
Bataviastrand 
(kiten en zwemmen)

15 februari 2023 Lelystad



Onderwerpen

• Korte terugblik 
• Wetmatige taken
• Keuze en proces 



Terugblik
Achtergrond Watersportstrand 

• Start > Dijk van een Idee
• Oorspronkelijke omvang (200 M > 400M)
• Provincie Flevoland: uitvoer beheer en onderhoud
• Veel actoren/stakeholders in één gebied 



Ontwikkelingen afgelopen jaren
• Toename gebruik, met name zwemmen
• Toerisme (hurkende man)
• Evenementen
• Grote aantrekkingskracht op publiek

• Conclusie: is een plek waar meer gebeurt dan alleen watersporten!



Ontwikkelingen afgelopen jaren
2020 - Opening van het Watersportstrand

 Direct ontdekt door zwemmers
 Voorzieningen getroffen
 Communicatie en calamiteitenplannen

2021 – Coronajaar 
 Verdere toename in zwemmers
 Inzet verkeersregelaars op zomerse dagen
 Parkervoorziening uitgebreid

2022 – Zwemmen op eigen verantwoordelijkheid 
 Toename aantal zwemmers 
 Bebording en communicatie
 Intensivering contact met stakeholders
 Intensivering beheer 

2023 – Start procedure aanwijs potentiële zwemlocatie



Belangrijk uitgangspunt: veiligheid
Bataviastrand grote aantrekkingskracht 

Mooi strand!

Constatering OFGV:
Het is een druk bezocht strand. 
Ook na schooltijd komen er veel groepen met 
jeugd als bezoekers.
Er is door golfslag afkalving bij dit strand.
Ook zien ze waterscooters en bootjes bij het 
strand en tussen de zwemmers.



• Bevoegd gezag zwemwater op basis 
van Europese zwemwaterrichtlijn en 
Whbvz

• Toezicht en dagelijkse uitvoering 
uitgezet bij de OFGV

• Vertaalslag wetgeving via 
verordening en Flevolands beleid

• Jaarlijkse aanwijzing zwemlocaties 
door GS 

Wetmatige taken provincie Bron: Provinciaal Waterprogramma, 
Water op Orde! 



Keuze GS Bataviastrand
Scenario 1) Niets doen 

Onveilige optie

Scenario 2) Zwemmers tegenhouden
In de praktijk weren niet te doen

Scenario 3) Zonering zwemseizoen 
Splitsing van functies ivm veiligheid 
(m.u.v. evenementen)



Vervolgproces
Procedure aanwijs Flevolandse zwemlocaties 2023
• Januari Ontwerpbesluit
• Publicatie en inspraak vanaf 2 februari 2023 (6 weken)
• GS-besluit aanwijzen zwemlocaties 2023 (Whvbz)

(Met beantwoording van eventuele zienswijzen)
• Publicatie en mogelijkheid tot beroep (6 weken)
• Potentiële zwemlocatie voor 2 jaar, test in praktijk

Parallel
• Op de hoogte stellen stakeholders 
• Juridische toets
• Advies NIVZ veiligheid inzake zonering en inrichting
• N2000 / Begrenzingen via RWS



Vragen
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