke voor (gedeeltelijke)
openbaarmaking in aanmerking komt of reeds geopenbaard is, is
opgenomen in het volgende overzicht:

1. Burgerbrief aan de raad van 12 september 2013 van NFN Open &
Bloot, betreft: onrust naaktstrand Delftse Hout afgelopen zomer en
voortgang (ter kennisname)';

2. Brief aan raad van 4 september 2013, verzonden 19 september
2013, betreffende 'beantwoording vraag aan wethouder Brandligt';

3. Antwoordbrief van 4 september 2Q13 van burgerbrief dhr. Brans van
27 juli 2013;
Burgerbrief dhr. Brans van 27 juli 2013;
Brief aan raad van 5 september 2013, verzonden 19 september
2Q13, betreffende'beantwoording burgerbrief Hagen naaktstrand';
Antwoordbrief van 5 september 2013 van burgerbrief dhr. Hagen,
betreffende'Vernietigd besluit naaktstrand Delftse Hout';
Antwoordbrief van 5 september 2013 (niet ondertekend en
verzonden) van burgerbrief dhr. Hagen, betreffende 'Vernietigd
besluit naaktstrand Delftse Hout';
Burgerbrief aan raad van 31 juli 2013 van dhr. Hagen, betreffende
'Uw vernietigde besluit over de opheffing van het naaktstrand in de
Delftse Hout';
Antwoordbrief van 24 september 2013, betreffende 'klacht'
Verslag hoorzitti ng inzake klacht;
Klachtenformulier;
Brief aan dhr. Van der Helm van 15 oktober 2013, betreffende
'naaktstrand Delftse Hout';
Burgerbrief (ongedateerd) aan de raad van dhr. Van der Helm.

4.
5.

6.

7

8.

L
10.
11.
12.

13.



Datum

02-01-2014
14.

15

Mail van 9 september betreffende 'afspraken nav overleg 4
september Naaktstrand' ;

Mail van 31 oktober 2013 betreffende'Stand van zaken alternatieven
naaktrecreatie'.

De onder nummers 1 tot en met 8 en 13 vermelde informatie is reeds
geopenbaard en terug te vinden via http://ris.delft,nl onder ingekomen
stukken. Bijgaand zenden wij u deze volledigheidshalve toe.

Besluit
1. De onder nummers 9 tot en met 13 betreft de correspondentie

betreffende (de behandeling van) een klacht. De in deze
correspondentie vervatte i nformatie wordt verstrekt met u itzondering
van geanonimiseerde passages, gelet op artikel í0, eerste lid, onder
d, Wob en artikel í 0, tweede lid, onder e en artikel 1 1, eerste lid
Wob.

De onder nummers 14 en 15 vermelde informatie, betreft e-
mailverkeer met derden. Deze informatie leent zich op grond van
artikel 10, eerste lid, onder d, artikel 10, tweede lid, onder e en
artikel 11, eerste lid, Wob voor gedeeltelijke openbaarmaking en
wordt derhalve geanonimiseerd verstrekt.

Voor zover onder ons intern e-mailverkeer aanwezig is, wordt deze
op grond van artikel 1 1, eerste lid, Wob, niet verstrekt. Deze
documenten zijn bedoeld voor intern beraad en bevatten
persoon I ij ke beleidsopvatti ngen van ambtenaren en/of medewerkers,
betrokken bij de (voorbereiding van ) bestuurlijke besluitvorming.
Artikel 11, eerste lid, Wob beperkt ons deze informatie te
verstrekken. lmmers, bij openbaarmaking bestaat het gevaar dat
ambtenaren en/of medewerkers niet in alle vrijheid hun gedachten
en opvattingen kunnen uiten en niet in een persoonlijke sfeer kunnen
adviseren. De informatie is daarnaast zodanig met de feiten
verweven dat na anonimiseren een onleesbaar en onsamenhangend
geheel over zou blijven. Derhalve wordt deze informatie geheel
geweigerd en leent deze zich niet voor gedeeltelijke openbaarheid.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens en wethouders van Delft,

J.P. Smolders
Afdeli

bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van de gemeente Delft,
Postbus 78, 2600 ME te Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

2.

3.
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Dgtum Bijlage: regelgeving
02-01-2014

AÉikel í0
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege

voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2van hoofdstuk 2van

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterurege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zovel
de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en
onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van
toepassing voor zover het milieu-informatie betreft die betrekking
heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het
eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie
uitsluitend achterwege voor zover het belang van openbaarmaking
niet opweegt tegen het daar genoemde belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het
verstrekken van milieu-informatie voor zover deze handelingen
betreft met een vertrouwelijk karakter,

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het
verstrekken van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft
eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt
tegen de volgende belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.
8. Voor zover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt

bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-
informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking
heeft op emissies in het milieu.

Artikel í í
ót+



D?tum 1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld02-01-2014 ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over
daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede
en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in
niet tot personen herleidbare vorm. lndien degene die deze
opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm
worden verstrekt.

