
ONTWERP-BESLUIT

Onderwerp 

Functietoekenning en aanwijzing zwemwaterlocaties 2019

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 voor de potentiele zwemwaterlocaties:

a. Kurenpolder, waterzone de Baai te Hank;

b. Oostplas te Goirle;

c. Hartje Groen te Schaijk;

d. Groepsaccomodatie De Kievit te Esbeek;

e. Recreatieparadijs Belhamel te Lage Zwaluwe;

f. De Tureluur te Bergen op Zoom;

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 waterkwaliteitbeheerders 

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

dat vanwege de slechte kwaliteit van het water voor de zwemwaterlocatie Binnenschelde te Bergen op 

Zoom een negatief zwemadvies zal worden gegeven voor het gehele zwemseizoen 2019;

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

camping Op den Drul te Linden (gemeente Cuijk) en De Flaasbloem te Chaam definitief worden 

aangewezen;



Besluiten:

1. de locaties, opgenomen in bijlage I bij dit besluit, aan te wijzen als zwemwaterlocaties in 2019.

Eindhoven, 10 december 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens deze,

R.H.A.J. Cremers, Manager

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijlage:

I Lijst aanwijzing zwemwateren Noord-Brabant 2019.



Toelichting functietoekenning en aanwijzing zwemwater 2019

Door de implementatie van de Europese 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 dienen ervoor te zorgen dat in het belang van 

de veiligheid van de zwemmer, er voor iedereen 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.

Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP)

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

Provinciaal Milieu en Waterplan de functie zwemwater is toegekend. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om 

nieuwe locaties toe te voegen aan de PMWP-plankaart; dit gebeurt doorgaans tegelijkertijd met de eerste 

aanwijzing.

In incidentele gevallen, zoals bij tijdelijke onveilige situaties, kan besloten worden om de 

zwemwaterlocatie voor een seizoen niet aan te wijzen als zwemwaterlocatie. De functietoekenning in het 

PMWP blijft dan wel behouden. Na vijf achtereenvolgende jaren zonder aanwijzing is intrekking van de 

functie zwemwater aan de orde, tenzij de beheerder zelf de locatie eerder definitief sluit.

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

aangewezen.

Locaties waar wordt gezwommen en gerecreëerd maar waaraan geen PMWP 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:

Kurenpolder, waterzone de Baai te Hank;

Oostplas te Goirle;

Hartje Groen te Schaijk;

Groepsaccomodatie De Kievit te Esbeek;

Recreatieparadijs Belhamel te Lage Zwaluwe;

De Tureluur te Bergen op Zoom.

Locaties waar een negatief zwemadvies zal worden gegeven voor het gehele zwemseizoen

Met betrekking tot de uitvoering van de EU-zwemwaterrichtlijn is op 10 augustus 2015 door het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-generaal Ruimte en Water aan de Unie van Waterschappen, een 



brief gestuurd met daarin aandachtspunten voor de consequenties van de beoordeling van de 

waterkwaliteit. Uit de brief blijkt dat het uitgangspunt is, dat aan het einde van het badseizoen 2015 en 

daarna alle zwemwaterlocaties minimaal ‘aanvaardbaar’ moeten zijn. Als zou blijken dat een zwemlocatie 

als ‘slecht’ wordt aangemerkt moet gedurende het daarop volgend badseizoen een negatief zwemadvies 

of een zwemverbod worden uitgevaardigd. De locatie wordt wel aangewezen en er dient monitoring plaats 

te vinden. De Binnenschelde te Bergen op Zoom is ingedeeld in de klasse ‘slecht’. Om die reden dient er 

een negatief zwemadvies gegeven te worden. Conform dit advies zullen wij de zwemlocatie daarom wel 

aanwijzen maar in vervolg daarop een negatief zwemadvies uitvaardigen.

Locaties waar de functie ‘zwemwater’ komt te vervallen

Er kunnen reden zijn om de functie ‘zwemwater’ die een zwemplas volgens het PMWP heeft, te laten 

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

functieverandering van de locatie zelf. Er zijn dit jaar geen locaties bekend waar vanwege voorgaande de 

functie ‘zwemwater’ vervalt.



Inzage en inspraakmogelijkheid

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien vanaf 14 december 2018 tot en met 24 

januari 2019 in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch op werkdagen van 08:00 tot 16:00 

uur. Daarnaast kunt u het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken digitaal inzien via 

http://www.brabant.nl/loket/ter-inzages.aspx.

Zienswijzen

Gedurende de periode van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 kunnen ingezetenen van de 

provincie Noord-Brabant en overige belanghebbenden zienswijzen over het ontwerpbesluit bij 

Gedeputeerde Staten naar voren brengen.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 24 januari 2019 gericht worden aan Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant, per adres, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

Mondeling

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tot en met 24 januari 2019 contact opnemen met 

de heer B. Jansen, werkzaam bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690354).

Digitaal

Digitale zienswijzen kunnen tot en met 24 januari 2019 ingediend worden via 

http://www.brabant.nl/loket/ter-inzages.aspx.

Rechtsbescherming

Na de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Degenen die een zienswijze naar voren hebben 

gebracht en diegenen die kunnen aantonen redelijkerwijs hiertoe niet in staat te zijn geweest, kunnen een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant. Dit wordt ook aangegeven in de 

bekendmaking van het definitieve besluit.

Inlichtingen

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

de heer B. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690354).

http://www.brabant.nl/loket/ter-inzages.aspx
http://www.brabant.nl/loket/ter-inzages.aspx

