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Mogelijk is de gemeenteraad onvoldoende of eenzijdig geïnformeerd over de Hofvliet haven situatie,
daarom willen wij,
werkgroep Haven Hofvliet, het volgende onder uw aandacht brengen.

Er is kennelijk een verzoek gedaan aan de gemeente Voorschoten om het bestaande zwemverbod in de
Hofvliet haven op te heffen.
Dit verzoek is anoniem ingediend door een paar mensen, waarvan sommige niet aan de Hofvliet haven
wonen, en dus
geen onveilige situaties of overlast hebben ervaren.
Zelfs via de media probeert men een eenzijdig beeld te scheppen, door de risico’s, het gevaar en de overlast
te bagatelliseren en te ontkennen.
Ook wordt anoniem mogelijke stemmingmakerij gesuggereerd. Een van die initiatiefnemers woont sinds
begin 2021 niet meer in Voorschoten.
Inmiddels lijkt het erop dat, aan de hand van het anonieme verzoek, de waarnemend burgemeester er zijn
persoonlijke taak van heeft gemaakt
om de functie en bestemming van de Hofvliet haven te wijzigen door het zwemverbod op te heffen en dat
die uitkomst al vast staat.
Een voorbeeld van de subjectieve werkwijze:
In 2020 heeft de gemeente 5 Hofvliet haven bewoners, die voor zwemverbod waren en 5 bewoners die
tegen het zwemverbod waren, uitgenodigd.
Er zijn totaal 39 woningen direct aan de Hofvliet haven.
De waarnemend burgemeester was persoonlijk aanwezig. Waarom zijn aanwezigheid?
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Naderhand concludeerde de waarnemend burgemeester, dat er geen meerderheid was voor handhaving van
het zwemverbod.
Logisch, want dat is natuurlijk het gevolg, omdat de gemeente slechts 5 voorstanders en 5 tegenstanders van
het zwemverbod had uitgenodigd.
Maar hij zag toch voldoende meerderheid en aanleiding om het zwemverbod op te gaan heffen.
Tijdens de commissievergadering d.d. 21 januari 2021 is door B&W aan de Raad toegezegd, dat nog een
second opinion zal worden gevraagd.
B&W gaat laten onderzoeken of het geldende Binnenvaartpolitiereglement (BPR) inclusief zwemverbod
voor de Hofvliet haven niet meer van
toepassing verklaard kan worden.