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd
samengesteldè adviescommissie kan het verstrekken van informatie
over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen
plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden
kenbaar is gemaakt,

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang
van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen
afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over
persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van
overeenkomstige toepassing.
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Amersfoort, 12 september 2013
Betreft: onrust naaktstrand Delftse Hout afgelopen zomer en vooftgang (ter kennisname)

Geachte raadsleden,

De discussie rond naaktrecreatie aan de Delftse Hout binnen uw Raad en uw College leidde ertoe dat
het afgelopen zomerseizoen bijzonder onrustig is geweest op het "voormalig" naaktstrand aan de
Delftse Hout. Graag wil ik u een beeld schetsen van de huidige situatie vanuit het oogpunt van de
naaktrecreanten. Dit ook met oog op het vervolg hiervan.

Met ingang van het afgelopen strandseizoen vond uw College het voormalig naaktstrand niet langer
geschikt voor naaktrecreatie en wilde de naaktrecreanten van deze locatie verwijderen. De motivatie
hiervoor ligt in het feit dat het College de seksuele overlast uit de Delftse Hout wil uitbannen. Hoewel
naaktrecreanten en NFN dit streven ondersteunen, zijn wij van mening dat daarvoor de geëigende
maatregelen moeten worden ingezet in plaats van een verbod op naaktrecreatie. Daarnaast zijn NFN
en naaktrecreanten van mening dat het huidige strand uitstekend geschikt is voor naaktrecreatie en
hier juridisch gezien (artikel430a WvS) uitstekend naakt kan worden gerecreëerd.

Deze betreurenswaardige patstelling heeft ertoe geleid dat vanaf begin juli naaktrecreanten op het
strand werden bekeurd. Bij verschil van mening over de geschiktheid van een locatie voor
naaktrecreatie is het aan de strafrechter om zich hierover uit te spreken. Al vrij snel na het uitschrijven
van de eerste processen-verbaal was duidelijk dat een aantal naaktrecreanten bereid was om verweer
aan te tekenen tegen hun strafbeschikking en op deze manier de gang naar de strafrechter in werking
wilde zetten.
Omdat het de NFN als belangenorganisatie er veel aan gelegen was om ook voor dit seizoen
naaktrecreatie aan de Delftse Hout te behouden, hadden wij nog voor uw zomerreces een gesprek
met uw burgemeester. Hierin verzochten wij hem het handhaven te stoppen, om zo in elk geval een
voor alle partijen rustig zomerseizoen in te gaan. Hoewel dit gesprek het wederzijds begrip heeft
vergroot, leidde het niet tot een verandering van standpunten en het vervolgingsbeleid van de
gemeente.

Vanaf julitot begin september hebben politie en opsporingsambtenaren vrijwel dagelijks het strand
aan de Delftse Hout bezocht en naaktrecreanten aangesproken en geverbaliseerd. Het meest
gehoorde argument voor verbalisering was dat de gemeente naaktrecreatie had verboden. De
politiebezoeken vonden meestal meerdere malen per dag plaats. Het betrof agenten te voet, op de
fiets, motor of zelfs met auto. Door dit alles voelden veel naaktrecreanten zich onplezierig,
gefrustreerd en soms ook geïntimideerd. Het heeft dan ook geleid tot een aantal klachten over de
behandeling door de politie.
Omdat men nu eenmaal voor zijn plezier recreëert, hebben alleen de veelvuldige controles er al toe
geleid dat het naaktstrand aanmerkelijk minder druk bezocht werd dan in alle voorafgaande jaren.
Daarnaast kozen ook naaktrecreanten ervoor om zich toch maar te kleden, zeker wanneer de politie in
aantocht was. Dit om de confrontatie te vermijden. Het hoeft geen betoog dat de confrontaties tot
irritaties bij zowel politieagenten als naaktrecreanten hebben geleid.

Op het moment van dit schrijven hebben 19 mannen en vrouwen via de NFN btj het openbaar
ministerie bezwaar aangetekend tegen hun bekeuringen. Samen hebben zij 40 bekeuringen
gekregen. Mensen zijn tussen de 1 en 10 keer geverbaliseerd. Uiteraard ligt het aantal
strafbeschikkingen dat is verzonden hoger, Want niet iedereen heeft er een gang naar de rechter voor
over of kan zich dit permitteren. Sommige mensen betalen liever hun bekeuring, omdat ze geen extra
rompslomp wilden die een rechtsgang met zich mee brengt, of vanwege hun beroep niet het risico op
een strafblad willen lopen.
Er zijn de NFN over de afgelopen 25 jaar geen gevallen bekend waarin in zo korte periode op één
locatie zo intensief is gecontroleerd en zoveel naaktrecreanten zijn vervolgd. U kunt zich voorstellen
dat wij de kosten die dit met zich meebracht liever geïnvesteerd hadden gezien in een voor alle
partijen acceptabel naaktstrand.

