
Aan:  

Provinciale Staten 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

                                                                                                                                                    
          14 december 2022 

Van: 

Nederlandse Kitesurf Vereniging 
Tweede Sweelinckstraat 5c 
1073 EG Amsterdam 

Betreft: DOCUVITP-3038403-v5-PS-mededeling-Bataviastrand-Zwemzone 

Geachte Statenleden 

Verzoek 
De GS zet u waarschijnlijk onbedoeld via de mededelingsbrief en besluitenlijst op het 
verkeerde been. Zij voert als noodzaak/bewijslast aan, dat het inrichten van een zone 
volgens de richtlijnen* verplicht is als de mensen er komen zwemmen. Dat is niet zo. In 
dezelfde richtlijnen staat dat een zwemverbod en deze handhaven ook tot de mogelijkheden 
van GS behoort. Wij pleiten voor dit laatste en vragen uw hulp daarbij. 

Toelichting 

De GS hebben besloten om een deel van het watersportstrand aan te wijzen als potentiële 
zwemlocatie, dit mede vanuit oogpunt van De Europese zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG, die in 
Nederland in de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (Whbvz) nader is 
uitgewerkt. Volgens GS geeft deze wetgeving aan dat als er (naar verwachting) een groot 
aantal mensen (zal) zwemmen dit als zwemwater wordt gedefinieerd. Conform genoemde 
Europese richtlijn is de provincie - als bevoegd gezag vanuit Whvbz - in feite gehouden aan 
het aanwijzen van een deel van de locatie (zone bij het watersportstrand). Wat u niet door 
GS is verteld, is dat er conform de genoemde richtlijn ook een optie is zwemmen te 
verbieden of een negatief zwemadvies uit te vaardigen. De tekst uit de richtlijn gaat alsvolgt: 
indien op basis van het eerste lid aangemerkte locatie niet wordt aangewezen, gelasten 
gedeputeerde staten de houder van een badinrichting deze te sluiten, dan wel indien het niet 
een badinrichting betreft, stellen zij een zwemverbod in of brengen een negatief zwemadvies 
uit. 

Pleidooi 

Wij (als watersporters) zijn niet tegen het gebruik van het watersportstrand door badgasten 
als het niet waait, maar wel tegen zonering in tijd en ruimte. De grootte van het strand is niet 
voor niets. Voor het kitesurfen is i.v.m. de lange lijnen en scherpe onderwater foilvleugels 
afstand houden nodig. Nu al is te zien hoe bij drukte de watersporters zich langs het hele 
strand verspreiden. Ook kan een watersporter onbedoeld in de zwemzone, waar zwemmers 
zich veilig wanen, terecht komen of een zwemmer buiten de zwemzone zwemmen met alle 
gevolgen van dien. 

Concluderend heeft de GS meerdere opties tot haar beschikking (verbieden of toestaan van 
zwemmen) en vinden wij het strand te klein voor gelijktijdig gebruik en maakt zonering, 



helemaal indien aangeduid middels een boeienlijn, het onmogelijk om met alle kite- en 
windsurfers veilig de sport te kunnen beoefenen. 

Hoogachtend, 

Namens de N.K.V. 

  

  

 


