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De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zitting 1980-1981 1. Algemeen 

Met genoegen heeft de ondergetekende kennis genomen van de instem-
ming en waardering welke het wetsontwerp bij de fracties van P.v.d.A. en 
C.D.A. heeft ondervonden. 

Op de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. binnen welke ter-
mijn een eerste inventarisatielijst klaar kan zijn en welke waarborgen er zijn 
om een eenmaal opgestelde lijst «up to date» te houden, wordt geantwoord 
dat een eerste inventarisatielijst als bedoeld in artikel 10b van het ontwerp 
zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de wet gereed dient te zijn. 
Aangezien de inwerkingtreding naar mag worden verwacht voor het volgen-
de badseizoen kan plaatsvinden, zal aan de provincies bij circulaire worden 
verzocht om met het oog op het volgende badseizoen binnenkort een aan-
vang te maken met het opstellen van een lijst als bedoeld in artikel 10b. Voor 
een eerste inventarisatie kan het laatste rapport «Badzones in Nederland» 
(Verslagen, Adviezen, Rapporten van het Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne 1981, nr. 27) een belangrijk hulpmiddel zijn. 

In verband met het «up to date» houden van de lijst zullen de provin-
cies ongetwijfeld maatregelen treffen ten einde in kennis te worden gesteld 
van het ontstaan van nieuwe zwemgelegenheden. Zo zullen zij, naar mag 
worden verwacht, periodiek contact opnemen met nauw bij deze vorm van 
waterrecreatie betrokken instanties, zoals de waterkwaliteitsbeheerder, de 
gemeenten, de consulent openluchtrecreatie, de recreatieschappen en de 
regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de 
hygiëne van het milieu. Bij de bedoelde circulaire zullen de provincies op de 
noodzaak van dat contact worden gewezen. Ook is van belang dat de aanwe-
zigheid van een zweminrichting in oppervlaktewater door de houder van de 
inrichting bij gedeputeerde staten moet worden aangemeld; waterschap-
pen, recreatieschappen en de betrokken gemeenten zullen bovendien wel ei-
gener beweging contact met de provincie opnemen wanneer een zwemgele-
genheid in oppervlaktewater ontstaat. Verder dient de provincie uit hoofde 
van haar betrokkenheid bij het waterkwaliteitsbeheer op de hoogte te zijn 
van het feitelijke gebruik van de verschillende oppervlaktewateren. Dit vloeit 
voort uit de haar bij de WVO opgedragen taak. 
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Op grond van een en ander acht de ondergetekende het «up to date» hou-
den van de lijst voldoende gewaarborgd. 

Bedoelde leden hebben voorts gevraagd of de krachtens artikel 11, derde 
lid, te stellen termijn dezelfde is als die in de EG-richtlijn betreffende de kwa-
liteit van zwemwater (verder te noemen: de richtlijn) wordt voorgeschreven. 
Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord, voor zover deze termijn 
aangeeft het uiteindelijke tijdstip waarop - behoudens in geval van toepas-
sing van het vierde lid - zwemwater in oppervlaktewater dat niet voldoet aar 
de gestelde eisen niet meer als zwemgelegenheid mag worden gebruikt. 
Met betrekking tot zwemplaatsen die na de inwerkingtreding van het onder-
havige wetsvoorstel doch binnen die termijn worden opengesteld zal even-
wel een eerder tijdstip worden gesteld omdat zij onmiddellijk na de open-
stelling aan de gestelde eisen moeten voldoen. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of al enig 
inzicht bestaat op welke wijze het publiek geïnformeerd moet worden over 
de hoedanigheid en de veiligheid van het zwemwater, wordt opgemerkt dat 
op grond van de reeds bij lagere bestuursorganen gegroeide praktijk de 
voorlichting naar verwachting in het algemeen zal geschieden in de vorm 
van een brochure of jaarverslag dan wel een persbericht. 