Om toch positief af te sluiten: in het kader van het aan de Raad toegezegde onderzoek naar
alternatieve locaties zijn beleidsmedewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van



naaktrecreanten begonnen met het onderzoeken van een goede oplossing voor de naaktrecreatie
binnen de gemeente. Wij zoeken daarbij naar een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing.
Goede inrichtingsmaatregelen als een zekere openheid van het terrein, toegang tot zwemwater en
geschiktheid voor alle naaktrecreanten (zodat er een breed en gemengd publiek blijft komen) zijn wat
ons betreft de sleuteltot een duurzame en houdbare oplossing. Daarnaast bekijken we in hoeverre de
vaste gebruikersgroep een actieve rol kan spelen als bijv. aanspreekpunt voor de gemeente.

Eén mogelijke misvatting daarbijwil ik graag nog rechtzetten. Hoewel naaktrecreatie bij voorkeur
plaatsvindt op een enigszins beschutte locatie, dient de locatie niet te worden 'weggestopt'. Daarbij is
een naaktstrand gebaat bij een open inrichting (vergelijkbaar met een deel van het voormalige
naaktstrand aan de Delftse Hout). Het te veel verstoppen van een naaktstrand is juist geen optie
omdat dít de kans op seksuele incidenten juist vergroot.

Met vriendelijke groet,

Bernd Huijser
Adviseur openbare naaktrecreatie

qs"f"H
Vlasakkerweg 48
3811 MT Amersfoort
Postbus 1767
3800 BT Amersfoort
T +31 (0)33 253 30 57
F +31 (0)33 253 30 60
E bernd@nfn.nl
W www.nfn.nl

twitter.com/nfn amersfoort
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Beantwoording burgerbrieÍ naaktstrand Delftse Hout

Geachte leden van de gemeenteraad,

U heeft ons verzocht om een afschrift van ons antwoord op de burgerbrief
van de heer Brans, d.d. 27 juli 2013.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

ftu,^'1u,, b u rs e m eeste r

í. drs. G.A,A. Verkerk

.!rs, T.W. Andriessen l.s.
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Beantwoording vraag aan wethouder Brandligt

"j

B|J ege

1

Geachte heer Brans,

beschikking over de gevraagde informatie, ook
u met uw vraag terecht bij het CJIB (Centraal
via telefoonnummer 0SB 215 95 55 of website

op de achtezijde van het transactievoorstel dat het cJlB u toestuurt (of
inmiddels toegestuurd heeft) vindt u meer informatie over de procedure die
u moet volgen indien u het niet eens bent met het transactievoorstel.

wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft.
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Aan het college van B&W en de gemeente raad van Delft.

Van Alfred Brans. Zaterdag 27 juli.

Betreft brief 1316741 ondenruerp Naaktstrand Delftse Hout (Beantwoording burgerbrief
1304821).

