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De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zi t t ingen 1979-1980 en 1981 De leden van de fracties van de P.v.d.A. en D'66 vragen zich af of bij de ver-

goeding van de kosten die voor de provincies zijn begroot met betrekking tot 
de ui tvoer ing van de onderhav ige regel ing, wel vo ldoende rekening word t 
gehouden met de werkel i jke kosten die voor de onderhav ige taak door de 
provincies worden gemaakt. De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen in ver-
band hiermee de vraag welke provincies bij de verdel ing van het bedrag van 
f 2 min. via het Provinciefonds een voordeel hebben en welke slecht af zi jn. 
De leden van de fractie van D'66, van mening dat de verdeelsleutel voor de 
verdel ing via het Provinciefonds nauwel i jks relatie ver toont met de omvang 
van de door de provincies te verr ichten werkzaamheden, vragen zich af of 
een verdel ing naar het aantal door gedeputeerde staten te onderzoeken 
zwemplaatsen niet meer voor de hand ligt. Naar aanleiding van een en an-
der merk ik het vo lgende op. 

Inderdaad zou gedacht kunnen worden aan een verdel ing van het beschik-
bare bedrag naar het aantal zwemgelegenheden in oppervlaktewater. Een 
bezwaar daarvan is echter dat dan geen rekening word t gehouden met de 
niet in oppervlaktewater gelegen zwemgelegenheden waarvoor door de 
provincie ook kosten moeten worden gemaakt. Voorts is de ene zwemgele-
genheid niet gelijk aan de andere en zullen de werkel i jk te maken kosten per 
zwemgelegenheid verschi l len. Daarbi j spelen onder andere een rol de groot-
te, de aard en de s i tuer ing van de betreffende zwemgelegenheid. 

Zo zal bij voorbeeld een kleine, ondiepe, goed aangelegde recreatiepias in 
een zandafgraving wel l icht minder kosten voor de provincie met zich bren-
gen dan een omvangr i jke en onoverzichtel i jke zwemgelegenheid in stro-
mend water waar ook andere belangen een rol kunnen spelen, zoals sport-
visseri j , watersport en dergel i jke. Daarbij komt dat thans het aantal plaatsen 
dat als zwemgelegenheid in oppervlaktewater moet worden aangemerkt, 
nog niet bekend is. Dit is pas het geval zodra, na inwerk ingtreding van de ge-
wi jz igde WHVZ, gedeputeerde staten deze plaatsen zullen hebben geïnven-
tariseerd krachtens artikel 10b van het ontwerp. 

Gezien deze factoren l igt het voor de hand aan de betrokken provincies 
een globaal bedrag uit te keren. Daartoe acht ik de verdeelsleutel voor uitke-
r ingen uit het Provinciefonds dan ook het juiste instrument. 

In een bij lage is vergel i jkenderwi js een verdel ing van het bedrag van f 2 
m in . volgens de verdeelsleutel van het Provinciefonds (kolom 5) en een ver-
del ing van genoemd bedrag naar het totaal aantal zwemgelegenheden per 
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provincie ongeacht of deze wel of niet in oppervlaktewater zijn gelegen (ko-
lom 6) opgenomen. Voor het aantal zwengelegenheden in oppervlaktewater 
is daarbij uitgegaan van het rapport «Badzones in Nederland» (Verslagen, 
Adviezen, Rapporten van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne 1981, nr. 27). Voor de niet in oppervlaktewater gelegen zwemgelegen-
heden is gebruik gemaakt van recente gegevens van het adviesorgaan voor 
Bad- en Zweminrichtingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Omdat een verdeling naar het aantal zwemgelegenheden in oppervlakte-
water niet wordt overwogen, is deze niet opgenomen; gebleken is namelijk 
dat dit tot grote onbillijkheden zou leiden. Zo heeft bij voorbeeld de provin-
cie Zuid-Holland weinig zwemgelegenheden in oppervlaktewater, doch wel 
veel zwemgelegenheden die niet in oppervlaktewater zijn gelegen. 

Ik wil er overigens nog op wijzen dat op 15 juli 1981 bij de Kamer een ontwerp 
van Wet tot wijziging regeling Provinciefonds is ingediend, hetwelk beoogt 
het verdeelsysteem voor de fondsuitkering dermate flexibel te maken 
dat nieuwe taken goed kunnen worden ingepast (kamerstuk 16975). Wan-
neer die wetswijziging tot wet zal zijn verheven en in werking zal zijn getre-
den, zal het mogelijk zijn om de verdeelsleutel beter af te stemmen op de 
werkelijke kosten. In de memorie van toelichting bij dat wetsontwerp wordt 
overigens ook gesteld dat een toedeling van extra middelen bij voorkeur 
plaatsvindt door middel van de algemene uitkering van het Provinciefonds. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie wanneer 
de EG-richtlijn met betrekking tot de opheffing van technische handelsbe-
lemmeringen van pleziervaartuigen wordt verwacht, zij medegedeeld dat 
een dergelijke richtlijn, zoals het zich nu laat aanzien, nog enige jaren zal ver-
gen. Te verwachten is evenwel dat de inhoud ervan zal leiden tot de nood-
zaak van een wettelijke regeling. Een dergelijke wettelijke regeling kan als 
neveneffect hebben dat de verontreiniging van het zwemwater wordt tegen-
gegaan. Duidelijkheid daarover ontstaat pas als de richtlijn, die niet primair 
beoogt het milieu te beschermen, bekend is. Het heeft weinig zin om in af-
wachting van de bedoelde richtlijn reeds thans een wettelijke regeling tot 
stand te brengen. 

