
BESLUIT

Onderwerp

Functietoekenning en aanwijzing zwemwaterlocaties 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 10b, tweede lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

(hierna: de wet), en artikel 4.12, derde lid, van het Waterbesluit;

Overwegende:

dat wij jaarlijks de locaties aanwijzen als zwemwaterlocaties, op grond waarvan onder andere regels 

gelden op het gebied van onderzoek naar de waterkwaliteit en de veiligheid voor de gebruikers ervan;

dat voor een dergelijke aanwijzing vereist is dat aan de betreffende oppervlaktewateren in het Provinciaal 

Milieu en Waterplan 2016-2021 tevens de functie zwemwater is toegekend;

dat met het oog op de aanwijzing en functietoekenning zwemwateren 2017 wij 20 januari 2017 een 

ontwerpbesluit hebben vastgesteld waarin het voornemen wordt uitgesproken voor zwemwaterlocatie 

Eendracht te Nieuw-Vossemeer (gemeente Steenbergen) de functie van zwemwater in te trekken; 

dat voor de locaties Kraaijenbergse plassen, tegen de bebouwde kom van Beers, te Cuijk, Kraaijenbergse 

plassen, bij camping Op den Drul te Linden (gemeente Cuijk), Kurenpolder, waterzone de Baai te Hank en 

De Flaasbloem te Chaam nog nader onderzoek plaatsvindt naar de veiligheid en naar de waterkwaliteit en 

dat over de resultaten van deze onderzoeken overleg moet plaatsvinden met de betreffende 

waterbeheerder en de betreffende zwemplashouders voordat toekenning van de functie zwemwater dan 

wel aanwijzing mogelijk is;

dat na monitoring is gebleken dat locaties De Bergen te Wanroy, Biesbosch Marina te Drimmelen en Ter 

Spegelt SterrenStrand te Eersel voldoen aan de gestelde eisen en om die reden aan deze locaties de 

functie zwemwater wordt toegekend als ook deze locaties worden aangewezen als zwemwaterlocatie;

dat gestart wordt met nader onderzoek naar de Oostplas te Goirle/Tilburg om deze locatie aan te kunnen 

merken als potentiele zwemwaterlocatie;

dat de procedure tot vaststelling van onderhavig besluit is gevoerd met toepassing van afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met dien verstande dat ingevolge artikel 10c, eerste lid van de wet, 

zienswijzen naar voren konden worden gebracht door de ingezetenen van de provincie Noord-Brabant en 

overige belanghebbenden;

dat het ontwerpbesluit van 30 januari 2017 tot en met 10 maart 2017 in het provinciehuis te 

’s-Hertogenbosch ter inzage heeft gelegen hetgeen tijdig en op de door de Awb voorgeschreven wijze is 

bekendgemaakt;



dat het ontwerpbesluit tevens voor advies is toegezonden aan de waterkwaliteitsbeheerders zijnde de 

waterschappen, Rijkswaterstaat en de gemeenten waar hierboven genoemde locaties zijn gelegen; 

dat binnen de hierboven genoemde termijn geen adviezen en zienswijzen op het ontwerpbesluit zijn 

binnen gekomen; 

Besluiten: 

1. De functie van zwemwater voor zwemwaterlocatie Eendracht te Nieuw-Vossemeer (gemeente 

Steenbergen) in te trekken;

2. De locaties, opgenomen in bijlage I bij dit besluit, aan te wijzen als zwemwater in 2017.

Eindhoven, 17 maart 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens deze,

R.H.A.J. Cremers

Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Inzage en rechtsbescherming

U kunt het besluit en de bijlage terugvinden via www.brabant.nl/terinzage.

Beroep Rechtbank

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen op grond van artikel 8:1 van de Algemene 

wet bestuursrecht binnen zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn begint te lopen op de dag na de bekendmaking van dit 

besluit. U dient een kopie van deze beslissing op bezwaar met uw beroepschrift mee te zenden naar de 

rechtbank. Het toezenden van alle op de zaak betrekking hebbende stukken is niet nodig. Deze stukken 

zal de rechtbank bij ons college opvragen.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk 

om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te 

vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, 

bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep te behandelen. 

Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Zowel voor het instellen van beroep als voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht 

verschuldigd.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over dit besluit en de verdere procedure kunt u contact opnemen met de heer 

B.J. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088 3690 354).

 

http://www.brabant.nl/terinzage