Loco Burgemeester Brandligt,

lk wil graag reageren op het antwoord dat ik donderdag 25 juli heb mogen ontvangen op mijn
vragen van28 mei, aangaande het handhaven van politie tegen mij als naaktrecreant in de
Delftse Hout, daar waar ik de toezegging had dat er tot de raadsvergadering van 13 juni niet
handhavend zou worden opgetreden tegen naaktrecreatie.
Er wordt in het antwoord bij vraag 1 gesteld dat er het reguliere surveillance betrof en geen
gerichte actie tegen naaktrecreanten. lk zie het toch anders.
Wie schetst mijn verbazing afgelopen maandag 27 mei, terwijl ik juist mijn laatste kledingstuk
uittrok, een agente op m[ afkwam en m[vertelde dat de naaktrecreatie opgeheven was. lk
wist de zaak snel koft te sluiten en kon gaan liggen zonnen. Dat was 12.45.
Hierbij wil ik nog een kleine voorgeschiedenis vermelden. Die ochtend ging ik de stad in om
een horloge te kopen in de Veste. De aankoopbon vermeld 12:34. Het horloge had ik nodig
om te bepalen, wanneer ik naar mijn werk zou moeten vertrekken. Van daar reed ik naar de
Hout. Op de Burgwal reed een jonge agente mij voorbij, een opvallende verschijning. In de
Hout netjes over het fietspad achterom naar het naaktstrand. De rest staat hierboven. Alleen
bleek daar de agente de agente te zijn, die ik daarvoor op de Burgwal had zien fietsen. Zij
had blijkbaar de hele strandstrook al gesurveilleerd, toen we bijna gelijktijdig aankwamen bij
het laatste gedeelte, de naaktrecreatie.
Dit doet er geen eens zo veel toe. Maar wel dat geen wat volgde.
Een uur later zat ik een kennis bijte praten, toen we weer een agent zagen naderen op de
fiets. Ook hij kwam rechtstreeks op ons af en zei ook direct dat de naaktrecreatie opgeheven
was. lk melde direct dat ik daarover een uur eerder al een collega gesproken had. Daar wist
hij van. Maar daarmee was de zwarte kous niet af. Meneer hield een hele preek tegen ons.
Na afloop reed de surveillant (6432) even door naar een bankje aan het eind van de
strandstrook, waar ie een kort onderhoud had met een man (volledig gekleed) die daar zat.
Waarna de surveillant op hoge snelheid weer terugreed over de strandstrook tot ie uit het
zicht verdween. Dit was tegen 14.00 uur, weet ik, omdat ik de agent nog zei, dat ik ook weg
moest, naar mijn werk.
Dit betrof naar mijn inschatting dus geen gewone surveillance, omdat de agent al aangaf dat
ie wist van het gesprek dat ik had gehad met de agente een uur eerder. En ook kwam ie met
hoge snelheid aangereden, gelijk ie even later weer vertrok. Ook de preek die hij hield tegen
mij en de man waar ik brl zat, zegt meer dan voldoende.
Het was een gerichte actie om ons te intimideren, gelijk eerdere acties die ik tot dan toe
eruaren had, namelijk op 20 april en 5 mei. Die dag kreeg ik al een aanzegging dat ik
mogelijk een boete kreeg samen met Hans K. Er werd een echte bon uitgeschreven, waarin
ook een verklaring liet opnemen, dat het Bevrijdingsdag betrof. Ook één voor Hans K.
Het is hooguit te danken geweest ,dat ik telkenmale aan de bel trok bij de wethouders, dat de
handhavers weer een pas op de plaats maakten. Anders had men gewoon vanaf 20 april zijn
bonnenboekjes volgeschreven.
Ook wil ik nog mijn beklag doen over de zeer late reactie op mijn vragen. Dit tenruijl ik
nadrukkelijk vroeg om een spoedige reactie opdat ik eerder kon weten waar we aan toe
zouden zijn, ik en de andere naaktrecreanten in de Hout.
lk wil graag weten wat er met de bekeuring van 5 meigebeurd is, omdat ik die wil kunnen
gebruiken bij het verzet tegen de strafbeschikking die ik nu heb ontvangen. Op grond van de
WOB.
lk wil binnen tien werkdagen antwoord op deze laatste vraag.
Hoogachtend, Alfred Brans.
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Beantwoording burgerbrief Hagen naaktstrand

Geachte leden van de gemeenteraad,

u heeft ons verzocht om een afschrift van ons antwoord op de burgerbrief
van de heer Hagen, d.d. 31 juli 2013.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester

T.W.AFrlffilil
-.<+.
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Vernietigd besluit naaktstrand Delftse Hout

Geachte heer Hagen,

u vraagt de raad in uw brief van 31 juli of de raad voornemens ís het
vernietigde besluit over het naaktstrand in de Delftse Hout van de rechtbank
Den Haag d.d. 5 juli 2013 te vervangen door een nieuw besluit.

t in uw brief is er geen r ietigd
genrechter heeft er in zij ezen dat
locatie voor naaktrecrea is komen
ingtreden van het artikel

Voor zover u de raad vraagt naar een voornemen om een besluit te nemen.
college om samenvenruijzen wij u naar de opdracht van de raad aan

met de NFN en lokale belanghebbenden te naar de mogelijkheden
voor een alternatieve aan te wijzen locatie naaktrecreatie. Dil
onderzoek is nog in volle gang.

Hoogachtend,
het college van burgemeester van Delft,
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Vernietigd besluit naaktstrand Delftse Houl

Geachte heer Hagen,

U vraagt de raad in uw brief van 31 juli of de raad voornemens is het
vernietigde besluit over het naaktstrand in de Delftse Hout van de rechtbank
Den Haag d.d. 5 juli 2013 te vervangen door een nieuw besluit.

Anders dan wat u stelt in uw brief is er geen sprake van een vernietigd
besluit. De voorzieningenrechter heeft er in zijn uitspraak op gewezen dat
de aanwijzing van de locatie voor naaktrecreatie van rechtswege is komen
te vervallen bij inwerkingtreden van het artikel 430A WvSr.

Voor zover u de raad vraagt naar een voornemen om een besluit te nemen,
venruijzen wij u naar de opdracht van de raad aan het college om samen
met de NFN en lokale belanghebbenden te zoeken naar de mogelijkheden
voor een alternatieve aan te wijzen locatie voor naaktrecreatie. Dit
onderzoek is nog in volle gang.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

. secretaris
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Den Hoorn, 31juli 2013

Aan: Gemeente Delft
Gemeenteraad
Postbus 78
2600 ME Delft

Betreft: Uw vernietigde besluit over de opheffing van het naaktstrand in de Delftse Hout

Geachte Raad,

Ongetwijfeld is de ophef rond het naaktrecreëren in de Delftse Hout na uw besluit in juni jl. om het
naaktstrand op te heffen en naaktrecreatie strafbaar te stellen, u niet ontgaan. Ik ben één van die
naaktrecreanten.

