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MEMO 
 

BEANTWOORDING VRAGEN STATENLEDEN VAN GILSE 
EN VAN DER STEEG OVER ZWEMWATER(KWALITEIT)  

 

DATUM 24‑10‑2022 

VAN Gedeputeerde R. van Muilekom i.o. Mirjam Sterk 

AAN Statenleden Van Gilse en Van der Steeg, Statencommissie RGW 

TEAM CER 

 

 

 

 

Statenlid Van Gilse (VVD-fractie) heeft tijdens de vergadering van Statencommissie Ruimte, Groen, Water en 

Wonen van 12 oktober 2022, bij de behandeling van de Begroting 2023, vragen gesteld over de relatie tussen 

waterkwaliteit en het creëren van meer zwemwater. De heer Van der Steeg van de Partij voor de Dieren voegde 

daar een vraag aan toe over de kwaliteit van de huidige zwemwateren. Toegezegd is om hier schriftelijk op terug te 

komen.  

 

Vraagstelling: 

Van Gilse stelt dat er een grote behoefte is aan open zwemwater en dat er nu te weinig zwemlocaties zijn. Verder 

geeft mw. Van Gilse aan meekoppelkansen te zien op het gebied van het verbeteren van de waterkwaliteit en de 

gewenste toename van het aantal zwemlocaties binnen de provincie.  

Zijn er vanwege de waterkwaliteit locaties voor open zwemwater afgevallen? Kunnen er meer zwemlocaties 

gecreëerd worden als de waterkwaliteit verbeterd wordt?  

 

Antwoord: 

Zoals eerder aan de Staten – bij beantwoording van eerdere vragen van mevrouw Van Gilse – is meegedeeld, 

wordt momenteel onderzocht of er meer openbaar toegankelijke zwemlocaties in de open lucht gecreëerd kunnen 

worden binnen onze provincie. Dit onderzoek wordt door externen uitgevoerd. Bij de opdrachtverlening zijn zowel 

de interne diensten, zoals Bodem en Water van de provincie, en de RUD betrokken, zodat de samenhang met de 

waterkwaliteit is geborgd. 

In het voorjaar 2023 zullen wij u informeren over de resultaten van de onderzoeken. 

Voor het aanwijzen van zwemwater geldt er een procedure. Daarin speelt de waterkwaliteit een rol, maar dat is niet 

het enige. Er kan dus niet gesteld worden dat alleen vanwege de waterkwaliteit zwemlocaties voor zwemwater 

afvallen. 

 

Vraagstelling: 

De heer Van der Steeg van de Partij voor de Dieren voegde toe dat hij ook wilde weten hoe het met de kwaliteit van 

de huidige zwemwateren stond. Vooral die bij zijn huis, waar al vroeg in het jaar blauwalg zat. 

 

Antwoord 

Wat betreft de zwemwaterkwaliteit zijn er in 2022 niet echt meer noemenswaardige overschrijdingen geweest dan 

andere jaren. Voor zwemwaterkwaliteitsmetingen wordt gekeken naar de bacteriën Intestinale Enterokokken (IE) en 

Escherichia Coli (E. coli). Het enige bijzondere dit seizoen was Middelwaard in Vianen, waar we het hele seizoen 

klachten hebben gehad van Jeuk. Oorzaak was en is nog onduidelijk.  

 

Wat betreft blauwalgen geeft de bijlage een schets van de situatie. Het is een overzicht van waarschuwingen en 

negatieve zwemadviezen in 2020-2022. Zwemverboden vanwege blauwalgen kwamen niet voor. Uit het overzicht 

blijkt dat het qua tijdstip in het seizoen niet heel veel anders is dan andere jaren. Wel zijn er meer waarschuwingen 

uitgedaan dan andere jaren.  


