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Bijlage

Geachte bewoner(s),
In het gesprek van juli en de brief die daarop volgde, hebben wij u een toezegging gedaan.
Namelijk, te gaan uitzoeken wat precies de regels zijn met betrekking tot het recreatief
gebruik van het oppervlaktewater in Voorschoten (algemeen) en de Hofvliet (specifiek).
Aanleiding hiervoor waren de verschillende standpunten in uw wijk over het zwemverbod in de
Hofvliet.
In deze brief leest u meer over onze bevindingen, het voorgenomen besluit en het verdere
proces.
De regels: Hofvliet valt niet onder binnenvaartpolitiereglement
Omdat de Hofvliet een haven wordt genoemd, leek het binnen het binnenvaartpolitiereglement
te vallen. Maar dat is, bij nader inzien, niet het geval. De Hofvliet is gemeentelijk openbaar
water en het binnenvaartpolitiereglement is alleen van toepassing op openbaar water van het
Rijk.
De algemene plaatselijke verordening (APV) is het juridische instrument om een eventueel
zwemverbod in te stellen. In de APV van Voorschoten staat het volgende over zwemmen in
openbaar water: ‘Zwemmers mogen geen hinder of gevaar veroorzaken voor het
scheepvaartverkeer. Zwemmers moeten uitwijken voor boten.’ In de Hofvliet varen alleen
relatief kleine boten die hier een ligplaats hebben. Er is bovendien overzicht en ruimte genoeg,
voor zowel zwemmers als boten, om elkaar tijdig op te merken en te ontwijken. Er hoeft dus
geen gevaar of hinder te ontstaan door zwemmen.
Het voorgenomen besluit: ‘verboden te zwemmen’-bord komt niet terug
Het ‘verboden te zwemmen’-bord is in het verleden op onjuiste gronden geplaatst. Het college
van burgemeester en wethouders is van plan om het bord weg te halen en dus geen
maatregelen meer te nemen om het zwemmen in de Hofvliet tegen te gaan.
Natuurlijk kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’S) wel optreden bij aantoonbare
klachten van overlast en ordeverstoring.

Het voorgenomen advies: alleen zwemmen op aangewezen zwemwaterlocaties
Toch wil het college adviseren om alleen (of vooral) te zwemmen op landelijk aangewezen
zwemwaterlocaties. Daar wordt de waterkwaliteit en fysieke veiligheid regelmatig
gecontroleerd. Op alle andere plekken hebben we geen goed beeld van de waterkwaliteit en
andere gevaren, zoals gezonken afval of een steile of zuigende bodem.
Proces besluitvorming
Het college heeft een voorgenomen besluit voorgelegd aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad heeft aangegeven het verder te willen bespreken in de commissievergadering
Burger en Bestuur op 21 januari 2021. De commissieleden zullen het college die avond vragen
om een uitgebreidere toelichting.
Meeluisteren of inspreken tijdens de commissievergadering
Via www.voorschoten.nl/gemeenteraad kunt u meeluisteren met de vergadering. U kunt ook
inspreken. Dat moet u dan wel van te voren doorgeven aan de griffie griffie@voorschoten.nl. U
ontvangt van hen meer informatie over het online inspreken.
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