In onze maatschappij zou er een plek moeten zijn voor iedereen en aan de basis van onze
democratie ligt de grote waarde van het zorgvuldig omgaan met rechten van minderheden. Het
voelt wrang dat in het belang van wat een meerderheid als fatsoen ziet, een naakt recreërende
minderheid uit de gemeente wordt verbannen. Zeker als men bedenkt dat we worden verjaagd van
de plek waar sommiger' al 29 jaar met volledige instemming verbleven. Het voeit dubbel wrang dat
voor het verdrijven een wetsartikel wordt ingezet dat juist was bedoeld om ruimte te scheppen voor
naaktrecreanten.

Er is sprake van een beeldvorming, waarbij het naaktstrand en de recreanten daar in één adem
worden genoemd met schennisplegers,gluurders en homohoeren. De belangen van naaktrecreanten
worden heel populistisch weggezet als een gevaar voor kinderen en gezinnen. Ik verwijs hiervoor
naar de inhoud van twee brieven van het college aan uw remrd (1294831 dd. 10-4-2013 en 1316741
dd.23-7-2013). Als fatsoenlijk persoon ervaar ik deze beeldvorming als kwetsend. Het
stigmatiseren van een minderheid en het afrekenen van die minderheid op wangedrag van enkele
leden (of zelf van mensen die geen deel uitmaken van die minderheid) zie ik als onbehoorlijk en
Delft onwaardig.

Maar hierover wil ik uw raad niet lastig vallen. Daarvoor lopen al diverse klachtenprocedures en
juridische trajecten. Ik schrijf u omdat uw positie als raad mij niet duidelijk is.

Hetzal unietontgaanzrjn datderechtbankDen Haagop 5 juli 2013 uwbeslissingom'het
naaktstrand op te heffen en naaktrecreatie ter plaatse strafbaar te stellen heeft vernietigd
@CLI:NL:RBDIIA:2013:7926,oveweging 5.1). Ondanks de vemietiging van uw beslissing en het
daardoor ontstane nieuwe inzicht in de situatie handelt het college van B&W alsof zij nog steeds
toestemming heeft van de raad bij haar aanpak van misstanden in de Delftse Hout.

Misstanden worden nu aangepakt door naakÍrecreanten aan de lopende band te bekeuren met nog
steeds als motivatie dat het strand is opgeheven en dat naaktrecreatie strafbaar is. Hierbij realiseert



het college zich ondertussen wel dat ook zij zich aan de landelijke wetgeving moet houden. precies
zoals de rechtbank oordeelde. In de brief aan uw raad van vorige week(l 3 I 6 7 4l dd. 23-07 -2013)
schrijft de wethouder dan ook namens de burgemeester dat de handhavers naaktrecreanten volgens
artikel 430avan het Wetboek van Strafrecht kunnen sommeren een broek aan te trekken enlof een
bekeuring uit te schrijven. Maar volgens de wet immers hoort de handhaver de situatie te
beoordelen op geschiktheid en kanhijlzij daamaeventueel handelend optreden. De wetgever heeft
dit artikel nooit bedoeld als middel om een einde te maken aan misstanden nabij het naaktstrand,
zoals uw raad juist wilde! Het wordt op oneigenlijke en onrechtmatige wijze ali zodanig ingezet.

Dat de traagheid van het rechtsysteem wordt benut om naaktrecreanten te ontmoedigen voelt als
onrechtvaardig. De afgepakte tijd in de zon kan nooit worden teruggegeven terwijl liet uiterst
onwaarschijnlijk is dat een strafrechter bij bezwaar tegen de bekeuring zal oordelen dat de situatie
ongeschikt was. Het recreatiegebied is rustig en het gedeelte waar naaktrecreanten verblijven ligt
afgezonderd ten opzichte van het zandstrand.De maatschappelijke acceptatie isna2gjaar gebruik
van die plek groot. Eén bekeuring zou voldoende geweest zijn orn dit bij de strafrechter te toetsen.
Het politieoptreden wordt als intimiderend ervaren en sommigen noemen het al een vorÍn van
treiterhandhaving. Zo voelt het immers wanneer bekeuringen worden uitgedeeld waarvan
men zeker weet dat die nooit zullen worden geihd, maar die ondertussen een zomer naakt in de zon
verpesten.

Ik vind het vreemd dat het college van B&W op eigen initiatief verder kan gaan met handhaven
nadat uw besluit is vemietigd. Het lijkt mij niet meer dan redelijk dat uw raad kennis neemt van de
nieuwe juridische situatie die hierdoor ontstaan is en zich beraad over de koers die nu gevaren moet
worden. Op geen enkel moment heeft u aangegeven dat u de locatie niet geschikt achtte voor
naaktrecreatie. U meende slechts dat het beëindigen daarvan kon worden ingezet als middel om
misstanden in de omgeving tegen te gaan. Dit blijkt dus niet te kunnen. Wat uw raad wilde, was een
eind aan de misstanden rond het naaktstrand, niet persé het verjagen van naakÍrecreanten.

