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Adviescommissie   3 maart 2010 
Dagelijks bestuur 10 maart 2010 
Algemeen bestuur   9 juni 2010 
 
Aantal bijlagen:  1       Agendapunt: 3b 
 
Onderwerp Plan van aanpak Beheersing zwemlocaties recreatiegebieden RNH 2010 
 
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. 
 
Een goede zwemwaterkwaliteit is van recreatief belang, op mooi weer dagen trekken 
honderden mensen erop uit richting de strandjes van de recreatieschappen in Noord-
Holland. In het water van de recreatieschappen ontstaan echter door de warmte en door 
vogels op diverse locaties blauwalg en andere vormen van waterverontreiniging. Dit leidt tot 
een verbod tot zwemmen wat een daling van de bezoekers aan de stranden teweegbrengt. 
Bijkomend probleem is dat afgelopen zomer gebleken is dat de communicatie over de 
waterkwaliteit te wensen overliet. Met name de communicatie tussen de verantwoordelijke 
organisaties kan worden verbeterd. 
 
Recreatie Noord-Holland NV (RNH) heeft de ambitie om deze knelpunten in de 
communicatie tussen de recreatieschappen, de provincie en de waterschappen op te lossen. 
Daarom heeft zij gezocht naar mogelijkheden om samen met deze partijen te komen tot de 
juiste rolverdeling, waaruit een plan van aanpak is voortgekomen. In dit plan van aanpak 
worden oplossingsrichtingen genoemd met name op het gebied van de communicatie intern 
en tussen de betrokken partijen onderling en de communicatie naar de recreant toe.  
 
De afgelopen maanden heeft er goed en constructief overleg plaatsgevonden met de 
provincie en de betreffende waterschappen. Gezamenlijk is gezocht naar oplossings-
richtingen om de onderlinge communicatie te verbeteren. Een belangrijk resultaat hiervan is 
dat een afgevaardigde van RNH zitting gaat nemen in de werkgroep Zwemwater Noord-
Holland, een overleg dat wordt georganiseerd door de provincie met afgevaardigden van 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Door aan te schuiven bij deze werkgroep kan RNH 
meepraten over het beleid op het gebied van waterkwaliteit en de wijze waarop deze 
waterkwaliteit gemeten wordt. Daarnaast wordt de onderlinge communicatie via de 
werkgroep gereguleerd en kunnen de op- en aanmerkingen uit het veld bij RNH in dit overleg 
meegenomen worden. Om naast deze ambtelijke afstemming ook bestuurlijk draagvlak te 
creëren voor de hieronder genoemde maatregelen zal de komende periode onder de 
betrokken overheden gepeild worden of zij bestuurlijke afstemming d.m.v. een dergelijk 
overleg wenselijk vinden. 
 
Daarnaast heeft het geleid tot oplossingsrichtingen binnen RNH, namelijk het aanwijzen van 
een zwemlocatie coördinator als centraal aanspreekpunt van de beheerders en 
communicatiemedewerkers van alle recreatiegebieden en het aanpassen van de website 
van Geestmerambacht ter verbetering van de informatievoorziening aan de recreant.  
 
Tenslotte wordt ingezet op het vinden van oplossingen ter verbetering van de waterkwaliteit 
in de zomermaanden. Voor de waterkwaliteit zijn de waterschappen echter verantwoordelijk, 
namens de recreatieschappen zal RNH hen aansporen om pilotprojecten ter verbetering van 
de zwemwaterkwaliteit te starten.  
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De totale kosten voor te nemen maatregelen waar in 2010 inzet op geleverd zal worden, 
komen voor Geestmerambacht neer op € 2.185,08. Dit bedrag is verdeeld over het 
aanstellen van zwemlocatie coördinator (Geestmerambacht € 1226,72/Park van Luna  
€ 613,36), en het aanpassen van de website (Geestmerambacht € 230,00 / Park van Luna  
€ 115,00). De dekking van de voor het aanstellen van de zwemlocatie coördinator in de 
begroting kan gevonden worden binnen product 030 terreinheer voorbereiding, de kosten 
voor het aanpassen van de website zijn al opgenomen in de begrotingswijziging, product 070 
communicatie. 
 
Bijlage: plan van aanpak Beheersing zwemlocaties recreatiegebieden RNH 2010. 
 