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
1. Besluitvorming.
Het lijkt er op dat de waarnemend burgemeester snel een besluit wil nemen en de wijziging van de functie
en bestemming van de Hofvliet haven
wil doorvoeren. Motivatie voor deze wijziging is onduidelijk.
Wijzigingen van de functie en bestemming van de Hofvliet haven kunnen echter diverse juridische en
procedurele gevolgen hebben.
Is aangekondigd onderzoek van B&W naar toepassing BPR openbaar?
2. Veiligheid/gevaar.
Veiligheid voor alle Hofvliet haven gebruikers zou het uitgangspunt moeten zijn.
Zwemmers/kinderen tussen de in- en uitvarende boten, waarbij boten voorrang hebben! Dat weten die
kinderen vast niet. Er is nauwelijks toezicht.
Draaiende schroeven van boten kunnen dodelijk zijn voor zwemmers.
Sinds 2015 zijn er al meerdere gevaarlijke incidenten geweest, waarvan er 2 zijn gemeld aan de
gemeente.
1e. incident: kind bijna onder boot en daarna verbaal geweld van ouders langs de kant naar de boot
bestuurder, die het kind niet had (kunnen) gezien.
2e. incident: kind bijna onder boot en daarna verbaal geweld van ouders die 's avonds zelfs agressief
verhaal hebben gehaald bij een bootbestuurder thuis.
In beide gevallen waren ouders er van overtuigd, dat zwemmen in de Hofvliet haven mag en dat boot
bestuurders altijd fout zijn.
De Hofvliet haven is niet ingericht - en nooit bedoeld - als zwembad. Diepte is 1.80m rondom uitsluitend
geschikt voor boten en ligplaatsen.
Dus absoluut ongeschikt voor zwemmers/kinderen. Denk aan lengte 1.20m - 1.50m.
In 2017 is door de toenmalige burgemeester op basis van BPR een zwemverbod bord geplaatst; om de
Hofvliet haven gebruikers en omwonenden
te beschermen.
3. Overlast.
Hofvliet haven bestaat al sinds 2003, maar overlast is rond 2015 begonnen, omdat toen iemand het
gerucht had verspreid, dat zwemmen in de Hofvliet
haven moest kunnen.
Ineens was er een enorme aantrekkende werking van bewoners/jeugd uit andere delen
van Voorschoten. Het werd een hangplek.
Verschillende malen zijn er ruim 30, veelal jonge, zwemmers tegelijk in de haven gesignaleerd zonder
toezicht.
Geanonimiseerde film en foto's ter inzage.
Kinderen klauteren op boten en zwemmen naar de overkant om in de achtertuinen te zitten en geven geen
voorrang aan boten.
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Er is geen plaats voor de vele fietsen, dus die worden tussen en tegen geparkeerde auto's geplaatst.
En er ontstaat meteen agressie als de jeugd hierop beleefd wordt aangesproken.
Het in 2017 geplaatste zwemverbod bord heeft de situatie aanzienlijk verbeterd.
Toch wordt het bord regelmatig vernield en het zwemverbod genegeerd.
4. Hofvliet haven BPR.
Indien het BPR door B&W niet meer van toepassing wordt verklaard, dan is de Hofvliet haven
zonder BPR regels en wordt het een vaarwater, waar scheepvaart is toegestaan, maar zonder scheepvaart
regels.
Bijvoorbeeld: er gelden geen regels meer voor veiligheid, snelheid, voorrang, aansprakelijkheid etc.
Met alle gevolgen van dien voor de Hofvliet haven bewoners en Hofvliet haven gebruikers. Dus ook voor
de zwemmers.
De wetgever heeft niet voor niets het landelijk BPR opgesteld, juist ter bescherming van alle
havengebruikers.
Als werkgroep hebben wij zelf juridisch onderzoek laten uitvoeren door o.a. Scheeps Advocaten
Loosdrecht ter ondersteuning ons standpunt.
Zie Bijlage Scheepsrecht Advocaten Advies.pdf en Recreatie steiger Borneokade Amsterdam.pdf.
5. Hofvliet haven betekenis.
39 woningen direct aan Hofvliet haven en 35 ligplaatsen. waarvan 17 betalende ligplaats huurders,
betalen elk 900,- per jaar aan de gemeente.
Totaal jaarlijks ruim € 15.000,De verkoopprijs van 39 woningen was in 2003 hoger, vanwege de Hofvliet haven. De Hofvliet haven was
een verkoopargument.
Zonder haven zou de opbrengst van de grond en de verkoopprijs van de woningen aanzienlijk lager zijn
geweest.
De gemeente heeft daar toen van geprofiteerd en doet dat nog steeds door voor de ligplaatsen jaarlijks een
zeer hoge huurprijs te rekenen,
in vergelijking met de ligplaats huurprijzen van de Watersport Vereniging Voorschoten.
6. Wet openbaarheid bestuur (WOB).
Aan B&W zijn op 13 december 2020 op grond van de wet Openbaarheid van Bestuur alle stukken
opgevraagd m.b.t.:
- het besluit om in 2017 het bord verboden te zwemmen te plaatsen op grond van het BPR.
- het voorgenomen besluit om de in 2017 geplaatste borden weer te verwijderen omdat het BPR ineens
niet van toepassing wordt geacht.
Wij verzoeken de gemeenteraad dringend op grond van uw controlerende taak:
- kennis te nemen van alle informatie in deze brief,
- kennis te nemen van alle stukken, die tot op heden niet aan ons en ook niet aan de gemeenteraad zijn
verstrekt, en
- B&W dringend te verzoeken geen besluiten te nemen, alvorens deze stukken en het nog door B&W in te
winnen advies aan de
gemeenteraad zijn verstrekt en deze stukken in een volgende commissievergadering zijn besproken.
Dit alles om later onnodige juridische procedures te voorkomen.

Voorschoten, 10 februari 2021
Werkgroep Haven Hofvliet.
Namens vele directe Hofvliet haven bewoners en ligplaats gebruikers.
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