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Datum

14 januari 2021

Steller vragen

Hans van der Elst

Over agendapunt

B&B 21 januari 2021 agendapunt 5 Gebruik openbaar water in de
Hofvliet

Het college wordt verzocht schriftelijk of mondeling tijdens de commissievergadering de
onderstaande vragen te beantwoorden.

In de informatiebrief 092 ‘Gebruik openbaar water in Hofvliet’ wordt aangegeven, dat het
college geen verbod wil instellen op het zwemmen in openbaar water.
Onze fractie vraagt zich het volgende af:

1. Stel dat wij (mede) als beleidsuitgangspunt ‘Volksgezondheid’ kiezen, zou het college
dan wel een verbod instellen voor zwemmen in het openbaar water?

Antwoord: Nee, dat zou geen direct gevolg hebben voor het beleidsuitgangspunt van
ons college. Volksgezondheid is één van de uitgangspunten, die zijn gebruikt om een
standpunt te bepalen omtrent het zwemmen in openbaar water in de gemeente
Voorschoten. De waterkwaliteit wordt in ons openbaar water niet regelmatig
gecontroleerd op gebruik als zwemwater. De kwaliteit van het openbaar water kan
derhalve niet voldoende gewaarborgd worden om het predicaat zwemwater toe te
kennen. Daar de gemeente geen locaties als zwemwater aanwijst, zwemmen mensen
in onze wateren op eigen risico.

2. Welke wateren worden als openbaar (zwem)water in de gemeente gezien?

Antwoord: Momenteel wordt geen enkel openbaar water in de gemeente als
zwemwater gezien. Naast ons zwembad het Wedde en zwembaden in omliggende
gemeenten zijn de dichtstbijzijnde zwemlocaties: de Vlietlanden, het
Valkenburgsemeer, Waterspeelplaats Cronensteijn in Leiden en de Noordzee.

Toelichting:

De redenering vanuit de invalshoek ‘Volksgezondheid’ is gekozen, omdat er op de

waterkwaliteit nog wel eens kritiek is. Toegegeven, die komt in het bijzonder van de VVB.

Maar het is bekend, dat bij overvloedige regen ons riool ‘overstort’ op het openbaar water.
Als dat zo is, is het denkbaar, dat ook het water niet geschikt is om te zwemmen.
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