In een brochure of jaarverslag worden veelal op beknopte wijze de belang-
rijkste kenmerken - zoals de bacteriële verontreiniging en het doorzicht -
van de verschillende zwemwateren weergegeven. Het is niet nodig dat uit-
gebreide cijferreeksen in een dergelijk voor het publiek bestemd overzicht 
worden opgenomen. In een persbericht worden niet meer dan de belangrijk-
ste conclusies van onderzoek bekendgemaakt en wordt meegedeeld waar 
verdere informatie verkrijgbaar is. Het komt de ondergetekende voor dat de-
ze wijze van informatie tot nu toe aan zijn doel, te weten informatie van het 
publiek, heeft beantwoord en dat eventuele verbeteringen daarin aan de 
provincie kunnen worden overgelaten. In de nabije toekomst zullen de pro-
vincies in hun berichtgeving ook kunnen vermelden of de wateren in hun ge-
bied wel of niet aan de krachtens de WVO gestelde normen voldoen. Indien 
daartoe de noodzaak mocht blijken, kan gebruik worden gemaakt van de be-
voegdheid om bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 10c 
de wijze van voorlichting voor te schrijven. Met betrekking tot informatie aan 
het publiek omtrent de veiligheid door middel van voorzieningen ter plaatse, 
bestaat de praktijk borden te plaatsen, waarop waarschuwingen vermeld 
worden met betrekking tot de diepte van het water, de aanwezigheid van 
een vaargeul of van een steil aflopende bodem. Nagegaan zal worden of er 
aanleiding is om met betrekking tot dergelijke borden krachtens artikel 10d 
een of meer modellen vast te stellen. 

Wat betreft de mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie dat in de wet 
opgenomen zou moeten worden dat het veiligheidsonderzoek kort voor de 
aanvang van het zwemseizoen dient te geschieden, zij het volgende opge-
merkt. Het hier bedoelde onderzoek betreft, zoals in de memorie van toelich-
ting is uiteengezet, de voor de veiligheid permanente aspecten van een 
zwemgelegenheid, zoals diepte, bodemgesteldheid, aanwezigheid van ba-
saltblokken, van een vaargeul etc. Er is geen reden dat een zodanig onder-
zoek beslist kort voor de aanvang van het zwemseizoen geschiedt. Een on-
derzoek eerder in het jaar naar deze doorgaans reeds bekende aspecten is 
voor de veiligheid even waardevol. Naast dit onderzoek is een permanente 
controle op tijdelijke veiligheidsaspecten niet beoogd. Daargelaten nog de 
hoge kosten daarvan zou daarmede een verwachting bij het publiek worden 
gewekt die niet waar te maken is: de situatie kan immers van de ene dag op 
de andere dag veranderen. 

In antwoord op vragen van de leden van de fracties van P.v.d.A. en C.D.A. 
betreffende de voor de provincies begrote kosten van f 2 min. wordt medege-
deeld dat de door de provincies te maken kosten voornamelijk personeels-
kosten betreffen. Enige kosten worden ook thans reeds gemaakt omdat op 
het gebied van voorlichting sprake is van enige materiële kosten ten aanzien 
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van brochures en jaarverslagen. Er is van uitgegaan dat aan personeelskos-
ten per provincie gemiddeld één manjaar per jaar nodig is en dat daarvan 
50% het gevolg is van het ui tvoeren van de thans voorgestelde wi jz ig ing en 
50% het gevolg is van het ui tvoeren van de reeds in 1969 in de wet neerge-
legde regel ing. 

