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Onderwerp: Onvoldoende kwaliteit zwemwater Binnenschelde Bergen op Zoom

Geachte heer Baltussen,

In uw brief van22 november 2019 met kenmerk 2.L5t265 / D.527903 vraagt u het algemeen bestuur
van Waterschap Brabantse Delta om een reactie en een toelichting op de situatie van de zwemplas de
Binnenschelde te Bergen op Zoom.

Brieven aan het algemeen bestuur worden behandeld en beantwoord door het dagelijks bestuur. Brief en
antwoord worden vervolgens geagendeerd voor de eerstkomende vergadering van het algemeen bestuur

Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 11 februari 2020 en besloten u als volgt te
antwoorden.

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken, gaan we in op de door u gestelde vragen en
lichten wij de situatie toe. Helaas is het genoemde poststuk tot op heden niet in ons systeem
geregistreerd geweest. Tot onze spijt is daardoor de officiële reactietermijn reeds ruimschoots verstreken
Hiervoor onze excuses.

De zorgwekkende zwemkwaliteit van de Binnenschelde is al geruime tijd onderwerp van bespreking. De
toestand van fecale verontreiniging gedurende de laatste 4 jaar is maatgevend voor het wettelijke
kwaliteitsoordeel volgens de Europese zwemwaterrichtlijn. Het feit dat de zwemplas reeds enkele jaren
achtereen als SLECHT wordt beoordeeld onderstreept de urgentie van het probleem. In nauwe
samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom is de afgelopen jaren gezocht naar aanknopingspunten
ter verbetering van de situatie. Er heeft onder meer intensief onderzoek naar de herkomst en de
verspreiding van de ziekmakende bacteriën plaatsgevonden. Ook is door ons op vrijdag 17 jan. j.l. een
expertbijeenkomst georganiseerd waarbij diverse materie-deskundigen en systeemkenners hun krachten
hebben gebundeld.

Dit heeft geresulteerd in een breed pakket maatregelen, waaronder het herinrichten en saneren van
enkele mogelijke verontreinigingsbronnen. Intensieve monitoring wordt voortgezet en zal duidelijkheid
kunnen geven over de effectiviteit van de ingezette maatregelen.

Vooralsnog is er (nog) geen reden om aan te nemen dat verwezenlijking van de kwaliteit,,aanvaardbaar"
onhaalbaar of onevenredig duur is. De incidentele overschrijdingen van de bacteriologische kwaliteit
vinden tot op heden hoofdzakelijk plaats in de laatste periode van het zwemseizoen. Er zijn geen tekenen
van een structurele achteruitgang gesignaleerd. De categorie'Aanvaardbaar'ligt dan ook nog steeds
binnen bereik, al lijkt het vanwege de 4-jarige reeks met verhogingen onmogelijk om dat binnen 1

zwemseizoen te halen.
Over de maatregelen die nodig zijn hebben wij de omgevingsdienst reeds per mail in kennis gesteld. In
het kort gezegd zien betrokken partijen het als noodzakelijk dat diverse verdachte locaties worden
heringericht en als wenselijk dat specifiek onderzoek naar de herkomst en verspreiding wordt
gecontinueerd en geïntensiveerd.
Tevens is het zwemwaterprofiel De Binnenschelde recentelijk geheel geactualiseerd.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd. Overeenkomstig het reglement van
orde algemeen bestuur en de spelregels AB worden uw brief en onze reactie daarop geagendeerd voor de
vergadering van het algemeen bestuur van26 februari 2O2O en gepubliceerd op de website van het
waterschap.

Hoogachtend,
agelijks bestuur,

raaf De secreta

drs. J.G.M. de Vet r. A.F.M n
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