
Motie 7a Extra zwemwater

Provinciale Staten Utrecht, bijeen op 9 februari 2022, beraadslagende over Statenvoorstel Instrumentenkader 
Bodem- en Waterprogramma: 

Constaterende dat: 

• In het programma wordt geconstateerd dat er “een toenemende vraag naar nieuwe zwemlocaties
door bevolkingsgroei en klimaatverandering” is;

• In het bodem en water programma als doel is opgenomen “We bieden voldoende gelegenheid om te
zwemmen en we zien toe op de veiligheid en waterkwaliteit van de aangewezen zwemwaterlocaties”;

• In beleidskeuze 8 is opgenomen “We behouden de aanwezige officiële zwemwaterlocaties in
oppervlaktewater of breiden ze uit, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten”.

Overwegende dat 

• Het belangrijk is dat de inwoners van Utrecht verkoeling kunnen zoeken op warme dagen;

• Inwoners van de provincie Utrecht altijd toegang hebben tot veilig zwemwater;

• Er op dit moment al te weinig aanbod is van veilig zwemwater in de provincie Utrecht;

• Het doel uit het Bodem en Waterprogramma om voldoende gelegenheid te bieden om te zwemmen
dus niet gehaald wordt;

• Er een stevige groei van de bevolking gewenst is en verwacht wordt en daarmee de groeiopgave van
de provincie ook een groeiopgave van het zwemwater, zowel in oppervlakte als in het aantal
zwemlocaties is.

Draagt het college op: 

• Zich in te spannen voor extra zwemwater-locaties op korte termijn, bovenop de ene concrete locatie
(Salmsteke, memo van 24 januari jl.);

• Concrete ambities te verwoorden (smart) en plannen te maken voor extra zwemlocaties voor de
langere termijn;

• Hierover met gemeenten in gesprek te gaan om te inventariseren wat er nodig is om meer concrete
plannen voor officiële zwemwateren in onze provincie te maken en te realiseren;

• De Staten hierover voor het eerst in het najaar 2023 te informeren en daarna jaarlijks bij de kadernota
te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag. 
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