De personeelskosten zijn inclusief overheadkosten gesteld op f 100 000 
per persoon, zodat aan personeelskosten voor de elf provincies f 1,1 min . 
nodig is. Voor het ui tbrengen van folders en dergeli jke en de aanschaf, het 
onderhoud en vern ieuwing van borden kan een bedrag van f 0,9 min . wor-
den geraamd. In overleg met mi jn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken is 
gekozen voor een compensat ie van het desbetreffende bedrag via het Pro-
vinciefonds. Dit betekent dat de in de provinciewet genoemde verdeelsleutel 
van toepassing is. Op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of het be-
drag van f 2 min. een jaarli jks terugkerend bedrag in dezelfde orde van 
grootte is, word t bevestigend geantwoord . 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie, onder 
verwi jz ing naar mi jn brief van 18 december 1980 (kamerstuk 16400 - XVII, 
nr. 45), of het wettel i jk regelen van verontre in ig ing door de pleziervaart toch 
geen aanbevel ing zal verdienen, merkt de ondergetekende op dat een even-
tuele onaanvaardbare verontre in ig ing van het zwemwater door de plezier-
vaart kan leiden tot het instellen van een zwemverbod. De verontre in ig ing 
door de pleziervaart als zodanig dient evenwel, zoals uit bovengenoemde 
brief bli jkt, door het aanbrengen van mil ieuhygiënische voorz ieningen te 
worden tegengegaan. De overwegingen om voorshands te volstaan met een 
aanpak op basis van vr i jwi l l ige medewerk ing door jachthavenbeheerders 
c.q. watersporters zijn in die brief aangegeven. Naar de mening van de on-
dergetekende dient eerst afgewacht te worden of op die basis het gewenste 
resultaat word t bereikt. 

Naar aanleiding van de mening van de leden van de C.D.A.-fractie dat 
kwal i te i tsbewaking van zwemwater in particuliere baden en sauna's ook 
wensel i jk is, word t erop gewezen dat bli jkens de in artikel 1 van de onderha-
vige wet opgenomen omschr i jv ing van «zweminricht ing» elke plaats waar 
voorzieningen in enigerlei vo rm zijn aangebracht, ten einde aan het publiek 
gelegenheid tot zwemmen te geven, onder de bepalingen van de wet valt. 
Zwembaden welke alleen voor bepaalde categorieën van personen open-
staan - bij voorbeeld hotelgasten, leden van een verenig ing, aanwezigen op 
een camping of in een bungalowpark - kunnen bij a lgemene maatregel van 
bestuur onder de wet worden gebracht. Of al dan niet sprake is van een par-
t iculier zwembad is derhalve niet relevant; slechts op pr ivézwembaden zul-
len de bepal ingen van de wet niet van toepassing zijn. 

Wat betreft sauna's is er sprake van een voorziening die niet onder de onder-
havige wet valt, evenals Turkse baden, massagebaden, badhuizen. Omtrent 
de situatie in die voorzieningen zijn voor wat betreft de hygiëne geen gege-
vens voorhanden. Nagegaan zal derhalve moeten worden of het badwater 
van die voorzieningen te wensen overlaat. De ondergetekende zal daarnaar 
een onderzoek laten instellen. 

Verder wordt door de leden van de C.D.A.-fractie gevraagd welke vei l ig-
heidsnormen gehanteerd zullen worden ten aanzien van zwemgelegenhe-
den, niet zijnde zweminr icht ingen, waarop een besluit tot het instellen van 
een zwemverbod gebaseerd zou kunnen worden. Zij wi jzen er daarbi j op dat 
de mogel i jkheid tot het stellen van vei l igheidsnormen met betrekking tot be-
doelde zwemgelegenheden niet in het onderhavige wi jz ig ingsvoorstel is op-
genomen. 

De ondergetekende merkt naar aanleiding hiervan op dat het hier gaat om 
plaatsen die niet voor zwemmers zijn ingericht, doch die als zodanig wegens 
hun l igging en eigenschappen aantrekkingskracht voor zwemmers hebben. 
De vei l igheid voor de zwemmers hangt samen met de natuurl i jke omstan-
digheden waaronder het zwemmen plaatsvindt - omstandigheden die de 
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aantrekkelijkheid van de plaats bepalen. Voor zwemmers die deze omstan-
digheden hebben verkozen, is het van belang de veiligheidsaspecten van 
dergelijke plaatsen te kunnen kennen; de risico's van het zwemmen in op-
pervlaktewater die er altijd zijn, kunnen dan worden «ingeschat». Van be-
paalde veiligheidsnormen is hier geen sprake. Pas in het geval dat het risico 
voor de zwemmers te groot zou worden, zal er aanleiding zijn voor een 
zwemverbod. Dit zal afhangen van de situatie ter plaatse. 

