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BESLUIT

Onderwerp

Functietoekenning en aanwijzing zwemwaterlocaties 2022.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 4.12, derde lid, van het Waterbesluit en artikel 10b, tweede lid, van de Wet hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (hierna: de Wet),

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 Regionaal 

Water en Bodemprogramma 2022-2027 (hierna: RWP) tevens de functie ‘zwemwater’ is toegekend;

dat voor de potentiële zwemwaterlocaties:

a. Grotelse heide te Bakel (gemeente Gemert-Bakel);

b. Kempervennen Aquapark te Westerhoven (gemeente Bergeijk);

c. ’t Schaartven zone strand te Overloon (gemeente Boxmeer);

d. Rakelbos te Oost-, West-, en Middelbeers (gemeente Oirschot);

e. Laarse heide zone 2 te Zundert;

nog nader onderzoek plaatsvindt naar het gebruik van deze locaties en naar de waterkwaliteit en dat over

de resultaten van dit onderzoek overleg moet plaatsvinden met de betreffende waterkwaliteitsbeheerders

voordat toekenning van de functie ‘zwemwater’ en wellicht daaropvolgend aanwijzing mogelijk is;

dat de locatie Oostplas te Goirle onder andere te maken heeft met een onveilige waterbodem en de locatie 

daarom niet wordt aangewezen. Tevens wordt de functie ‘zwemwater’ daar ingetrokken;

dat de functie ‘zwemwater’ aan De Tureluur te Bergen op Zoom, Kurenpolder zone de Baai te Werkendam, 

strandje Wijkse bol te Altena, strandje Rijswijk te Altena en strandje Andel te Altena wordt toegekend en 

deze locaties worden aangewezen;

Besluiten:

1. aan de locaties

Tureluur te Bergen op Zoom,

Kurenpolder de Baai te Werkendam (gemeente Altena),

strandje Wijkse bol te Altena,

strandje Rijswijk te Altena,

strandje Andel te Altena,

de functie ‘zwemwater’ toe te kennen;

2. de locaties, opgenomen in bijlage I bij dit besluit, aan te wijzen als zwemwaterlocaties in 2022;

3. van locatie Oostplas te Goirle de functie ‘zwemwater’ in te trekken.
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Eindhoven, 21 februari 2022;

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens deze,

H.W.P.M. Verhagen

Afdelingsmanager

Bijlage: lijst van aangewezen zwemwater Noord-Brabant 2022.
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Toelichting functietoekenning en aanwijzing zwemwater 2022

Door de implementatie van de Europese Zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 76/160/EEG), (hierna: 

Zwemwaterrichtlijn) in de Nederlandse wetgeving wordt sinds 2010 jaarlijks een besluit genomen en 

bekend gemaakt welke locaties in oppervlaktewater formeel worden aangemerkt als zwemwater. 

Gedeputeerde Staten (hierna: GS) dienen ervoor te zorgen dat in het belang van de veiligheid van de 

zwemmer, er voor iedere zwemwaterlocatie een actueel onderzoeksrapport naar de veiligheid beschikbaar 

is. Actuele versies van de onderzoeksrapporten worden jaarlijks ter kennisgeving aangeboden aan GS en 

worden bij de aanwijzing van de zwemwaterlocaties vastgesteld. De onderzoeksrapporten zijn openbare 

informatie en dienen beschikbaar te worden gesteld aan de beheerder en de zwemmer.

Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022-2027

Een voorwaarde om een oppervlaktewaterlocatie te kunnen aanwijzen is dat aan deze locatie in het 

Regionaal Water en Bodem Programma de functie zwemwater is toegekend. In wateren met de functie 

zwemwater kan veilig worden gezwommen, de zwemwatersituatie voldoet tenminste aan de 

zwemwaterkwaliteit ‘aanvaardbaar’ zoals bedoeld in de Zwemwaterrichtlijn. GS zijn bevoegd om nieuwe 

locaties toe te voegen aan de RWP-plankaart (zie: Bijlage 7 Plankaart 1); dit gebeurt doorgaans 

tegelijkertijd met de eerste aanwijzing. 

In incidentele gevallen kan besloten worden om de zwemwaterlocatie voor een seizoen niet aan te wijzen 

als zwemwaterlocatie. De functietoekenning in het RWP blijft dan behouden of wordt ingetrokken. In 

bijlage I bij het besluit is weergegeven welke oppervlaktewateren als zwemwaterlocatie worden 

aangewezen.

Waar wordt gezwommen en gerecreëerd maar waaraan geen RWP functie is toegekend

Er is een aantal locaties waar gelegenheid tot zwemmen en recreatie wordt geboden en die daarmee 

potentieel aan te wijzen locaties zijn. Voordat deze locaties formeel aangewezen kunnen worden dient er 

in beginsel - onder andere – eerst twee jaar een monitoring te worden uitgevoerd op de waterkwaliteit. 

Potentieel aan te wijzen locaties zijn momenteel: 

a. Grotelse heide te Bakel (gemeente Gemert-Bakel);

b. Kempervennen Aquapark te Westerhoven (gemeente Bergeijk);

c. ’t Schaartven zone strand te Overloon (gemeente Boxmeer);

d. Rakelbos te Oost-, West-, en Middelbeers (gemeente Oirschot);

e. Laarse heide zone 2 te Zundert;

’t Schaartven zone strand is in het Besluit Functietoekenning en aanwijzing zwemwaterlocaties 2021 niet

aangewezen. Nu tijdens zwemseizoen 2021 is geconstateerd dat er door een groot aantal mensen werd 

gezwommen, in tegenstelling tot voorgaande zwemseizoenen, besluiten wij ’t Schaartven zone strand te 

zien als een potentieel aan te wijzen locatie. Op die manier kan deze locatie worden aangewezen als blijkt 

dat aan alle voorwaarden, voortvloeiend uit artikel 10b van de Whvbz, wordt voldaan.

