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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over de veiligheid op
zwemwaterlocaties

Geachte heer De Calonne,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 1 mei 2019, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:
Welke rol ziet u als college voor de provincie als het gaat om de veiligheid van zwemmers in
open water?

Antwoord vraag 1:
De provincie is bevoegd gezag voor de officiele zwemwaterlocaties. De provincie beoordeelt
de aanvragen voor nieuwe zwemlocaties conform de criteria beschreven in de landelijke pro-
tocollen en handreikingen.

Vraag 2:
Welke zwemlocaties (zowel recreatieplassen als niet-recreatieplassen) kent de provincie?
Kunt u aangeven of dit een zogenaamde categorie C- of D-Iocatie is?

Antwoord vraag 2:
Alle zwemwaterlocaties kunt u vinden op https://www.zwemwater.n1/. In Fryslan zijn er in to-
taal 50 officiele zwemlocaties, allemaal in categorie D. Voor deze categorie is er geen ver-
plicht toezicht.
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Vraag 3:
Herkent de provincie Fryslan zich in het bericht van de Reddingsbrigade dat er onduidelijk-
heid is over wie waar verantwoordelijk voor is? Zoja, wat gaat u hieraan doen?

Antwoord vraag 3:
Wij herkennen niet dat deze problematiek in Fryslan speelt.
De reddingsbrigade is in Fryslan eigenlijk alleen actief op de eilanden aan de Noordzeestran-
den. Daar heeft de FUMO niet direct contact mee. Verder zijn er ook geen ongevallen/ver-
drinkingen bekend op aangewezen locaties. Op de borden van de overige zwemlocaties
(binnenwateren) staat dat er geen toezicht is. Zwem men is dus op eigen risico. Er is geen
sprake, volgens FUMO, van onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden.
Er is intensief contact met het Wetterskip en de GGD vanwege de waterkwaliteit en gezond-
heid van het zwem men in het buitenwater. De provinciale waterstaat (nautische zaken)
handhaaft de zwemverboden bij bruggen en vaargeulen.

Vraag 4:
Herkent u zich in de risico's (steile bodemafloop, steile oevers, borden die niet worden gele-
zen)? Zo ja, wat doet u om de risico's te verkleinen?

Antwoord vraag 4:
De provincie heeft haar toezichtstaken op zwemwaterlocaties aan FUMO gedelegeerd. De
toezichthouder herkent de bovengenoemde risico's. Daar waar nodig worden maatregelen
genomen door betere zichtbaarheid van borden, aanpassen van de zwemzone en waarschu-
wingen voor risico's (bijv. bebording met aanduiding steile bodemafloop).

Vraag 5:
Hoe houdt u toezicht op het zwemverbod in vaargeulen, in havens en nabij sluizen en brug-
gen?

Antwoord vraag 5:
Binnen de procedure voor aanwijzing van zwemwaterlocaties wordt rekening gehouden met
conflicterende functies; veiligheid (gevaarlijke locaties bij bruggen, sluizen, vaargeulen, etc.),
bereikbaarheid en het beheer van de "nieuwe" zwemwaterlocatie. Zwemplekken in nabijheid
de sluizen, bruggen en vaargeulen worden dus niet aangewezen als officiele zwemlocaties.

De aangewezen zwemwaterlocaties voldoen dus qua veiligheid aan de criteria van de Wet
hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiene
en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De FUMO houdt toezicht op de door
de GS aangewezen zwemwaterlocaties. Buiten de officiele zwemwaterlocatie wordt door
FUMO (toezichthouder) niet gehandhaafd.

De provinciale waterstaat (nautische zaken) handhaaft de zwemverboden bij bruggen en
vaargeulen.

Vraag 6:
Kunt u ons meer inzicht geven in de veiligheidsmaatregelen die genomen worden bij alle toe-
gewezen zwemlocaties waar de provincie verantwoordelijk voor is?
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Antwoord vraag 6:
Jaarlijks wordt bij iedere aangewezen locatie gecontroleerd op veiligheid en hygiene ter
plaatse. Hierbij kan gedacht worden aan bodemgesteldheid/helling, ontbreken van drijflijnen,
onjuiste informatie op de borden en gevaarlijke objecten in en rondom de zwemzone (bijv.
puin onder water).
Bevindingen worden teruggekoppeld naar de eigenaar van de locatie en indien nodig worden
er maatregelen genomen.

Vraag 7:
Met de komst van de Omgevingswet zal wet- en regelgeving omtrent het zwemmen in opper-
vlaktewater veranderen. In hoeverre wordt bier door de pro vincie invulling aan gegeven?

Antwoord vraag 7:
De aanpassingen binnen de nieuwe wetgeving en inhoudelijke gevolgen hiervan zullen een
plek krijgen in de provinciale instrumenten die de omgevingswet ons biedt. Dit zal met name
zijn in de Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma's en de Omgevingsverordening.

Hoogachtend,

GedeptAteOrde Staten van Fryslan,

dr§...A.A:.-1*--BToicTiaZirzitter

---------

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MOM, secretaris
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