Adviescommissie
31 mei 2006
Dagelijks bestuur
7 juni 2006
Algemeen bestuur 22 juni 2006
Aantal bijlagen:

2

Agendapunt: 14

Onderwerp Regulering naaktrecreatieterrein
Het algemeen bestuur besluit:
1. Het op de kaart aangegeven gebied aan te wijzen als geschikt voor ongeklede recreatie;
2. Voor de aangewezen locatie de volgende nadere regels vast te stellen en bekend te maken:
a) Naaktrecreatie toegestaan van 1 mei tot 1 oktober;
b) Naaktrecreatie toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang;
3. Het begroeide terrein, grenzend aan het naaktrecreatieterrein, aan te wijzen als terrein waar
het op grond van artikel 461 Wetboek van strafrecht verboden is zich te bevinden.

Korte toelichting
Het naaktrecreatieterrein in Spaarnwoude functioneert als recreatieve voorziening maar trekt ook
ongewenste activiteiten aan. Op het terrein en in de bosschages rond het terrein moet frequent
opgetreden worden tegen buitensex. Een intensieve handhaving is van belang vanwege het risico van
overlast voor andere recreanten. Dit speelt met name vanwege het doorgaande fietspad en de
nabijheid van Zorgvrij, waar grote aantallen bezoekers met kinderen komen. Om een betere situatie
voor handhaving te creëren wordt voorgesteld om gebruik te maken van de bepalingen in de
Algemene verordening die het mogelijk maken een terrein als geschikt voor ongeklede recreatie aan
te wijzen en nadere voorwaarden voor dit terrein te stellen. Voorgesteld wordt, gelet op artikel 8:2,
tweede lid van de Algemene verordening, om de zonneweide en het aangrenzend water formeel aan
te wijzen voor naaktrecreatie, maar hier de voorwaarden aan toe te voegen dat ongeklede recreatie
alleen in toegestaan tussen 1 mei en 1 oktober en tussen zonsopgang. De bosschages hebben
uitsluitend een afschermende functie. Door een bord “Verboden Toegang” op grond van artikel 461
Wetboek van strafrecht te plaatsen wordt bereikt dat, naast de al bestaande mogelijkheden om het
plegen van onzedelijke handelingen tegen te gaan, ook opgetreden kan worden tegen het feit dat men
zich in die bosschages bevindt.

Consequenties
Juridisch: aanvullende regels op grond van de Algemene verordening, artikel 2.8. lid 2.
Communicatie: bekendmaking d.m.v. bord bij de toegang tot het terrein (zie bijlage)
Financieel: Financiële toelichting Lasten / baten
Dekking in
Toelichting afwijking begroting
programmabegroting
Investering
€
€
€
Structurele lasten
€
€
€
Incidentele lasten
€
€
€
Structurele baten
€
€
€
Incidentele baten
€
€
€
Meegezonden stukken
Voorbereid door
In overleg met
Akkoord verantwoordelijke
J.W. Nieuwenhuis

Foto aanwijzingsbord
Kaart van de aangewezen locatie
Peter Spierenburg, Theo Driessen
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