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gebieden RNH 2010 (samenvatting) 
 
Algemeen 
 
Op 10 december 2009 is de mededeling verbeteren aanpak beheersing zwemwaterkwaliteit 
RNH behandeld in het algemeen bestuur. In deze mededeling werd de ambitie van Recreatie 
Noord-Holland (RNH) uitgesproken om de knelpunten in de communicatie tussen de 
recreatieschappen, de provincie en de waterschappen op te lossen. Daarom heeft RNH 
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 uitgewerkt met name op het gebied van de communicatie intern en 
tussen de betrokken partijen onderling en de communicatie naar de recreant toe. 
 
Probleemanalyse 
 
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 door de warmte echter 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. Daarnaast is gebleken dat de informatieverstrekking naar de recreant toe 
vooral gericht is op de zwemlocaties waar niet gezwommen kan worden door verontreiniging 
van het zwemwater. Hierdoor ontstaat ten onrechte het idee bij de recreant dat er in het 
gehele gebied niet gezwommen kan worden. Tenslotte bestaat bij de beheerders van de 
recreatieschappen de behoefte om de waterkwaliteit te verbeteren op de zwemplekken waar 
geregeld problemen met blauwalg en bacteriële verontreiniging voorkomen. Om te komen tot 
oplossingen van deze problemen heeft RNH besloten een plan van aanpak op te stellen met 
concrete voorstellen tot verbetering van de huidige situatie.  
 
Verantwoordelijkheden 
 
Provincie Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag voor het afgeven van zwemadviezen en 
voor het geven van publieksinformatie over waterkwaliteit en veiligheid op het gebied van de 
Whvbz (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). Om het publiek 
te informeren verzorgt de provincie publicatie van deze informatie op hun website en plaatst 
ze borden bij de zwemlocaties. Daarnaast heeft de provincie de bevoegdheid om 
zwemlocaties aan- en af te voeren, speelt ze (op verzoek) een regisserende rol tussen de 
zwemwaterkwaliteitsbeheerders en locatiebeheerders en stemt ze haar communicatie af met 
de (gebieds)beheerders. Afgelopen jaar waren er problemen met een nieuw 
computersysteem waardoor uitslagen van watermonsters niet konden worden verstuurd. 
Inmiddels is dit probleem verholpen en is toegezegd dat deze informatie het komend seizoen 
weer tijdig zal worden verstuurd. 
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Recreatieschappen 
De recreatieschappen zijn locatiebeheerder en als zodanig verantwoordelijk voor de 
inrichting, beheer en onderhoud van de zwemstranden. Voor het plan van aanpak is een 
inventarisatie gemaakt van de maatregelen (inclusief de kosten) die nu jaarlijks per 
recreatiegebied worden genomen ook op gebied van dagelijkse metingen en de 
communicatie. Daarnaast is gekeken naar wat er moet gebeuren bij eventuele toenemende 
verontreinigingen. De kosten voor deze aanvullende maatregelen, zoals kilveren (egaliseren) 
en rotor kopeggen (losmaken/egaliseren), zijn op te vangen binnen de begroting (product 
terreinbeheer uitvoering) op de post onvoorzien welke hier ook voor bedoeld is.  
 
Waterschappen 
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het zwemwater; het 
waterplan 2010-2015 is hierbij leidend. Concreet betekent dit dat zij de waterkwaliteit meten 
en toetsen en deze meetgegevens terugkoppelen aan de provincie als bevoegd gezag. 
 
Voorgestelde oplossingen 
 
Het plan van aanpak heeft er allereerst in geresulteerd dat alle zaken nu helder op een rij 
gezet zijn, van achtergrondinformatie, probleemanalyse tot de oplossingrichtingen. Ten 
tweede kan genoemd worden, dat door de wijze waarop dit plan tot stand is gebracht, de 
onderlinge contacten zowel intern maar met name ook extern zijn aangehaald. Hierdoor zijn 
de verantwoordelijkheden per partij scherper in kaart gebracht en is duidelijkheid ontstaan 
over hoe de processen (wettelijke) moeten verlopen. Tevens is er draagvlak gecreëerd voor 
een vernieuwde aanpak onder de betrokken partijen (RNH, provincie Noord-Holland en de 
waterschappen), omdat het plan van aanpak in overleg met hen tot stand is gekomen.  
 
Bestuurlijk overleg 
Naast de ambtelijke afstemming, via de werkgroep zwemwater Noord-Holland, is het van 
belang om bestuurlijke afstemming te hebben met de provincie Noord-Holland en de 
waterschappen. Door het instellen van een bestuurlijk overleg kan gezorgd worden voor 
optimale participatie van alle verantwoordelijke instanties, waardoor duidelijke 
randvoorwaarden worden geschapen voor de uitvoering en draagvlak ontstaat voor deze 
maatregelen. De komende periode zal onder de betrokken overheden gepeild worden of zij 
een dergelijk overleg wenselijk vinden. 
 