In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie voor hoeveel 
van de nu bestaande zweminrichtingen in oppervlaktewater sluiting op korte 
termijn dreigt, wordt opgemerkt dat sluiting van deze zweminrichtingen 
zich op korte termijn niet behoeft voor te doen. Indien een bestaande zwem-
inrichting in oppervlaktewater de functie zwemwater krijgt in een water-
kwaliteitsplan doch de sanering niet tijdig kan worden voltooid, is sluiting op 
korte termijn niet noodzakelijk omdat op grond van artikel 11, vierde lid, uit-
stel kan worden verleend. Voorts hebben gedeputeerde staten tot 10decem-
ber 1985 de tijd om ten aanzien van zweminrichtingen die niet aan de kwali-
teitsdoelstelling zwemwater voldoen en niet in het waterkwaliteitsplan zul-
len worden opgenomen het moment te bepalen waarop tot sluiting wordt 
overgegaan. Naar de mening van de ondergetekende is met dit op de richt-
lijn steunende regime een effectieve overgangsregeling bereikt. 

Plaatsen waar incidenteel wordt gezwommen, zijn overeenkomstig de 
richtlijn niet in het stelsel van het ontwerp opgenomen. Het zou te ver voe-
ren, mede gezien de daaruit voortvloeiende kosten, gedeputeerde staten te 
verplichten plaatsen waar zo nu en dan wordt gezwommen jaarlijks te doen 
keuren. 

Wanneer wegens verontreiniging van het water het zwemmen op bedoel-
de plaatsen niet verantwoord is, kunnen gedeputeerde staten hun op artikel 
11 steunende bevoegdheid tot het instellen van een zwemverbod gebruiken, 
zo nodig onder het stellen van een termijn naar gelang de plaatselijke situa-
tie. In verband hiermede is er geen aanleiding voor een overgangsregeling 
als door bedoelde leden met betrekking tot die plaatsen wordt beoogd. 

Met betrekking tot de vragen die de leden van de C.D.A.-fractie hebben 
gesteld betreffende het beleid ten aanzien van het zwemwater in zee, zij op-
gemerkt dat de krachtens artikel 11, derde lid, te stellen eisen betreffende de 
hoedanigheid van het zwemwater ook zullen gelden voor het zwemwater 
van zwemgelegenheden in zee die zijn geïnventariseerd. De krachtens de 
WVO aan zwemwater te stellen normen gelden voor zwemwater in zee, voor 
zover dat behoort tot onder het beheer van het Rijk staand oppervlaktewater 
en dat krachtens de WVO de functie zwemwater heeft gekregen. 

Ten aanzien van laatstbedoeld kustwater is het beleid gericht op het tijdig 
bereiken van de daarbij behorende kwaliteitsdoelstelling. Daarbij kan ge-
bruik worden gemaakt van voorschriften, verbonden aan lozingsvergunnin-
gen, tevens kan door het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties de ge-
stelde doelstelling worden bereikt. Belangrijke bronnen van verontreiniging 
van de kustwateren zijn de rivieren en kanalen die in zee uitmonden, alsme-
de enkele lozingen die vanaf het land in zee geschieden. Deze verontreinigin-
gen zullen zodanig dienen te worden teruggedrongen dat uiterlijk op 10 de-
cember 1985 het water van de bedoelde zwemgelegenheden aan de krach-
tens artikel 11, derde lid, gestelde eisen voldoet - voor zover althans geen 
uitstel krachtens artikel 11, vierde lid, is verleend. Het realiseren van het be-
leid dienaangaande zal behalve van technische middelen ook afhangen van 
hetgeen in internationaal overleg wordt bereikt op het punt van de verontrei-
niging van de internationale rivieren. 

