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Inventarisatieonderzoek openbaar zwemwater

Inleiding
Afgelopen oktober is gestart met een verkennend onderzoek naar zwemmen in oppervlaktewateren. Dit onderzoek
is gestart naar aanleiding van uw vragen. Wij hebben toegezegd u te informeren over de eerste resultaten van het
verkennende onderzoek.
Relatie met het Bodem- en waterprogramma 2022-2027 en de commissiebehandeling RGW
In de commissie RGW van 19 januari jl. is bij de behandeling van het Statenvoorstel voor het Bodem- en
waterprogramma 2022-2027 door de VVD aangegeven dat er grote behoefte is aan meer zwemwater.
Gedeputeerde Strijk heeft namens mij toegezegd om u in deze vergadering over de stand van zaken van het
onderzoek te informeren. Er is een wettelijke verplichting om in het Bodem- en waterprogramma 2022-2027 (BWP)
de officiële zwemwaterlocaties vast te leggen. Dit is gedaan in paragraaf 3.2.4. Jaarlijks worden de officiële
zwemwaterlocaties door GS opnieuw vastgesteld als deze aan de vereisten voldoen. In deze context is in het BWP
de brede provinciale ambitie opgenomen om te komen tot meer zwemwaterlocaties. Het realiseren van deze nieuwe
zwemwaterlocaties is belegd in het Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2025 en als opgave
benoemd in het samenwerkingstraject “Groen Groeit Mee”. Zodra een nieuwe zwemwaterlocatie is gerealiseerd en
veilig bevonden, wordt deze bij de jaarlijkse actualisatie opgenomen.
Het onderzoek
Allereerst is begonnen met de definiëring van het begrip openbaar zwemwater. In dit onderzoek wordt openbaar
zwemwater als volgt gedefinieerd: oppervlaktewater waarin – ten tijde van warm weer – gelijktijdig door meer dan
25 personen wordt gezwommen.
Na het bepalen van de definitie is begonnen met het inventariseren van potentiële zwemlocaties op basis van
kaarten die beschikbaar zijn op Geo-point. Met deze kaarten zijn 15 locaties gevonden die eventueel als officiële
zwemlocaties zouden kunnen worden aangemerkt. Deze locaties zijn ter verificatie voorgelegd aan de
desbetreffende gemeenten waarin deze locaties zich bevinden. Hieruit is voortgekomen dat op basis van de eigen
inventarisatie geen van de locaties als potentieel openbaar zwemwater kan worden bestempeld.
Enquête gemeenten
Vervolgens is een enquête opgesteld die naar alle gemeenten is toegestuurd. In deze enquête zijn vragen gesteld
over locaties waar gezwommen wordt, maar die niet zijn aangewezen als officiele zwemlocatie, en naar de
mogelijkheid om de niet-officiële zwemlocaties te transformeren tot officiële zwemlocaties. De enquête is door 14
van de 26 gemeenten ingevuld. Met de overige gemeenten is vervolgens telefonisch contact opgenomen. Het
nabellen van de overige gemeenten heeft ertoe geleid dat nog eens acht gemeenten hebben gereageerd op de
vragen omtrent het openbaar zwemwater. Slechts vier gemeenten hebben, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen
reactie gegeven.
RUD
Om een nog completer beeld te krijgen van de huidige zwemlocaties in de provincie Utrecht is contact opgenomen
met het RUD en de collega’s van bodem en water. Beide partijen hebben documenten aangeleverd met

zwemlocaties waar volgens hen gezwommen wordt. De aangeleverde documenten zijn: burgerparticipatie
onderzoek zwemlocaties 2013 van het RUD, een interne lijst met openbare zwemwateren die niet-officieel zijn maar
wel structureel en door meerdere mensen worden gebruikt. Ook deze locaties zijn geverifieerd bij gemeenten en
toegevoegd aan de inventarisatie openbaar zwemwater.
Bevindingen
Het verkennend onderzoek heeft geleid tot een globaal inzicht van de locaties waar momenteel gezwommen wordt.
Dit zijn zowel de 27 huidige officiële locaties als mede de door de gemeenten, provincie en RUD aangedragen 63
onofficiële zwemlocaties.
Kijkend naar eventuele nieuwe officiële zwemlocaties dan heeft enkel de gemeente Lopik een concreet en
vastgesteld plan om een nieuwe recreatieplas te creëren. Dit betreft plan Salmsteke die uiterlijk in 2023 gerealiseerd
gaat worden.
Voor de overige locaties zijn nog geen concrete plannen/ideeën of is het onmogelijk om hier een zwemlocatie van
te maken. Onder andere de rivier de Eem wordt aangehaald als locatie waar veel gezwommen wordt. Deze rivier
is echter uiterst ongeschikt om in te zwemmen vanwege de lozingen van het effluent van RWZI’s en de
scheepvaartfunctie van deze rivier. Ondanks dat locaties op korte termijn niet aangemerkt kunnen worden als
potentieel openbaar zwemwater is het wel goed om inzicht te hebben waar structureel gezwommen wordt. Dit om
de mensen te kunnen waarschuwen over het gevaar van zwemmen op een niet aangewezen locatie.
De verkenning heeft inzicht gegeven in de huidige stand van zaken omtrent zwemmen in oppervlaktewater. Het
hierboven geschetste overzicht is niet volledig. Ook met natuurorganisaties moet nog verder gesproken worden.
Vervolgproces
Nu er inzicht is in de locaties waar gezwommen wordt en waar (concrete) plannen / ideeën zijn, kan nu gewerkt
worden aan vervolgstappen voor het vaststellen van meer officiële zwemwateren. De inventarisatie is nog rijp en
groen door elkaar. Het is van belang met een extern deskundig bureau, waterschappen en gemeenten de lijst uit
te werken en voor de potentiële locaties een initiatiefnemer te zoeken die tegen maatschappelijk verantwoorde
kosten het nieuwe zwemwater kan aanleggen/inrichten, exploiteren en beheren. Als de locatie daarna aan de
veiligheidsvereisten voldoet, zal de provincie de locatie aanwijzen als officiële zwemwaterlocatie.
Zoals eerder vermeld is nog niet gesproken met de natuurorganisaties. Ook daar leven inzichten over zwemwater,
bijvoorbeeld ten opzichte van de effecten op de natuur. De doelstellingen van natuur en de toename van overige
waterrecreatie maakt dat er naast mogelijkheden ook belemmeringen zullen liggen. Dit vergt nadere uitwerking.
Tevens zal aansluiting gezocht worden met het programma ‘Groen Groeit Mee’.
Ook zal worden gekeken naar de informatievoorziening en of deze voldoende is. Momenteel wordt enkel informatie
verstrekt over officiële zwemlocaties. Van deze locaties wordt aangegeven of hier een positief of negatief
zwemadvies geldt. Bij en over de niet-officiële zwemlocaties wordt niet tot nauwelijks informatie verstrekt. In het
onderzoek zal worden gekeken of het voor deze locaties nuttig en zinvol is om bijvoorbeeld over bacteriële
verontreiniging of ander gevaar informatie te geven. Betere informatievoorziening kan bijdragen aan de veiligheid.
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