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In uw brief die wij op 6 maart jongstleden per E-mail ontvingen geeft u
uw zienswijze op ons ontwerpbesluit aanwijzen Zwemlocaties 201 8.
Met deze brief reageren wij op uw zienswijze.

Zienswijze ontwerpbesluit

Uw kenmerk

U ageert tegen een aantal door lijnen en boeien afgeschermde
zwemlocaties. Daarbij constateert u dat er gedurende het zwemseizoen
vaak geen sprake is van grote aantallen zwemmers en vraagt u om meer
ruimte te geven aan kitesurfen. U verzoekt in uw brief niet om
zwemplekken van de ter inzage gelegde lijst te verwijderen, wel verzet
u zich tegen de manier waarop de zwemplekken worden beheerd. U
geeft daarvoor twee oplossingen: dynamisch zoneren en meer
kitestranden.
Bij dynamisch zoneren stelt u voor om kitesurfen alleen bij een
weersverwachting van 20 graden of meet te verbieden. Wij nodigen u
uit om dit in overleg met de beheerders van zwemlocaties en met RUD
Noord-Holland Noord (verantwoordelijk voor uitvoering Wet en Besluit
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) te
onderzoeken en daarbij de wenselijkheid en de uitvoerbaarheid van dit
voorstel te betrekken.
Voor de tweede oplossing, het realiseren van meer kitestranden geeft u
aan dat u hierover al met ons in overleg bent. Wij zetten dit overleg
graag voort.
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Uw zienswijze is geen aanleiding voor ons om de lijst van de
zwemlocaties aan te passen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pfvinciesecretaris

*.M Bergkamp
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen. Het
beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector
Bestuursrecht, Postbus 1 621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een
folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van
Informatie Rijksoverheid (tel: 1 400) of via www.Riiksoverheid.nl.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u
bij spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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