
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 

 

INDIENING  
 
Steller vragen: 
 

Peter Zoetemeijer (GroenLinks) 

Datum: 
 

01-12-2022 

Onderwerp: 
 

Zwemmen in de haven, Nieuwjaarsduik   

  
Wijze van beantwoording: Mondeling in de raad van 21 december 2022  
 

VRAAG 
Op 23 november 2022 verleende de burgemeester van de gemeente Heemstede een 

evenementenvergunning voor het houden van een Nieuwjaarsduik op 1 januari 2023. Stichting 

Community Service Rotaryclub Heemstede mag de Nieuwjaarsduik houden op 1 januari 2023 van 

13.00 tot 16.00 uur. Deze vergunning verleent de burgemeester op basis van artikel 2:25van de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Belanghebbenden kunnen de burgemeester van de gemeente Heemstede tot 5 januari 2023 laten 
weten dat ze het niet eens zijn met de vergunning. 
 
De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen n.a.v. deze vergunningprocedure: 

1. Hoe is het mogelijk dat een vergunning tot 5 januari as. open staat voor bezwaar, terwijl het 
evenement op 1 januari as. gepland is? 

2. Wij hebben begrepen tijdens de plannen voor de herontwikkeling van de haven, dat 
zwemmen in de haven verboden was vanwege nog aanwezig vervuiling t.g.v. de voormalige 
gasfabriek daar, klopt dat? 

3. En zo ja, is het dan veilig om daar een Nieuwjaarsduik te organiseren? 
4. En zo nee, heeft de gemeente dan voldoende informatie of de kwaliteit van het water en van 

de waterbodem zodanig is, dat veilig gezwommen kan worden? 
5. En als de kwaliteit voldoende is, kunnen dan ook in de zomer zwemactiviteiten 

georganiseerd worden? 
6. Is de gemeente bereid het zwemverbod op te heffen, bijv. gedurende de zomervakantie en 

regelmatig dan de waterkwaliteit te controleren, zodat in de haven gezwommen kan 
worden? 

7. Of is het zelfs mogelijk om het zwemverbod geheel op te heffen, zodat gedurende het hele 
jaar door gezwommen kan worden? 

 
 

ANTWOORD  
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ]  
 
datum:  
 



portefeuillehouder:  
 
antwoord:  
 

evt bijlagen: [titels/omschrijvingen] 


