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Geachte leden,
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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis: het aanwijzen van zwemlocaties 201 8.

Uw kenmerk

Toelichting op het besluit
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks locaties aan waar naar hun oordeel
door een groot aantal personen wordt gezwommen. Op deze locaties is
het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
van toepassing en wordt onder andere de waterkwaliteit gemeten. Er
worden waarschuwingen of negatieve zwemadviezen gegeven bij
bacteriologische verontreiniging of aanwezigheid van blauwalgen.
Voor het aanwijzen en afvoeren van locaties wordt het landelijk
protocol Aanwijzen en afvoeren zwemlocaties’ gevolgd waarbij wordt
gekeken naar aantallen zwemmers, waterkwaliteit en veiligheid van de
locaties. Uit toepassing van het protocol volgt dat er dit jaar ten
opzichte van 201 7 geen locaties worden aangewezen of afgevoerd.
Het ontwerp besluit heeft conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht ter inzage gelegen en er is één zienswijze ontvangen, van
de Nederlandse Kitesurf Vereniging, KNV. In haar zienswijze maakt de
vereniging geen bezwaar tegen de lijst maar tegen de manier waarop de
zwemlocaties worden beheerd. De vereniging reikt oplossingen aan om
kitesurfmogelijkheden bij aangewezen zwemplekken te verbeteren.
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In onze reactie wordt de vereniging uitgenodigd om deze met
locatiehouders verder uit te werken en te toetsen aan wetgeving en
praktische haalbaarheid. De zienswijze van de KNV heeft geen
aanleiding gegeven om de locatielijst aan te passen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pfcvinciesecretaris

Bergkamp

3 bijlage(n)
Zwemlocaties Noord-Holland 201 8, brief van NKV aan GS, brief van GS
aan NKV.
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