Aanstellen zwemlocatie coördinator 
Om tot een goede, blijvende afstemming tussen de recreatiegebieden en tussen externe 
partijen te komen is het noodzakelijk voor RNH om een zwemlocatie coördinator aan te 
wijzen. Deze zwemlocatie coördinator wordt het centrale aanspreekpunt, zowel in- als 
extern. Hij onderhoud gedurende het seizoen bilateraal de contacten met de beheerders in 
de gebieden en ondersteunt hen in de uitoefening van de beheertaken op dit gebied. 
Daardoor is hij op hoofdlijnen op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken m.b.t. 
technische beheer en onderhoud van de zwemlocaties en de communicatie hieromtrent. Het 
is de bedoeling dat hij intern 2x per jaar een overleg organiseert met de beheerders van alle 
zwemlocaties in de recreatiegebieden van RNH en de afdeling communicatie. Extern neemt 
hij zitting in de werkgroep Zwemwater Noord-Holland. Dit overleg wordt 5 à 6 keer per jaar 
georganiseerd door de provincie als bevoegd gezag met afgevaardigden van Rijkswaterstaat 
en de waterschappen. In dit overleg kan de zwemlocatie coördinator vraagstukken die 
binnen RNH spelen aan de orde stellen. Naderhand zorgt hij intern voor de terugkoppeling 
van de uitkomst van deze bijeenkomsten.  
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Verbeteren informatievoorziening recreant 
Voor het verbeteren van de informatievoorziening aan de recreanten over de kwaliteit van 
zwemlocaties in de recreatiegebieden is het wenselijk dat de nadruk gelegd wordt op de 
zwemplekken waar nog wel gezwommen kan worden. Vanuit de afdeling communicatie van 
RNH wordt daarom het voorstel gedaan om de homepage van de website per recreatieschap 
aan te passen. Via een speciale button kan de bezoeker in de zwemmaanden doorklikken 
(mei t/m september) naar een pagina met de verschillende zwemlocaties. Zo kunnen 
bezoekers in één oogopslag de status zien van de waterkwaliteit op de zwemlocatie waar ze 
naar toe willen gaan. Daarnaast zal nog steeds worden verwezen naar de website van de 
provincie, er wordt echter direct een koppeling gemaakt met de pagina over waterkwaliteit 
van de provincie, zodat de bezoeker niet verder hoeft te zoeken naar de juiste pagina. Om 
dit te bereiken is het van belang dat er een uniforme informatieverstrekking is vanuit de 
provincie en RNH. 
 
Pilots en lopende projecten 
Ter verbetering van de waterkwaliteit zijn op initiatief van de waterschappen een aantal pilots 
uitgevoerd in 2009 te weten: 

• Defosfatering in het Park van Luna (Geestmerambacht) en plannen hiervoor in de 
Ouderkerkerplas (nog in afwachting van subsidie). Geconstateerd wordt dat in het 
Park van Luna nog onvoldoende ervaring heeft met de defosfatering om hieraan al 
sluitende conclusies te kunnen verbinden. Wel is duidelijk dat het een kostbare 
maatregel is. 

• Daarnaast is er een pilot geweest ter bestrijding van de Blauwalg in de Veerplas 
(Spaarnwoude). In het kader van deze pilot is de Veerplas behandeld met Waterstof-
peroxide. De resultaten van deze pilot zijn binnengekomen en zullen geanalyseerd 
worden. 

• Er is onder leiding van Alterra een onderzoek opgestart naar overlast van 
watervogels (Park van Luna). De resultaten hiervan zullen in de loop van het seizoen 
bekend worden. 

De komende jaren zal RNH blijven aandringen op het uitvoeren van pilots ter verbetering van 
de waterkwaliteit.  
 
Bebording 
Er zijn twee typen borden: publieksinformatieborden en zwemadviesborden. De publieks-
informatieborden geven momenteel per recreatiegebied in Nederland verschillende 
informatie en ook de vormgeving van de borden is verschillend. Daarom dienen zij in 2015 
conform de richtlijnen van het EU-beleid (eisen Zwemwaterrichtlijn voor negatief zwemadvies 
of zwemverbod en klassenindelingsymbool volgens ISO/NEN normen) volgens uniforme 
eisen te worden geproduceerd. De landelijke werkgroep Publieksinformatie is op dit moment 
bezig een standaard bord te laten ontwerpen. De borden zullen bestaan uit een statisch en 
een actief deel (veranderlijke informatie). Vanuit VROM zal er een eenmalig investerings-
budget worden vrijgemaakt en naar verwachting zullen de borden in 2012 gereed zijn om 
geplaatst te worden (voor elke strandopgang één informatiebord). 
 
Aanbevelingen. De volgende aanbevelingen voor vervolgacties worden gedaan: 

• Instellen bestuurlijk overleg; 
• Aanwijzen zwemlocatie coördinator binnen RNH + beschrijven taken en 

bevoegdheden; 
• Aanpassen van de website van RNH en de recreatieschappen; 
• Indien mogelijk wachten met de plaatsing van (nieuwe) zweminformatieborden bij de 

stranden i.v.m. de toezegging van VROM om uniforme bebording (conform Europese 
eisen) te laten plaatsen (2012); 

• Plan van aanpak evalueren in het najaar en op basis van de uitkomsten de aanpak 
voor de komende jaren waar nodig aan te passen. 


