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Betreft: reactie op Commissie Ruimte van 05-02-14 en wensen en zorgen bij agendapunt 22 en 11
Gemeenteraad van 20-02-14.

Geacht Raadslid van de Gemeente Roermond,
Bij de bespreking van het bezoekerspaviljoen en uitkijktoren Oolderplas tijdens de Commissie Ruimte
van 5 februari jongstleden bracht Wethouder IJff naar voren, dat wij, naturisten, geen positie /
rechten hebben vanuit het gegeven dat op een deel van de Oolder Greend de APV-aanwijzing
‘geschikt voor naturisme’ rust. De Stichting Naturisme Isabellagriend is geen eigenaar of huurder.
Als bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend hebben we echter op deze aanwijzing of
mogelijke positie nooit een beroep gedaan bij onze aanbevelingen met betrekking tot dit project.
Voor ons bestuur is het eigenlijk heel simpel en dat is dat:
1. onze Stichting - 28-09-2001 opgericht als rechtspersoon door bezoekers van het naaktstrand - de
volgende doelstelling heeft:
“het in stand houden en bevorderen van naturisme bij, op en rond de Isabellagriend (bij de
Oolderplas) te Ool, gemeente Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords”
2. in een brief van de gemeente Roermond d.d. 30 maart 2003 (nummer 2003/4226) betreffende
‘Naaktrecreatie’ sprekend over het gebied Ooldergreend (laatste alinea pagina 1) staat: “met de
rotonde als parkeerterrein voor de bezoekers”.
3. het bouwen van een bezoekerspaviljoen op deze rotonde (openbaar toegankelijk terrein) en het
daar verdwijnen van deze parkeerplaatsen gezien onze doelstelling voor het bestuur de basis is
om in het geweer te komen;
wij willen voor een groot deel van deze bezoekers de mogelijkheden tot naturisme en de
parkeerplaatsen daarvoor conform gemeentelijke regels op openbaar toegankelijk terrein
middels het heropenen van voormalige parkeerplaatsen in stand houden en bevorderen.
4. het bouwen van een uitkijktoren op de punt van de Oolder Greend voor geklede bezoekers een
ongewenste confrontatie veroorzaakt en het creëren van een conflictsituatie inhoudt met het
naturisme;
wij willen opnieuw in het kader van onze doelstelling voor het naturisme de huidige
mogelijkheden behouden en bevorderen conform het APV-raadsbesluit van 13 oktober 1994 en
daaraan ten grondslag liggende voorstellen (http://www.naturisme-isabellagriend.nl/wet.html)
en dat houdt in dat geen ongewenste confrontaties gaan plaatsvinden of conflictsituaties gaan
ontstaan..
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De opmerking van ons bestuur dat er geen enkel contact laat staan overleg is geweest met ons over
het bezoekerspaviljoen en uitkijktoren heeft wat ons betreft dus deze achtergrond en geen andere.
Voor ons bestuur vormt de hiervoor genoemde basis maatschappelijk gezien voldoende reden om
ons tijdig te informeren, om een reactie te vragen en zelfs om te overleggen. Wij hebben vroegtijdig
gezegd dat ook te wensen. Samengevat zijn we volgens ons een onafhankelijk stichting met recht van
spreken over de genoemde materie.
In dit verband hopen we vervolgens van harte dat bij punt 22 van de agenda ‘Intergemeentelijke
Structuurvisie Maasplassen’ de tijdens de Commissie Ruimte aangekondigde motie die oproept dat
initiatiefnemers van projecten en betrokken overheden met allen en dan ook werkelijk met alle
belanghebbenden en wat ons betreft dus niet alleen omwonenden maar ook bezoekers, gebruikers
van voorzieningen en zeker hun belangenbehartigers contact moeten opnemen en overleggen,
wordt aangenomen. Naar onze opvatting mag dit in het licht van juist ook door ons gedane
aanbevelingen verplichtend worden opgelegd en structureel worden vastgelegd bij zowel visie- als
bestemmingsplannen. Wij rekenen er in ieder geval op dat de motie zo wordt geformuleerd en
aangenomen dat onze Stichting Naturisme Isabellagriend voortaan betrokken wordt bij kwesties die
haar doelstelling betreffen.
Verder willen we deze brief ook benutten om onze standpunten ten aanzien van agenda punt 11
(hamerstuk) nog eens verder uitgewerkt aan u te presenteren. U beslist bij dit punt een
gemeentelijke bijdrage van € 150.000 te verlenen aan het bezoekerspaviljoen Oolderplas. Wij
hebben begrepen dat hiermee de financiering rond is en dat de verdere procedures tot uitvoering
van start kunnen gaan. Wij vragen de bij dit project betrokkenen (stakeholders) nadrukkelijk rekening
te houden met onze volgende wensen en zorgen en daarover met ons te overleggen.
A. Houdt een duurzame, vaste en rechtstreekse verbinding van “‘t Rond’ met de Oolder Greend in
stand.