Er wordt nu tijd verspilt. Tijd van fatsoenlijke burgers die rustig naakt willen recreëren, tijd van de
handhavers die zinloos bekeuren en binnenkort tijd van de rechtbank die alleen maat zzlkunnen
oordelen dat de bekeuringen onterecht zijn uitgeschreven.

Ik vertrouw erop dat u ook in deze nieuwe situatie zorgvuldig om zult gaan met de belangen van
minderheden in uw gemeente. Ik hoor graag van u of u voomemens bent om het vemietigde besluit
te vervangen door een nieuw besluit en zo ja, wat dan de inhoud van dit besluit gaat zijn.

Met vriendelijke groet,
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De hoozitting isgehouden opwlid413 september2ot3(tusen 14.00en 15.@ uur) in hetgebouw
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lk wdagingsbesfuh uit (omdat de aftrandeffÍE van de khdrt nlet brnnen 6
weken kan pbawinden)

kht de geroelighefd van de inhoud van zfn kladrt toê en overfegt een op schrift
gesteH verhaal, waarin hif zijn manler van naaK recreërcn uftlegt.

egt dat mensen zich nu kwetsbaar uoehn als naaktrecrcant In de Delftse
Hout en zli er niet meer willcn komen. llêt gaat hem om de sfrer dle geaeëerd woldt. Dat veftaal
van de Semeente moeten zÍJ nht meerwlllen l.v.m. de veiligheH. De koppeling nrct seksgete
gedragingen is wrkeerd, verkccrde bed&ormiry.

e8t uit hoe het probleem gezi'en urcrd. Het glry om memen dh met andere
bedoelirtge n bloot aannrezf warcn.

dat het dubbel rs van de buryemeesterom de naakrccrcath weg te
wÍllen hebben Yanwete dle anderen. Hij spreek over handharrcrs die opme*ingen maakten over
hoe naakt resranten er ult zagen (noemt vooÉeelden v-an opmer&lrqen).

gt, dat het begrifpetflk b dat ]tcltwclk doet hii
noorstaat.

dat omstanderc glngen meedoen met het aensprcken ran
naaktrecreanten door de pollth. Voorts Íhht hlj toe lets te willen doen aan de problemagek die rond
het naaktstrand ls ontstaan.

icht de opstelfBng van de burgemeestêr toe. Er was sprake van een onfrontafle
met grensover*fi riidend gedng.

Íaa om verduidelijking van de klacht. Tegen wie is de
klacht gerlcht?

ntwoordt dat de klacht is gericht teBen alle mensen van de gemeente dfe
ermee bezig zijn geweest, Er ontstaat tevredenheid als door middelvan deze klacht gedragingen
zoals het koppelen van de schendingen aan de naaktrecreath beëindlgd worden.
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vraten nog cêns: Tegcn wie/yuelle affeling is de ldacht
gedc'trt? En op nalke gednginghocft de klacht concrcet betGftldng?

ntwoordt dat het om het gehete gebeuren gaat. Ab hct rlleen om e€n
bekeurint zou 8aan, tan hij zktr daanh vfnden. Meer moet het edrter nht ziin. Het moet nlet worden
gekopp€ld aan het beslult. Het optÍêden vzn de polttle, de hsndhaviry staat n|er Ín rctrtie tot art.
4iloa wetboek van strafrecht. tn dat artikel sbat, dat naaktrcoeatÍe ronder aargemrcngebied mqg
plaaMndcn, alleen niet als het op een ongesdrlkte plek gebeurt. De burgemeester heeft de laatste
wryaderilg opgenoepên dat nlet te willen vanruege de exessen. Maar de naaktrecrcanten willen
die ook nlet.

Nodffidende in de getegcnhetd rs gewex on zijn tdadrt nwrdeling toe E
lkhten wordt & hootzltting ofgeslotcn.
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Ondqweíp
naaktstrand Delflse H out

Geachte heer Van der Helm,

De griffie heeft uw brief van 5 oktober jl. over het naakstrand in de Delftse
Hout onfuangen en onder de aandacht gebracht van de gemeenteraad van
Delft.

Uw brief is geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie
Bestuur, Leefomgeving en Duuzaamheid van 12 november a.E. In de
procedurevergadering wordt besloten wat er verder met de brief gebeurt, U
kunt desgewenst de procedurevergadering bijwonen of de webcast bekijken
íhttp//ris.delft.nl ) 'raad in beeld webcast').

U kunt uw brief op internet terugvinden op de website van de gemeenteraad
via http://rig.delft.nl onder de knop'ingekomen stukken' (weeknumer 41).

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnernên met de griffie.

