Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37
van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Beknopte formulering van de problematiek:
Delfland heeft als wettelijke taak de officiële zwemwaterlocaties geschikt te houden als openbaar
zwemwater. De provincie wijst deze locaties aan, maar Delfland heeft al jaren moeite al deze door de
provincie aangewezen zwemwaterlocaties geschikt te houden, met name in de warme zomerweken.
Het college heeft vaak aangegeven daarom in overleg te staan met de provincie over de lijst met
aangewezen zwemwateren.
Onlangs heeft de provincie opnieuw de lijst met aangegeven zwemwaterlocaties gepubliceerd. Deze
heeft voor Delfland maar een klein aantal mutaties.
De PvdA hecht aan goede en openbare zwemwaterlocaties. De door de provincie aangewezen locaties zijn vrij toegankelijk, en bevorderen beweging en zwemvaardigheid in ons gebied. Daarbij worden ze door de inwoners hoog gewaardeerd, zolang ze schoon en veilig zijn.
Voor het gebied van Delfland blijkt dat een tweetal locaties (Plas Oranjepolder, Naturistencamping
Delft) van de lijst zwemwater wordt afgevoerd.
Ook blijkt dat twee locaties in de Delftse Hout qua beoordeling afzonderlijk worden geclassificeerd.
Bronnen:
Advertentie “Groot Rijswijk” van 26 januari 2017.
Indiener:
Provincie Zuid-Holland
Titel:
Ontwerpbesluit lijst zwemwaterlocaties 2017 ter inzage.
Zie bijlage.
De provincie heeft de nieuwe lijst gepubliceerd via deze link:
file:///Users/werkplaats/Downloads/ontwerpbesluitlijstzwemwaterlocatieszuidholland2017%20(2).pdf
De vragen zijn opgesteld door Leon Hombergen in samenwerking met Galiek Habieb.
Korte vraagstelling:
N.a.v. het krantenartikel:


Zijn dit alle zwemlocaties binnen Zuid-Holland? Zo nee, welke andere zwemwaterlocaties
zijn er nog meer?

Ja, deze lijst geeft alle door de Provincie aangewezen officiële zwemwaterlocaties weer.



Is deze lijst in samenwerking met het Hoogheemraadschap opgesteld? Vanuit welke doelen
en met welke inbreng heeft Delfland daarbij gehandeld?

Het vaststellen van deze lijst is een taak van de Provincie Zuid-Holland.
Bij de vaststelling vraagt de Provincie alle belanghebbenden, inclusief Delfland, om advies.
Delfland heeft positief gereageerd op het voorstel van de Provincie om genoemde locaties af te
voeren van de zwemwaterlijst. Deze positieve advisering is gebaseerd op de volgende
argumenten:






Locatie Oranjeplassen
Op deze locatie wordt nauwelijks gezwommen.
De locatie heeft geen voorzieningen.
De locatie kent een structurele blauwalgenoverlast gedurende het gehele seizoen.
De plas wordt gevoed door glastuinbouwwater uit de Oranjepolder (hoge concentraties
stikstof en fosfaten evenals sporen van bestrijdingsmiddelen).




Locatie naturistencamping Delft
Locatie kent een uitstekende waterkwaliteit, maatregelen zijn niet nodig, echter:
Zwemlocatie wordt vrijwel niet gebruikt.
Betreft een gesloten locatie, alleen toegankelijk voor campinggasten.
Een belangrijk criterium waaraan de Provincie toetst in de vrije toegankelijkheid. Niet vrij
toegankelijke locaties worden afgevoerd van de lijst van officiële zwemwateren.
Dit alles afwegende en gelet op het feit dat de verantwoordelijke gemeenten / beheerders
hebben aangegeven akkoord te gaan met het afvoeren van genoemde plassen,
kan Delfland zich vinden in het ontwerpbesluit om genoemde plassen af te voeren.



Heeft Delfland vanuit haar rol als operationeel bewaker van de waterkwaliteit overleg gevoerd met de meest betrokken stakeholders van de gewijzigde locaties?
Het is in deze procedure de taak van de Provincie om alle belanghebbenden van genoemde
zwemwaterlocaties te informeren.



Betekent het afvoeren van een tweetal locaties ook dat Delfland haar inspanningen op de
overige locaties zal intensiveren?
De wettelijke monitoringsinspanning blijft op de overige locaties gelijk. Het verdwijnen van
genoemde zwemwaterlocaties betekent wel dat de jaarlijkse monitoringskosten van 5000
Euro per locatie voor deze twee locaties komen te vervallen.
Delfland hanteert een maatregelenprogramma met prioriteitenlijst ten behoeve van onderzoek van zwemwaterlocaties en het waar mogelijk / noodzakelijk nemen van maatregelen.
De Oranjeplassen stonden, gelet op het minimale gebruik dat er van deze zwemwaterlocatie wordt gemaakt, onderaan deze lijst. Afvoeren van de Oranjeplassen van de zwemwaterlocatielijst betekent dat het genoemde maatregelenprogramma eerder afgerond zal zijn
omdat minder onderzoek en maatregelen nodig zijn.
Voor de Naturistencamping was er, gelet op de goede zwemwaterkwaliteit, geen noodzaak
tot verdere onderzoeken en/of maatregelen.

Volg ons op Facebook: http://bit.ly/PvdAHHD
Of
Twitter: @PvdaHhDelfland
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Datum en tijdstip ontvangst Delfland: 15-02-2017 12.41 uur
DMS nr.: 1295977
Bijlage: Advertentie Provincie.
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