In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie welke instantie 
belast zal zijn met de kwaliteitsbewaking van zwemwater in rijkswater, deelt 
de ondergetekende mee dat periodieke bemonstering van het zwemwater in 
rijkswater krachtens de WVO zal worden uitgevoerd door rijkswaterstaat, 
omdat het waterkwaliteitsbeheer van rijkswater krachtens de WVO in han-
den ligt van die instantie. De in de WVO aangebrachte scheiding tussen de 
taken en bevoegdheden van de provincies enerzijds en het Rijk anderzijds 
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komt in de onderhavige regeling niet voor; de bevoegdheid tot sluiting van 
zweminrichtingen en van het instellen van een zwemverbod vinden, anders 
dan de bevoegdheden krachtens de WVO, immers niet hun grond in het wa-
terkwaliteitsbeheer. Geregeld zal worden dat het Rijk zijn uit eerder bedoel-
de bemonstering verkregen meetgegevens aan gedeputeerde staten zal 
verstrekken. Zolang de waterkwaliteitsplannen nog niet definitief zijn vast-
gesteld, zal het verkrijgen van de voor gedeputeerde staten benodigde 
meetgegevens alvast in ambtelijk overleg tot stand moeten komen. 

In antwoord op vragen van leden van de C.D.A.-fractie kan worden mede-
gedeeld dat voor zover thans is te overzien de imperatieve waarden uit de 
bijlage van de richtlijn niet zullen worden bijgesteld. Wanneer aan de impe-
ratieve waarden wordt voldaan, kan het besmettingsniveau van het zwem-
water geacht worden dermate laag te zijn dat de kans op ziekte ten gevolge 
van lichamelijk contact met het water vrijwel is uitgesloten. Een bijstellen 
van de normen komt pas in aamerking wanneer zou blijken dat het zwem-
men in oppervlaktewater, dat aan de imperatieve waarden voldoet, uit hy-
giënisch oogpunt risico's met zich brengt. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben zich afgevraagd of ook voorzien zal 
worden in een schadevergoedingsregeling voor exploitanten en personeel 
van zweminrichtingen in oppervlaktewater, voor wie aan definitieve sluiting 
van hun bedrijf niet is te ontkomen. Naar aanleiding hiervan merkt de onder-
getekende op, dat ingevolge het onderhavige wetsvoorstel die zweminrich-
tingen in oppervlaktewater waarvan het zwemwater niet voldoet aan de 
krachtens artikel 11, derde lid, gestelde eisen, moeten worden gesloten. De 
voorgeschreven sluiting zal evenwel, voor bepaalde zweminrichtingen, in-
geval het zwemwater daarvan is opgenomen in een waterkwaliteitsplan, ten 
gevolge van de daaruit voortvloeiende sanering geen doorgang behoeven 
te vinden. Dit gevolg neemt echter niet weg dat sluiting van zweminrichtin-
gen, die wèl doorgang moet vinden, geschiedt üp grond van de toepassing 
van het bedoelde wettelijke voorschrift. Voor een schadevergoedingsrege-
ling is derhalve geen aanleiding. 

2. Artikelen 

Artikel 10a 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen wat in het eerste lid verstaan moet 
worden onder «regelmatig» en door wie of welke instantie het in dat lid ge-
noemde onderzoek in de praktijk zal kunnen worden uitgevoerd. Voorts heb-
ben zij vragen omtrent de met het onderzoek gepaard gaande kosten voor 
de houders van zweminrichtingen, omtrent de nadere regelen als bedeeld in 
het eerste lid en vragen zij naar de mogelijkheid om alle onderzoeksregels 
inclusief de in artikel 11, derde lid, genoemde normen in één algemene 
maatregel van bestuur op te nemen. 

Naar aanleiding hiervan wordt het volgende opgemerkt. 
In de algemene maatregel van bestuur bedoeld in het derde lid, van artikel 

10a, zal worden geregeld op welke wijze en met welke frequentie onderzoek 
moet worden verricht. Daarbij zal aan de houder van de zweminrichting wor-
den voorgeschreven een aantal daarbij aan te geven parameters te onder-
zoeken. Dit onderzoek zal mogen worden uitgevoerd door het personeel van 
de zweminrichting. 

