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Geachte Raad,
Graag informeren wij u, zoals toegezegd in onze vorige brief van 23 juni 2020, over de uitkomst
van het gesprek met omwonenden van de haven aan de Hofvliet en de vervolgacties.
Verloop van de bijeenkomst
Op uitnodiging van de wijkmanager zijn een tiental bewoners en ligplaatshouders met elkaar het
gesprek aangegaan over het gebruik van de Hofvliethaven. Sommige deelnemers aan het
gesprek vertegenwoordigden ook andere bewoners. Met behulp van een gespreksbegeleider en
in het bijzijn van waarnemend burgemeester Aptroot, konden de aanwezigen hun standpunt
toelichten. Zij droegen heel verschillende oplossingen aan, waaronder handhaven van het
zwemverbod, zwemmen alleen toestaan voor de bewoners (en huurders van de ligplaatsen) en
zwemmen toestaan voor iedereen. Verder is geopperd dat het gebruik van de waterspeeltuin
wellicht een goed alternatief zou zijn of een zwemmogelijkheid in het nog aan te leggen
Starrenburg III. Gezien de verschillende doelgroepen lijkt de waterspeeltuin geen redelijk
alternatief voor het zwemmen in de Hofvliethaven. De aanwezigen stelden de gemeente
bovendien de vraag: wat zijn de afspraken over zwemmen op andere plekken in Voorschoten?
Behoefte aan duidelijkheid over de regelgeving gebruik oppervlaktewater
Op de vraag hoe het op andere plaatsen in Voorschoten met zwemmen is geregeld, kan het
college geen eenduidig antwoord geven. Op sommige plaatsen waar boten liggen wordt wel
gezwommen en op andere niet. Dit heeft te maken met het eigendom en inrichting van het
water. Toch is de situatie niet altijd helemaal duidelijk. Door het gesprek over de Hofvliethaven
is ons duidelijk geworden dat we eerst een aantal zaken moeten uitzoeken; eigendomskwesties,
bevoegdheid van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren, definities van havens,
vaartuigen en zwemlocaties bijvoorbeeld. Op basis daarvan kunnen we beslissen over het
recreatief gebruik van het oppervlaktewater in Voorschoten. Ook het toepassen van
uitzonderingen zijn daar onderdeel van.
Voor de Hofvliethaven betekent dit, dat het zwemverbod voorlopig blijft gelden. Het water op
met een supboard of een kano mag wel, deze worden in het Binnenvaartpolitieregelement
beschouwd als vaartuigen.
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Vervolg
Alle bewoners ontvangen een brief waarin we hen informeren over het verloop van de avond en
het vervolgproces. We streven ernaar om in het voorjaar van 2021 meer duidelijkheid te geven
over het gebruik van oppervlaktewater in Voorschoten, waaronder ook de Hofvliethaven.
Uiteraard houden we u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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