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De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 10, derde lid, van de
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtin-
gen en zwemgelegenheden;

Besluit:

Artikel 1
1. Bij een kennisgeving als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, van de Wet hygië-
ne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden verstrekt degene die
voornemens is een badinrichting op te
richten ten minste drie maanden vóór
het tijdstip waarop de aanvraag om
een bouwvergunning vermoedelijk zal
worden ingediend, de volgende gege-
vens aan gedeputeerde staten:
a. naam, adres en telefoonnummer van
de houder van de badinrichting;
b. naam en adres van de badinrichting;
c. of de badinrichting behoort tot een
categorie als bedoeld in artikel 2, eer-
ste lid, artikel 26 of artikel 34 van het
Besluit hygiëne en veiligheid badinrich-
tingen en zwemgelegenheden;
d. indien de badinrichting behoort tot
een categorie als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van het Besluit hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwemge-
legenheden: naam, adres en telefoon-
nummer van het laboratorium als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, van
dat besluit, dat bij de ingebruikneming
van de badinrichting het onderzoek zal
verrichten;
e. indien de badinrichting behoort tot
een categorie als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, van het Besluit hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwemge-
legenheden: een stromingsschema van
de waterbehandeling met een zodanige
toelichting dat een oordeel gevormd
kan worden over de opzet en capaciteit
ervan;
f. indien de badinrichting behoort tot
een categorie als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, of artikel 26 van het Besluit
hygiëne en veiligheid badinrichtingen
en zwemgelegenheden: de herkomst en
het kaliumpermanganaatverbruik van
het in artikel 8, tweede lid, onderschei-

denlijk artikel 27 van dat besluit
bedoelde water;
g. een duidelijke overzichtstekening
van de badinrichting;
h. het maximale aantal per dag toe te
laten zwemmers of baders, het maxi-
male aantal gelijktijdig toe te laten
zwemmers of baders, en de maximale
openingstijden per dag.
2. Gedeputeerde staten kunnen een
formulier vaststellen waarop de in het
eerste lid bedoelde gegevens worden
ingediend.

Artikel 2
1. Bij een kennisgeving als bedoeld in
artikel 10, eerste lid, van de Wet hygië-
ne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden verstrekt degene die
voornemens is een badinrichting zoda-
nig te wijzigen of uit te breiden dat de
gegevens, bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onder e, g of h, een verandering
ondergaan, ten minste drie maanden
vóór het tijdstip waarop de aanvraag
om een bouwvergunning vermoedelijk
zal worden ingediend, de desbetreffen-
de gegevens aan gedeputeerde staten.
2. In afwijking in zoverre van het eer-
ste lid, verstrekt degene die voorne-
mens is een badinrichting zodanig te
wijzigen dat de gegevens, bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onder e, een veran-
dering ondergaan en voor die verande-
ring geen bouwvergunning is vereist,
ten minste drie maanden voordat het
voornemen tot wijziging in uitvoering
wordt gegeven, de desbetreffende gege-
vens aan gedeputeerde staten.
3. Artikel 1, tweede lid, is van overeen-
komstige toepassing.

Artikel 3
De Regeling kennisgeving zweminrich-
tingen wordt ingetrokken.

Artikel 4
Deze regeling treedt in werking op het
tijdstip waarop de Wet hygiëne en vei-
ligheid badinrichtingen en zwemgele-
genheden in werking treedt.

Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling kennisgeving badinrichtingen.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 9 september 2000.
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J.P. Pronk.

Toelichting

Algemeen
Deze regeling is de nagenoeg gelijklui-
dend aan de Regeling kennisgeving
zweminrichtingen (Stcrt. 1984, 212).
Laatstgenoemde regeling moest qua
terminologie in overeenstemming wor-
den gebracht met de gewijzigde Wet
hygiëne en veiligheid zwemgelegenhe-
den (voortaan Wet hygiëne en veilig-
heid badinrichtingen en zwemgelegen-
heden) (Stb. 2000, 125). Omdat de
Regeling kennisgeving zweminrichtin-
gen echter mede was gebaseerd op het
inmiddels vervallen artikel 24a van de
wet (Stb. 1997, 510), is ervoor gekozen
om de regeling in te trekken en te ver-
vangen door een nieuwe regeling.

De regeling geeft een opsomming
van de gegevens die de houder van een
badinrichting aan gedeputeerde staten
moet verstrekken.

De toelichting bij artikel 10 van de
wet geeft het doel aan dat hiermee
beoogd wordt. Op deze wijze kunnen
gedeputeerde staten en de inspecteur
al in een vroeg stadium aan de houder
hun eventuele wensen kenbaar maken,
aldus de toelichting. Met het oog hier-
op is het van belang dat de gegevens
tijdig worden verstrekt.

Indien dit nodig is kunnen gedepu-
teerde staten op grond van artikel 7
van de wet nadere voorschriften
geven.

