PERSBERICHT

Update kort geding:
Naaktstrand Delftse Hout heeft verrassende status
4 juli 2013
Vandaag stonden de NFN en de gemeente Delft voor de rechter in de zaak over het naaktstrand in de
Delftse Hout. Naaktrecreanten komen al jaren op het strand en volgens de NFN kunnen ze dat ook
gewoon blijven doen. Het kort geding dat vandaag diende heeft aan deze mening niets aan veranderd.
De NFN, belangenorganisatie voor naaktrecreatie, heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Delft inzake
het naaktstrand Delftse Hout. De gemeente wil naaktrecreatie in dit gebied verbieden, de NFN is van mening dat de plek
in de Delftse Hout nog steeds zeer geschikt is voor naaktrecreatie.
Tijdens de zitting bleek al snel dat de gemeente het naaktstrand nooit officieel heeft aangewezen en daarom ook niet
officieel kan opheffen. Het was de rechter zelf die dit heldere inzicht aan de partijen voorschotelde.
Sinds 1983 wordt het bedoelde gebied in de Delftse Hout al gebruikt voor naaktrecreatie. Drie jaar later, in 1986, is
artikel 430a inzake naaktrecreatie opgenomen in de wet. Hiermee kwamen bestaande lokale regelingen te vervallen. De
gemeente Delft heeft de plek daarna nooit officieel aangewezen als naaktstrand, maar naaktrecreatie gedoogd omdat de
plek geschikt is volgens de eerdergenoemde wet. De NFN hoopt en verwacht dat de gemeente Delft dit gedoogbeleid zal
voortzetten. De officiële uitspraak van het kort geding volgt morgen, vrijdag 5 juli, om 12.00 uur.
De NFN behartigt de belangen van bijna 2 miljoen naaktrecreanten in Nederland. Als kennisplatform biedt de NFN alle
informatie over locaties voor naaktrecreatie in binnen- en buitenland, nieuwsberichten en wetenswaardigheden. Kijk voor
meer informatie op www.nfn.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
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