Met vriendelijke groet

Anja van den Berg
Algemeen Secretaris





Geachte raadsleden van de gemeente Delft

Het verheugt mij u mede te delen dat de juristen van de gemeente Delft naaktrecreatie in de gehele

Delftse Hout toestaan waar volgens het bestemmingsplan de bestemming 'recreatie' op rust, Dit

betreft het gehele gebied rondom de 'Grote Plas' en ook andere gebieden in het bestemmingsplan

Delft Oost met deze bestemming.

Een en ander is het gevolg van het verweerschrift dat uw juridisch medewerker ingediend heeft bij

de Raad van State in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan Delft Oost (Delftse Hout)

lk citeer:

"Het gebied rondom de Grote Plas heeft de bestemming 'recreatie'. Binnen deze bestemming is

dagrecreatie en intensieve recreatie toegestaan, dus ook naaktrecreatie. In het bestemmingsplan is

een afweging gemaakt of de horecagelegenheid ruimtelijk aanvaardbaar is in een gebied met een

overwegend recreatief karakter. Verweerder is van mening dat de horecagelegenheid

ondersteunend is aan het recreatieve gebruikvan de Delftse Hout. Daarnaast is van belang dat met

het vaststellen van het bestemmingsplan geen beperkingen zijn opgelegd voor naaktrecreatie,"

lk ben bijzonder verheugd dat mijn zienswijze ook de uwe is geworden en dat naaktrecreatie nu ook

in Delft op alle plekken een normaal verschijnsel is geworden. Eindelijk wordt iemand die recreëert

zonder zwemkleding of andere gewaden, als recreant gezien zoals het hoort en zijn die

stigmatiserende en discriminerende onverkwikkelijkheden omtrent deze vorm van recreëren passé.

Blij zijn we ook dat in en rondom het (toekomstig) nieuwe paviljoen ook naakt gerecreëerd kan

worden.

Dat wil niet zeggen dat alle andere naaktrecreanten gelukkig zijn met deze uitspraak van uw juristen.

Wat mijzelf betreft wel , ik houd ervan om niet beperkt te worden in het kiezen van de plaatsen

waar je naakt kunt recreëren. lk kan zelf wel beoordelen of ik op een bepaalde plek mijn kleren uit

doe of niet. Maar de meeste andere naaktrecreanten houden ervan om een duidelijk aangewezen

plek te hebben. Om aan hun wensen mee te werken stel ik voor dat u als gemeenteraad uw recht

gebruikt dat artikel 430a van het WvS u biedt en op korte termijn een goede plek voor naaktrecreatie

aanwijst. Een plek die niet afgezonderd ligt, maar op een open locatie, juist vanwege de kans tot het

aantrekken van personen met andere bedoelingen voorwie het naakt zijn niet of van secundair

belang is. De twee plekken waar u wat mij betreft uit zou kunnen kiezen is:

1. de plek vanaf de voormalige kiosk naar het westen met inbegrip van een deel van het zandstrand,

ver verwijderd van de beruchte parkeerplaats en bosjes en goed open. Doordat het deels aan het

zandstrand ligt is het ook geschikt voor ouders met kinderen en mensen die niet meer zo goed ter
been zijn, De aanwezigheid van deze groep versterkt de sociale controle is gebleken, Deze locatie is

de gunstigste plek in mijn ogen. Hier een aangewezen gebied van maken brengt nauwelijks kosten

met zich mee. De borden bestaan nog.

2. De oude locatie van het naaktstrand maar dan iets (50 meter)naar het oosten opgeschoven. Vanaf

en met inbegrip van de picknicktafel onder de grote boom tot in de hoek aan het einde van de

strandstrook (grasligweide) met inbegrip van het kleine strandje. Dit strandje zou iets naar het

westen moeten worden uitgebreid met zand om in het vorig punt genoemde redenen van sociale

controle. Voor de bosjes zou het naaktstrandgedeelte moeten ophouden en door middel van een





Verzonden: maandag 9 september 2013

Ondenverp: AÊpraken nav overleg 4 september Naaktstr:and

Onderwerp: FW: Afspraken nav overleg 4 september Naaktstrand

Van:

Afgelopen woensdag 4 september hebben we met elkaar een gesprek gevoerd over een mogelijke alternatieve
locatie voor een naaktstrand.
We hebben geihventariseerd aan welke voonrtraarden een goed naaktstrand zou moeten voldoen en welke
alternatieve locaties jullie zien binnen Delft en in de omgeving. Deze afternataeven worden getoetst op
haalbaarheid: veiligheid, financiële conseguenties. Vooraf is aangegeven dat de financiële mogelijkheden nihil zijn.

Voorwaarden aangegeven door aanwezigen:
L. Toegang tot zwemwater
2. Aangewezen plek, afgebakend met borden en aangewezen op plattegronden in het gebied, etc.: Behoefte

aan duidelijkheid voor recreant en passant, veíligheid.
3. Oppervlakte vergelijkbaar met naaktstrand Delftse Hout in de oude situatie. De naaktrecreant heeft

behoefte aan meer m2 per recreant dan de textielrecreant, de ruimte wordt gedurende een langere periode
gebruikt april - oktober (ca. G0 dagen per jaar).

