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Betreft: Aanwijzen zwemlocaties 2022

1 3 APR. 2022
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college van 1 2 april jl. ter kennis:

1761652/1810188

Uw kenmerk

Het college besluit op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de zwemlocaties in
oppervlaktewater aan te wijzen, zoals opgenomen in de bijlage bij dit
besluit.

Toelichting op het besluit
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater
aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal
zwemmers, de kwaliteit van het water en de veiligheid van de
zwemlocatie.

Op de aangewezen 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 zwemseizoen 2022 zijn 1 51 locaties aangewezen. Ten
opzichte van 2021 zijn de locaties Oud Valkeveen in de gemeente
Gooise Meren en de Watergeus te Velsen van de lijst afgevoerd.

Oud Valkeveen wordt afgevoerd van de lijst omdat het kwaliteitsoordeel
voor deze locatie voor een vijfde jaar op een rij slecht is. Conform de
“Zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG" dient voor de locatie een permanent
zwemverbod ingesteld te worden of een permanent negatief
zwemadvies te worden uitgebracht en hierdoor kan de locatie niet op
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de lijst blijven staan. De locatie de Watergeus te Velsen wordt van de
lijst afgevoerd aangezien de locatie niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

p/oVinciesecretaris

R.M. Bergkamp
1 bijlage:

Lijst zwemlocaties Noord-Holland 2022

oorzitter

A.Th.H. van Dijk

1761652/1810188