De Oolder Greend moet minimaal voor voetgangers, fietsers, auto’s (tot en met de voormalige
parkeerplaatsen; zie volgend punt) en hulpverlening rechtstreeks vanaf “‘t Rond” op elk
willekeurig moment over land via eventueel een benodigde brug bereikbaar zijn.
Een veerverbinding met een beperkte inhoudelijke capaciteit gedurende slechts een bepaalde
periode per jaar, gedurende bepaalde tijden overdag, die drie oevers zal verbinden, kan de
bereikbaarheid over water onvoldoende realiseren en zal bij zomerse dagen verkeersoverlast in
de Maasstraat veroorzaken.
De uitstroom uit de Oolderplas dient op de meest adequate, kostenbesparende wijze en met de
best mogelijke rechtstreekse verbinding van “’t Rond” met het achterliggende terrein
gerealiseerd te worden, waarbij zoveel mogelijk voormalige parkeerplaatsen (zie volgend punt)
weer kunnen worden benut. Zo mogelijk een oplossing via duikers of een uitstroomdrempel ten
westen van deze parkeerplaatsen.
B. Realiseer parkeren op openbaar publiek terrein.
Vervang de door het bezoekerspaviljoen verdwijnende parkeerruimte op “’t Rond”, openbaar
toegankelijk terrein volgens de Koopovereenkomst inzake het Oolerveld tussen Maasplassen
Herten BV en de Stichting het Limburgs Landschap Aktenummer 12972 20-12-2001, conform
gemeentelijk beleid door revitalisering van voormalige parkeerplaatsen op de Oolder Greend,
eveneens openbaar toegankelijk terrein.
De in 2013 aangenomen parkeernota zegt: “Bij ruimtelijke ontwikkelingen (inbreiding,
uitbreiding en functieverandering) wordt door middel van een vaste systematiek met
parkeernormering invulling gegeven aan de parkeervraag.” “Uitgangspunt is een duurzame
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inrichting van de openbare ruimte, waarbij het streven is om initiatiefnemers ‘parkeren op eigen
terrein’ te laten realiseren.” Vervangende parkeerplaatsen aanbieden op het terrein van de heer.
J. Theunissen betekent parkeren op particulier terrein, maakt bezoekers daarvan afhankelijk en
voldoet niet aan de parkeernota.
De voormalige parkeerplaatsen leveren alle bezoekers een betere toegang tot het terrein, maar
ook toegang tot het bezoekerspaviljoen en het pannenkoekenhuis en bieden een oplossing voor
de parkeeroverlast op de toegangsrotonde en in Ool, die nu nog bij elke zomerse dag optreedt.
Capaciteit moet daarop worden afgestemd en gezien de te realiseren omzet van het
pannenkoekenhuis ook daaraan worden gerelateerd.
C. Creëer geen confrontaties en conflictsituaties door een uitkijktoren.
Artikel 2:73a Naaktrecreatie van de APV Roermond zegt: ”Het gebied rondom de plas genaamd
"Driehoek", zoals nader aangeduid op een bij deze verordening behorende tekening, is
aangewezen voor ongeklede openbare recreatie als bedoeld in artikel 430a van het Wetboek van
Strafrecht”; dit gebied betreft heden ten dage het naaktstrand rondom het noordelijke plasje
Isabellagriend en komt met de boten die daar aanleggen en ankeren in het zichtveld te liggen van
een uitkijktoren die aan het eind van de landtong, de punt van de Oolder Greend is gepland.
Deze plaats houdt in dat geklede bezoekers ongewenst geconfronteerd worden met naturisten;
het voorstel van 6-09-1994 aan B. en W. dat leidde tot de hiervoor genoemde aanwijzing zegt
verder dat: "Daarmee wordt voorkomen dat een conflictsituatie ontstaat met de nabije
stranden, waar in badkleding wordt gerecreëerd".
De uitkijktoren dient op een plaats te komen die zich verdraagt met de via de APV aangewezen
locatie voor naturisme.
Het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend spreekt nogmaals de hoop uit dat deze
wensen en zorgen en wij zelf nu daadwerkelijk betrokken worden in de uitvoering. Wij willen er
graag aan meewerken.
Naast deze voorgaande wensen en zorgen waarbij de naturistische bezoekers van de Oolder Greend
directe belanghebbenden zijn, hebben we nog aan aantal aanbevelingen geuit die daar minder direct
verband mee houden. We zullen daar echter in de toekomst op terug komen.
Tenslotte merken we nog op dat onze Stichting al een groot aantal jaren probeert zo transparant
mogelijk te zijn. Vanaf 2006 leggen we jaarlijks verantwoording af in jaarverslagen. U kunt deze
vinden via dit internetadres: http://www.naturisme-isabellagriend.nl/stichting.html. U treft er allerlei
informatie aan over door ons uitgevoerde activiteiten, zoals o.a. het huren van een deel van het
terrein enzovoort. Lezing zal u een beter beeld van onze doelstellingen en ons handelen verschaffen.
Indien gewenst zijn we gaarne bereid een en ander nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Naturisme Isabellagriend,
Ad van Zeeland, secretaris
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