4. Openheid van het terrein:
a' Afgeschermd van zicht van passanten; keuze voor passanten om andere route te kiezen.
b. Schaduw
c. Geen dichte bebossing op het terrein: ovezicht over terrein mogelijk
d. Niet weggestopt,

5. Grasstrook + strandstrook
6. Goede bereikbaarheid. Parkeren, maar ook per fiets en lopend. Afstand van parkeerterrein mag een paar

honderd meter zijn, mits het toegangspad ook goed begaanbaar is voor minder validen (scootmobiel,
rolstoel).

7. Toiletvoorziening
8. Geschikt voor gemeleerd gezelschap (Gezinnen en individuele bezoekersldit verhoogt de sociale controle.

Vraagt om kindvriendelijke inrichting, m.n. strand met aflopende toegang tot water.

Alternatieven:
Mogelijk geschikt:

- Surfstrand bij Plane: duidelijke scheiding van paden en parkeren door schiereiland. Uitzoeken wat het huidig
gebruik is door Plane en bijv. vissers? Hoe Plane staat tegenover combinatie met naaktrecreatie. Hoe de
parkeergelegenheid nu is (toegang gevoelsmatig blokkeren).

- Naaktstrand opschuiven naar hoek. Mogelijk aanpassen toegang tot parkeerplaats. Een minder
rechtstreekse toegang kan degene met andere bedoelingen dan naaktrecreeren ontmoedigen (gevoelsmatig
blokkeren). Vraagt wel aanpassing bijv. verlenging van drijverlijn.

- Dobbeplas

Niet geschikt:

' Puntje naast surfstrand: te afgelegen, geen toegang tot water.
- Vlakoverpad: Te afgelegen, slechte toegang ivm parkeerterrein op te grote afstand, geen zwemwater.

Afspraken:



gemeente pijnacker de mogelijkhei aan Dobbeptas.
rfstrand en verschuiving naar hoek ligheid. Als het advies vanuitwordt de locatie getoetst op benod onsequenties (o,a. financien)

- Ury gaat in gesprek met achterban hoe zij aanspreekpunten kunnen organiseren.- lenfJoppelen terug aan wethouder.
- Zodra er meer info is wordt een vervolgafspraak gepland.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet

Bezoekadres: Westlandseweg 40, Detft
Postadres: Postbus 78, 2600 ME Delft





Onderwerp: FW: Stand van zaken alternatieven naaktrecreatie

31 oktober 2013 t3:23

Ondelrerp: Stand van zaken altematieven naaKrecreaUe

Tijdens aktstrand hebben we de volgende afspraken gemaakt:
naaktstrand aan Dobbeplas- 

^,^L^r_r !_- dehoekvanhetstrandwordengetoetstdoorveiligheid.
Als het advies vanuit veiligheid positief is wordt getoetst op benodigde aanpassingen en consequenties
daarvan.

- NFN gaat in gesprek met achterban hoe zij aanspreekpunten kunnen organiseren.- llenl]<oppelen terug aan wethouder
- Todra er meer info is wordt een vervolgafspraak gepland.

Via deze mail informeer ik u over de stand van zaken.

7' Gemeente Pijn eden zien voor een naaktstrand in hun gemeente,
bijv' aan de Do heeft hierop gereageerd dat zij geenmogelijkheden emeente.

2. De afdeling veiligheid heeft de twee alternatieve mogelijkheden voor een naaktstrand in de Delftse Hout
getoetst en heeft negatief geadviseerd. De aantrekkende werking die het naaktstrand op HOp (homo
ontmoetings plaats)-activiteiten met bijbehorende overlast en strafbare feiten op het gebied van zeden had,
wordt niet opgeheven als het naaktstrand verplaatst wordt naar een andere locatie in hetzelfde
gebied. Beide locaties liggen in de directe omgeving van goed ontsloten parkeerplaatsen. Hierdoor is en
blijft het gebied bovenregionaal aantrekkelijk. De venrachting is dat deze parkeerplaatsen gebruikt worden
voor het doen van seksuele handelingen en/of ontmoetingen.

wij hebben een derde alternatief aangedragen tijdens ons overleg: een locatie aan het Vlakoverpad in het Midden
Delfland gebied. Deze locatie werd door u niet geschikt bevonden. Aangezien de door u aangedragen alternatieven
afvallen ondezoeken we nu in samenwerking met het Recreatieschap Midden Delfland de mogelllkheid om een
geschikte plek voor naaktrecreatie te maken aan het vlakoverpad (zoals u mogelijk ook al heeft vernomen via de
media). We horen graag of u hierover mee wilt denken.

lk zie graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

14,30 uur)

Bezoekadres: Westlandseweg 40, Delft
Postadres: Postbus 78, 2600 ME Delft