Er zijn echter parameters die een onderzoek vereisen dat niet aan de hou-
der zelf kan worden overgelaten, met name het onderzoek naar de bacteri-
ologische verontreiniging. Dit onderzoek zal door een door de houder inge-
schakeld laboratorium dienen te worden verricht. Bij dit laatste onderzoek 
kan tevens blijken of de uitkomsten van het door de houder verrichte onder-
zoek worden bevestigd. 

Het vereiste onderzoek kan verschillen op het punt van de parameters. Een 
circulatiebad - een zweminrichting waarvan het gedesinfecteerde zwemwa-
ter via een waterbehandelingsinstallatie wordt rondgepompt - zal een op 
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dat water gericht onderzoek, bij voorbeeld betreffende het chloorgehalte en 
de zuurgraad, vereisen. Bij oppervlaktewater speelt het chloorgehalte geen 
rol. De frequentie van het onderzoek, die zal worden voorgeschreven, zal te-
vens worden afgestemd op het karakter van de zweminrichting. Bij circulatie-
baden bij voorbeeld wordt gedacht aan een dagelijks onderzoek, zij het dat 
dit wordt beperkt tot de dagelijks aan verandering onderhevige parameters 
van de zuurgraad en het chloorgehalte. Daarnaast zal het eerderbedoelde 
verfijnde onderzoek maandelijks dienen plaats te vinden. Voor wat betreft de 
zweminrichtingen in oppervlaktewater zal de houder van de zweminrich-
ting worden voorgeschreven bij bepaalde omstandigheden aanvullend on-
derzoek te verrichten op de hem verstrekte onderzoekgegevens van de wa-
terkwaliteitsbeheerder. In de memorie van toelichting (blz. 11) isaangege-
ven dat hierbij moet worden gedacht aan de bepaling van het doorzicht, de 
bacteriologische verontreiniging en de zintuiglijk waarneembare verontrei-
niging, en wel met een grotere frequentie dan die, welke krachtens de WVO 
zal worden verricht. Het onderzoek zal op de eerder vermelde voet worden 
geregeld. 

De met het onderzoek gepaard gaande kosten zijn kosten van normale be-
drijfsvoering. Ook thans reeds verricht de houder zowel van zweminrichtin-
gen die niet in oppervlaktewater zijn gelegen als van zweminrichtingen in 
oppervlaktewater in de praktijk onderzoek. De onderzoeksverplichting sluit 
dan ook niet het door de vragenstellers bedoelde gevaar in. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag deelt de ondergetekende 
mede dat het in de bedoeling ligt alle onderzoeksregels en normen in één al-
gemene maatregel van bestuur op te nemen. 

Artikel 10b 

De leden van C.D.A.-fractie verbaasde het, dat nergens een indicatie wordt 
gegeven van de omvang van het in het eerste lid genoemde «aanmerkelijk 
aantal personen». Die indicatie is bewust achterwege gelaten. Of sprake is 
van een in dat lid bedoelde plaats hangt immers af van de regelmaat van een 
concentratie van zwemmers en de verhouding van die concentratie tot de 
omvang van de plaats. Die verhouding kan niet in het algemeen worden 
weergegeven en moet van geval tot geval worden beoordeeld. Een grote 
discrepantie in het beleid van de verschillende provincies ligt niet voor de 
hand. Plaatsen waar zich geregeld bij warm weer tegelijkertijd enige tiental-
len personen in eikaars nabijheid in het water bevinden worden gewoonlijk 
alszwemgelegenheid beschouwd. 

Artikel 13 

De leden van de C.D.A.-fractie menen dat in het derde lid, vierde volzin 
(bedoeld wordt kennelijk het vierde lid, derde volzin) sprake is van een on-
zorgvuldige formulering. Opgemerkt zij dat de bedoelde volzin betrekking 
heeft op door de Commissaris der Koningin in de betrokken provincie geno-
men besluiten, zoals blijkt uit de woorden «een besluit krachtens artikel 11, 
tweede lid,» en «zodanig besluit». Het is niet juist de in de volzin neergeleg-
de regeling te beperken tot het geval dat de commissaris toepassing geeft 
aan artikel 11a, eerste lid - hetgeen in de door de bedoelde leden voorgestel-
de tekst geschiedt. 

De Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 
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