
Verzoek agendering 
 

De Procedurecommissie toetst agendastukken aan het toetsingskader. Die is op de pagina van de 
Procedurecommissie te vinden. Hier zijn ook de afspraken te vinden over agenderingsverzoeken. 

Provincie Flevoland | Procedurecommissie 

Agenderingsverzoek 

Op verzoek van  ChristenUnie 
Vergadering  

 

Commissie RND beeldvormend 

Op welke termijn dient 
agendering plaats te 
vinden? 

Commissies in februari 

Agendaonderwerp Bataviastrand 

Hoeveel tijd is nodig voor 
de bespreking? 

45 minuten voor deel één van de bespreking. 

30 minuten voor deel twee van de bespreking. 

Aanwezigheid 
portefeuillehouder 
gewenst?  

Ja, namelijk: gedeputeerde Rijsberman of een ander lid van het 
college. 

 

Aanwezigheid externen 

 

ja, namelijk:  

1. De Kitesurfvereniging 

Doel van de agendering 

Aanleiding:  

 

Op 1 december hebben de statenleden de mededeling ontvangen 

over bataviastrand. In de Statenvergadering is verzocht om deze 

mededeling te agenderen voor een commissiebespreking (zoals 

bedoeld in artikel 20.2 van het Reglement van Orde). Middels 

deze bespreking wordt beoogd om met elkaar te bespreken welk 

besluit is genomen, welk proces hieraan vooraf is gegaan, wat de 

consequenties hiervan zijn, wat de rol van PS is hierin en wordt 

de gelegenheid geboden aan de kitesurf vereniging om door hun 

volksvertegenwoordigers hierover gehoord te worden.  

Is een complete 
Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en 
Besluitvorming gewenst? 

Vooralsnog is enkel beeldvorming nodig om duidelijkheid te 
krijgen over het onderwerp. 

Hoe ziet het einddoel er 
uit? (bijvoorbeeld een 
geïnformeerde staten, een 
initiatiefvoorstel, motie, 
verantwoordingsdebat etc.) 

De statenleden zijn geïnformeerd over de gemaakte keuzes en 
de consequenties hiervan voor verschillende partijen en kunnen 
hierdoor hun controlerende en volksvertegenwoordigende rol 
uitoefenen.  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Procedurecommissie/procedurecommissie
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-3038403-v5-PS-mededeling-Bataviastrand-Zwemzone.PDF


Inhoud 

Toelichting op het 
onderwerp: 

In 2020 is door provincie bij de Houtribdijk een strand aangelegd. 

Dit strand heeft een functie van Watersportstrand meegekregen. 

Direct aan dit stand ligt ook een Kite-zone. Op mooie zomerse 

dagen komen veel mensen niet alleen voor de watersport maar 

juist ook om te zwemmen. Dit heeft geleid tot gevaarlijke 

situatie en bijna ongelukken tussen zwemmers en kiters. Dit is 

dit jaar ook door de diverse media opgepikt, lokaal maar ook via 

de NOS. Zie ook omroep Flevoland.  

Voor komend jaar wil GS de locatie ook aanmelden als potentiële 

zwemlocatie en een zonering voor zwemmen en watersport 

instellen. Dit ook vanuit oogpunt van De Europese 

zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG, die in Nederland in de Wet 

Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (Whbvz) nader is 

uitgewerkt. 

In het verleden heeft PS besluiten genomen over Bataviastrand. 
Op 25 november 2015 hebben de Staten een besluit genomen 
over het watersportstrand : 
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale
-Staten/2015/25-november/19:31/Investeren-in-
watersportstrand-en-loopbrug-bij-de-Houtribdijk/01-DOCUVITP-
1805222-v13-Statenvoorstel-Budget-voor-economische-
kustontwikkelingen-Flevoland-Lelystad.pdf 

Flevoland beschikt over een locatie geschikt voor kleine 
watersport. Dat komt door de ligging aan open water, door de 
golfslag en doordat watersporters bij vele windrichtingen hun 
sport kunnen blijven beoefenen. Met de aanleg van een strand 
ontstaan vele kansen die ondernemers kunnen benutten, 
kunnen grootschalige evenementen worden georganiseerd en 
leren veel meer mensen Flevoland kennen als watersportregio. 
Daarom is voorgesteld om een strand aan te leggen. 