Artikel 1
Dit artikel betreft de kennisgeving in
geval van oprichting van de badinrich-
ting. Teneinde te bereiken dat met
eventueel commentaar van gedeputeer-
de staten of de inspecteur
Milieuhygiëne rekening kan worden
gehouden, zonder dat dit tot extra
kosten hoeft te leiden, is het van
belang dat de in dit artikel genoemde
gegevens tijdig worden ingediend. Het
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tijdstip van indiening is in de regeling
bepaald op ten minste drie maanden
voor het tijdstip van de aanvraag om
een bouwvergunning. Dit tijdstip is
gekozen opdat degene die de kennisge-
ving heeft gedaan zo vroeg mogelijk
de wensen en eventuele nadere voor-
schriften van gedeputeerde staten kan
vernemen. Deze kunnen dan in het
bouwplan, waarvoor een vergunning
wordt aangevraagd, verwerkt worden.
Er is hier in beginsel gekozen voor een
termijn van drie maanden omdat gede-
puteerde staten die naar verwachting
gemiddeld nodig zullen hebben om de
verstrekte gegevens te beoordelen en
eventueel van commentaar te voor-
zien. De in dit artikel gekozen formu-
lering drukt uit dat degene die de ken-
nisgeving heeft gedaan ook op een
eerder tijdstip de aanvraag om een
bouwvergunning kan indienen.
Immers, indien gedeputeerde staten
zich ruim binnen drie maanden inhou-
delijk hebben uitgesproken over de
kennisgeving kan de desbetreffende
aanvraag om een bouwvergunning
worden ingediend. Ook voor gedepu-
teerde staten heeft de keuze voor dit
tijdstip en de overwegingen die hierbij
een rol hebben gespeeld een zeker
gevolg. Het is namelijk niet gewenst
dat gedeputeerde staten na het verstrij-
ken van deze termijn nog met wijzigin-
gen komen, die van invloed zijn op
het plan, waarvoor een bouwvergun-
ning is aangevraagd. In dat geval
moet namelijk opnieuw een aanvraag
om een bouwvergunning worden inge-
diend. Een handeling die door deze
bepaling juist voorkomen zou moeten
worden.

Eerste lid, onder c
Hier wordt verwezen naar een drietal
artikelen van het Besluit hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwemge-
legenheden (hierna: het besluit).

Onder badinrichtingen als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, van het besluit
wordt verstaan de zogenoemde catego-
rie A badinrichtingen, dat wil zeggen
badinrichtingen, niet in oppervlakte-
water, waarvan ten minste één bassin
een wateroppervlakte van 2 m2 of
meer heeft en dieper is dan 0,50 meter.

Artikel 26 van het besluit betreft de
categorie B badinrichtingen, dat wil
zeggen badinrichtingen niet in opper-
vlaktewater, waarvan ten minste één
bassin een wateroppervlakte van 2 m2

of meer heeft en géén van de bassins
dieper is dan 0,50 meter.

Badinrichtingen als bedoeld in arti-
kel 34 van het besluit ten slotte, zijn
de categorie C badinrichtingen, dat wil
zeggen badinrichtingen in oppervlakte-
water.

Onder d
Op grond van dit artikelonderdeel zal
het laboratorium dat bij de ingebruik-
neming van de badinrichting het
onderzoek naar de waterkwaliteit zal
verrichten moeten worden opgegeven.
Gebruikelijk en ook wenselijk is dat
iedere badinrichting een vast laborato-
rium heeft.

Onder e
Onder de opgave van het stromings-
schema van de waterbehandeling met
toelichting wordt begrepen:
– de soort filters (type, filteroppervlak-
te, filtratiesnelheid, filtermedium, wijze
waarop het filter behoort te worden
teruggespoeld);
– het aantal en de capaciteit van de
pompen waarmee het zwem- of bad-
water wordt rondgepompt;
– de verblijftijden van het zwem- of
badwater per bassin;
– de bij de waterbehandeling te
gebruiken chemicaliën;
– indien van toepassing: een aandui-
ding van de apparatuur waarmee ter
plaatse desinfectiemiddelen worden
gemaakt.

Onder g
Bij de overzichtstekening gaat de
voorkeur uit naar een tekening met
een schaal van ongeveer l: 500. Op de
overzichtstekening zullen de meest
essentiële zaken moeten zijn aangege-
ven, zoals het aantal douches, toilet-
ten, kleed- en garderoberuimten als-
mede de situering daarvan en de
looproutes, de afmetingen, waterdiepte
en situering van de bassins.

Artikel 2
Dit artikel betreft de kennisgeving in
geval van wijziging of uitbreiding van
de badinrichting.

Eerste lid
Het gaat hier alleen om de gegevens
die ten gevolge van de wijziging of uit-
breiding een verandering ondergaan.
De overige gegevens zijn immers al
bekend op grond van artikel 1 van de
regeling.

Tweede lid
Rekening is gehouden met de moge-

lijkheid dat ten aanzien van een wijzi-
ging van de badinrichting geen bouw-
vergunning is vereist. Daarom is hier
bepaald dat degene die de kennisge-
ving tot wijziging doet, een periode in
acht neemt van drie maanden voordat
het voornemen tot wijziging in uitvoe-
ring wordt gegeven. Onder uitvoering
wordt hier bijvoorbeeld verstaan: het
moment waarop de bouwopdracht
wordt verstrekt of waarop de feitelijke
werkzaamheden een aanvang nemen.
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