Informatiebrief
Zaaknummer:
Documentnummer:
Datum:
Onderwerp:
Bijlage(n):

092
Z/20/043738
211426
24-12-2020 verzonden: 19 januari 2021 (rectificatie)
Gebruik openbaar water in de Hofvliet

Geachte Raad,
Op 19 mei 2020 heeft een inwoner van de Hofvliet een mail aan de raad gestuurd over het
zwemverbod in de Hofvliet. Op 11 juni heeft het college toegezegd zij bij een besluit, de raad
op de hoogte zou stellen middels een informatiebrief.
Bewonersbijeenkomst heeft niet tot consensus geleid
Op 7 juli is er een bijeenkomst geweest met de bewoners van de Hofvliet waarbij
burgemeester Aptroot aanwezig is geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ervaringen van
de bewoners aangehoord en is niet tot een consensus gekomen. De gemeente heeft toegezegd
dat zij uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 tot een standpunt komt over het gebruik van
openbaar water in de Hofvliet.
College is voornemens om standpunt te wijzigen
Het college is voornemens de volgende standpunten in te nemen met betrekking tot zwemmen
in openbaar water:
-

Inwoners van Voorschoten te adviseren alleen te zwemmen bij aangewezen
zwemwaterlocaties;
Geen verbod in te stellen op het zwemmen in openbaar water;
Geen maatregelen te nemen om het zwemmen in de Hofvliet te ontmoedigen.

Argumenten voor het advies en het intrekken van het verbod
Het college adviseert om alleen (of vooral) te zwemmen op landelijk aangewezen
zwemwaterlocaties. Daar wordt de waterkwaliteit en fysieke veiligheid regelmatig
gecontroleerd. Naast ons zwembad het Wedde en zwembaden in omliggende gemeenten zijn
de dichtstbijzijnde zwemlocaties: de Vlietlanden, het Valkenburgsemeer, Waterspeelplaats
Cronensteijn in Leiden en de Noordzee. Meer informatie vindt u op www.zwemwater.nl. Op alle
andere plekken hebben we geen goed beeld van de waterkwaliteit en andere gevaren, zoals
gezonken afval of een steile of zuigende bodem.
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.
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Door de gemeente is bij de Hofvliet, omdat hier sprake zou zijn van een haven, in het verleden
een verboden te zwemmen-bord geplaatst op basis van het politie binnenvaartregelement. Dit
regelement is alleen van toepassing op Rijkswateren en daardoor niet van toepassing op de
Hofvliet. Zoals hierboven aangegeven en verder toegelicht in de brief is het standpunt van de
gemeente om geen zwemverbod in te stellen voor de Hofvliet en overig openbaar water in
Voorschoten. Dit betekend dat het bord verboden te zwemmen bij de Hofvliet verwijderd zal
worden.
Communicatie richting bewoners Hofvliet
De omwonenden en ligplaatshouders van de Hofvliet worden, na besluit, op de hoogte gesteld
van dit besluit via een brief en worden uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst waarin de
burgemeester een toelichting zal geven op het besluit van het college.

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.

Pagina 2 van 2