Locaties waar de functie ‘zwemwater’ wordt ingetrokken

Er kunnen redenen zijn om de functie ‘zwemwater’ die een zwemplas volgens het RWP heeft, in te trekken.

Daaronder zijn geringe bezoekersaantallen, het niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving of 

functieverandering van de locatie zelf. Bovendien dient er sprake te zijn van ‘zwemwater’, conform de 
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Zwemwaterrichtlijn, wil een plaats een zwemwaterfunctie toegekend krijgen en tevens worden 

aangewezen. Vanaf zwemseizoen 2022 zal bij locatie Oostplas te Goirle de functie ‘zwemwater’ worden 

ingetrokken en zal de Oostplas niet worden aangewezen. Op grond van het bestemmingsplan is het niet 

toegestaan om te recreëren rondom de Oostplas. Daarnaast is de waterbodem sinds zwemseizoen 2021 

onveilig en geldt er een zwemverbod. De waterbodem is te gevaarlijk om er te zwemmen, omdat er 

herinrichtingswerkzaamheden plaatsvonden op deze locatie.

Ingediende zienswijzen ten aanzien van ’t Schaartven te Overloon (gemeente Boxmeer) en de behandeling 

daarvan

[ZIENSWIJZE 1] [Ingediend op 29 januari 2022 door eigenaar/exploitant ‘t Schaartven]

Samengevat houdt de zienswijze in:

1. Zone Grasweide (openbaar) 

De zone grasweide niet aan te wijzen als potentiele zwemwaterlocatie. De bezoekersaantallen zijn 

gering en exploitant/eigenaar wenst niet te investeren in de benodigde onderzoeken naar de staat 

van het water als mogelijke zwemwaterlocatie. Voorgaand jaar heeft de gemeente Boxmeer 

geïnvesteerd in de benodigde onderzoeken met betrekking tot de staat van het water. De 

gemeente Boxmeer heeft aangegeven hierin niet te willen faciliteren voor dit jaar. Ook staat in het 

actuele zwemwaterprofiel dat de zuidelijke kant van de zwemlocatie bestemd is voor natuur.

2. Zone Strand 

De zone strand dient aangewezen te worden als zwemwaterlocatie in 2022. Het afvoeren van deze 

zwemlocatie vorig jaar dient hersteld te worden.

Onze Reactie daarop:

Ad 1. Als op een bepaalde locatie naar ons oordeel door een groot aantal mensen wordt

gezwommen, dient deze locatie in beginsel, op grond van de Whvbz, te worden aangewezen als

zwemwaterlocatie. Voordat dit gebeurt worden zulke locaties echter eerst aangemerkt als

potentiële zwemwaterlocatie. In de twee jaar die volgen, dienen onderzoeken te worden

uitgevoerd naar bijvoorbeeld de waterkwaliteit en de veiligheid van het zwemmen op die

locatie. Als blijkt dat veilig en verantwoord zwemmen niet mogelijk is, zal een locatie niet

worden aangewezen als zwemwaterlocatie. Als er bovendien geen onderzoek wordt gedaan, en

informatie dienaangaande dus uitblijft, wordt een locatie eveneens niet aangewezen als

zwemwaterlocatie. Nu is gebleken dat de gemeente Boxmeer heeft aangegeven de kosten van het 

onderzoek niet te willen faciliteren en u als exploitant/eigenaar niet wenst te investeren in de benodigde 

onderzoeken naar de staat van het water, achten wij de zienswijze gegrond. Wij zullen de locatie ’t 

Schaartven zone Grasweide dit jaar niet aanwijzen als potentiele zwemwaterlocatie. 

Ad 2. Zone Strand wordt dit jaar een potentiele zwemwaterlocatie. Vanuit de Whvbz wordt op grond van 

artikel 10b, eerste lid, beoordeeld welke locaties dienen te worden aangewezen als zwemwaterlocatie. Dit 

gaat om locaties waar naar ons oordeel door een groot aantal mensen wordt gezwommen. In ’t 

Schaartven, zone strand, wordt sinds halverwege de zomer van 2019 niet gezwommen. Daarom is de 

locatie in 2021 niet aangewezen als zwemwaterlocatie. In 2021 is aangetoond door de exploitant, dat er 
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door een groot aantal groepen mensen wordt gezwommen. Daarom wordt de zone strand dit jaar 

aangewezen als potentiele zwemwaterlocatie (jaar 1). De zienswijze achten wij ongegrond.   

Wijzigingen ten opzichte van het ‘Ontwerp-besluit functietoekenning en aanwijzing

zwemwaterlocaties 2022’

In het Ontwerp-besluit functietoekenning en aanwijzing zwemwaterlocaties 2022 wordt gerefereerd aan 

het Provinciaal Milieu en Waterplan 2016-2021. Dit plan is inmiddels verouderd, het Regionaal Water en 

Bodem programma 2022-2027 is hiervoor in de plaats gekomen. Dit is aangepast ten opzichte van het 

Ontwerp-besluit. 

Er is vastgesteld dat er voor de potentiele locatie ’t Schaartven zone Grasweide, geen investering zal 

worden gedaan, niet door de gemeente Boxmeer en niet door de exploitant/eigenaar, voor de 

onderzoeken naar de staat van het water, wij zijn hierdoor genoodzaakt de locatie niet als potentiele 

locatie aan te wijzen.

Inzage en rechtsbescherming

Het besluit en de bijlage zijn te raadplegen 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 (hierna: Awb), 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 dit besluit 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 beroepsschrift ingediend. Het is daarom mogelijk 

om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepsschrift 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 (088 369 03 54).