Destijds was de verwachting een plek te creëren waar (kite-

)surfen is toegestaan, zal illegaal (kite-)surfen in kwetsbare 

natuurgebieden afnemen. 

Werkvormen 

Wordt er een presentatie 
gegeven? 

Ja, er wordt een presentatie gegeven die antwoord geeft op de 
volgende vragen: 

- Wat betekent het besluit dat GS een aanvraag indient bij 

de Omgevingsdienst om een deel van Bataviastrand ook 

aan te wijzen als potentiële zwemlocatie waardoor beide 

functies (watersport en zwemmen) veilig bediend kunnen 

worden? 
- Welk proces is hieraan voorafgegaan? Met welke 

betrokkenen heeft overleg plaatsgevonden? 

- Wat zijn de consequenties van dit besluit voor 

betrokkenen?  

- Wat waren andere oplossingsmogelijkheden?  

- Wat zijn de gevolgen voor de toezichthoudende rol van 

de Provincie? Is de Provincie verantwoordelijk voor de 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/296877/kitesurfers-hebben-last-van-zwemmers-op-surfstrand
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/25-november/19:31/Investeren-in-watersportstrand-en-loopbrug-bij-de-Houtribdijk/01-DOCUVITP-1805222-v13-Statenvoorstel-Budget-voor-economische-kustontwikkelingen-Flevoland-Lelystad.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/25-november/19:31/Investeren-in-watersportstrand-en-loopbrug-bij-de-Houtribdijk/01-DOCUVITP-1805222-v13-Statenvoorstel-Budget-voor-economische-kustontwikkelingen-Flevoland-Lelystad.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/25-november/19:31/Investeren-in-watersportstrand-en-loopbrug-bij-de-Houtribdijk/01-DOCUVITP-1805222-v13-Statenvoorstel-Budget-voor-economische-kustontwikkelingen-Flevoland-Lelystad.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/25-november/19:31/Investeren-in-watersportstrand-en-loopbrug-bij-de-Houtribdijk/01-DOCUVITP-1805222-v13-Statenvoorstel-Budget-voor-economische-kustontwikkelingen-Flevoland-Lelystad.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/25-november/19:31/Investeren-in-watersportstrand-en-loopbrug-bij-de-Houtribdijk/01-DOCUVITP-1805222-v13-Statenvoorstel-Budget-voor-economische-kustontwikkelingen-Flevoland-Lelystad.pdf


veiligheid op het Bataviastrand en hoe wordt er 

gehandhaafd? 

- Wordt besluitvorming door PS voorzien op dit 
onderwerp? 

Hoe verloopt de 
bespreking? 

Deel 1 van de bespreking wordt gestart met een presentatie door 
de ambtelijke organisatie van max. 20 minuten. Hierna is 
gelegenheid voor het stellen van vragen.  

Deel 2 biedt de gelegenheid voor de kitesurfvereniging om aan 
de statenleden hun standpunt inzake dit besluit kenbaar te 
maken en de statenleden kunnen hierover vragen stellen.  

Vragen aan de andere 
fracties of vragen aan het 
college of vragen aan derde 
partijen (passend bij doel 
van de agendering) 

 

-  

 

 

Bijlage:  

DOCUVITP-3038403-v5-PS-mededeling-Bataviastrand-Zwemzone.PDF (flevoland.nl) 

DOCUVITP-3054363-v1-Reactie-Nederlandse-Kitesurfvereniging-aan-Statenleden-op-PS-GS-

mededeling-Watersport-Strand.pdf (flevoland.nl) 

 

 

 

https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-3038403-v5-PS-mededeling-Bataviastrand-Zwemzone.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-3054363-v1-Reactie-Nederlandse-Kitesurfvereniging-aan-Statenleden-op-PS-GS-mededeling-Watersport-Strand.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-3054363-v1-Reactie-Nederlandse-Kitesurfvereniging-aan-Statenleden-op-PS-GS-mededeling-Watersport-Strand.pdf

