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Geacht bestuur,

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) houdt namens gedeputeerde staten van Noord-Brabant 

toezicht op de naleving van de regels uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (Whvbz).

Bijzonder situatie

In uw zwemwaterbeheersgebied is een bijzondere situatie geconstateerd met betrekking tot 

zwemwaterlocatie De Binnenschelde in Bergen op Zoom. 

Zwemwater kan worden ingedeeld in vier categorieën, te weten: slecht, aanvaardbaar, goed of uitstekend. 

Een zwemwaterlocatie moet minimaal voldoen aan de vereisten voor de categorie “aanvaardbaar” na 

afloop van ieder afzonderlijk zwemseizoen. Uit onderzoek van uw waterschap blijkt dat de waterkwaliteit 

van deze zwemwaterlocatie voor het derde achtereenvolgende zwemseizoen wordt aangemerkt als 

“slecht”, en dus niet voldoet aan het minimale niveau.

Maatregelen

Indien de huidige zwemwaterkwaliteit niet verbetert in het vierde en vijfde zwemseizoen zijn wij 

genoodzaakt om een permanent negatief zwemadvies uit te brengen of een zwemverbod in te stellen.

In de artikel 5, lid 4 onder b van de Europese Zwemwaterrichtlijn staat het volgende:

Indien een zwemwater vijf opeenvolgende jaren als „slecht” ingedeeld is, wordt een permanent 

zwemverbod ingesteld of een permanent negatief zwemadvies uitgebracht. Een lidstaat kan evenwel vóór 

het einde van de in de periode van vijf jaar een permanent zwemverbod instellen of een permanent 

negatief zwemadvies uitbrengen, indien hij van oordeel is dat de verwezenlijking van de kwaliteit 

„aanvaardbaar” onhaalbaar of onevenredig duur is.
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Zwemwateren waarvan de kwaliteit slecht blijft of waarvan de noodzakelijke verbetermaatregelen te 

kostbaar zijn, mogen niet meer worden aangewezen als zwemwater.

De lidstaten worden verder geacht zwemwaterprofielen op te stellen overeenkomstig bijlage III. De 

bevoegde autoriteiten dienen realistische en evenredige maatregelen te nemen welke passend zijn om de 

zwemwaterkwaliteit te verbeteren.

Over de De Binnenschelde is overleg gaande met de heer T. Arts van de gemeente Bergen op Zoom en met 

de heer M. Stamhuis van uw waterschap. Tot op heden hebben de besproken en uitgevoerde maatregelen 

niet de gewenste resultaten opgeleverd.

Vragen

De volgende vragen willen wij u voorleggen:

- Is uw oordeel dat de verwezenlijking van de kwaliteit „aanvaardbaar” onhaalbaar of onevenredig 

duur is?

- Ziet u toch tekenen van verbetering van de waterkwaliteit, van stabilisatie of van achteruitgang?

- Verwacht u dat de categorie “Aamvaardbaar” haalbaar is binnen 1 á 2 zwemseizoenen?

- Welke maatregelen acht u wenselijk en welke maatregelen zijn noodzakelijk ?

- Het zwemwaterprofiel wat te vinden is op de publiekssite www.zwemwater.nl dateert van 2012-

2013. In de Europese zwemwaterrichtlijn bijlage III staat het volgende:

Een zwemwater wat als slecht is ingedeeld, dient regelmatig te worden beoordeeld. Dit betekent 

ten minste om de 2 jaar. Wij ontvangen graag uw beoordelingen na 2013.

Wij verzoeken u om ons te informeren binnen 4 weken na verzending van deze brief.

Nadere inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over De Binnenschelde kunt u contact opnemen met de heer B.J. Jansen via 

telefoonnummer 088-3690354.

Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de provinciale website www.brabant.nl/zwemwater en de 

landelijke zwemwaterwebsite www.zwemwater.nl.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

T.M.M.J. Baltussen, Afdelingsmanager

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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