Te zijner tijd zal moeten worden bezien of in het wettelijk kader ook voor-
zieningen in jachthavens moeten worden voorgeschreven. 

In antwoord op de opmerking van de leden van de V.V.D.-fractie dat er 
aanleiding tot een schadevergoedingsregeling zou kunnen zijn indien de 
houder van een zweminrichting in oppervlaktewater ten gevolge van niet 
door hem te beheersen factoren niet bij machte is de hoedanigheid van het 
zwemwater te verbeteren, wordt het volgende opgemerkt. 

Aanleiding tot het treffen van een dergelijke schadevergoedingsregeling 
zie ik niet. De houder van de inrichting, die zijn «bedrijf» afhankelijk heeft ge-
maakt van het oppervlaktewater - dat zich voor een gedeelte of geheel aan 
zijn beheersing onttrekt - heeft daarmee het risico aanvaard dat dit op een 
gegeven moment niet meer bruikbaar is. Het is niet in te zien dat dit bedrijfs-
risico door de overheid zou moeten worden overgenomen. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie hoe te ko-
men tot «het beperken van het aantal zwemmers» in zwemgelegenheden 
die niet als zweminrichting zijn ingericht, merk ik op dat maatregelen moge-
lijn zijn, waardoor de toegankelijkheid en de aantrekkingskracht van de 
zwemgelegenheid kunnen worden beïnvloed. Te denken is aan het achter-
wege laten van voorzieningen die de plaats toegankelijk maken, zoals het 
aanleggen van paden, duinovergangen, parkeerplaatsen of het begaanbaar 
maken van oevers. 

De leden van de D'66-fractie vragen of het - mede uit een oogpunt van de-
centralisatie van bevoegdheden - geen aanbeveling zou verdienen de be-
slissingsbevoegdheid van artikel 11, vierde lid, in handen van gedeputeerde 
staten te leggen. Ik meen dat dit niet het geval is. Of een verlenging als be-
doeld in het vierde lid verantwoord is, moet worden beoordeeld aan de hand 
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van de voortgang van de sanering en de omstandigheden die daarvoor be-
palend zijn. Zowel in het belang van de zwemhygiëne alsook op grond van 
de noodzaak tot tenuitvoerlegging van de richtlijn dient daarbij een uniform 
beleid te worden gevoerd. Daarom is een beoordeling ter zake per provincie 
niet gewenst. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de D'66-fractie of in de wet 
geen toelatingsregime moet worden gecreëerd voor stoffen die schadelijk 
zullen kunnen zijn voor de gezondheid van zwemmers, zoals oxydatiemidde-
len en flocculatiemiddelen, merk ik het volgende op. 

Het toevoegen van bedoelde stoffen aan het zwemwater komt voor bij cir-
culatiebaden en soms ook bij andere zwemgelegenheden. Voor zover het 
betreft desinfectiemiddelen is de Bestrijdingsmiddelenwet en het daarin ge-
regelde toelatingsregime van toepassing. Met betrekking tot flocculatiemid-
delen en oxydatiemiddelen kunnen bij een algemene maatregel van bestuur 
krachtens artikel 3, eerste lid, onder a, voorschriften worden gegeven betref-
fende de behandeling van het zwemwater. Daartoe kan behoren het voor-
schrift dat het zwemwater uitsluitend mag worden behandeld met daartoe 
aangewezen middelen die uit een oogpunt van de gezondheid van de zwem-
mers aanvaardbaar zijn. Aan het creëren in de wet van een toelatingsregime 
bestaat dan ook geen behoefte. 

De leden van de D'66-fractie merken vervolgens op dat artikel 6, tweede 
lid, niet is gewijzigd. Deze leden vragen zich af of dit in het belang van een zo 
kort mogelijke procedure niet alsnog zou kunnen worden aangepast. Naar 
aanleiding van deze vraag wordt het bedoelde lid thans geschrapt. Een be-
roep, ingesteld bij de Kroon op grond van het eerste lid van artikel 6, kan 
langs kortere weg aanhangig worden gemaakt volgens de in de Wet op de 
Raad van State voorgeschreven procedure. De onderhavige wijziging brengt 
met zich mee dat tevens de artikelen 9, derde lid, en 14, derde lid, dienover-
eenkomstig moeten worden aangepast. De bijgevoegde nota van wijziging 
strekt daartoe. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
J. J. Lambers-Hacquebard 
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BIJLAGE Provincie 

Totaal 

Aantal zwemgelegenheden Uitkering per provincie bij 

per provincie verdeling van f 2 000 000 

In op- Niet in opper- Totaal 
op basis van 

In op- Niet in opper- Totaal 
per- vlaktewater Huidige ver- Totaal aan-
vlakte deelsleutel tal zwemgele-vlakte deelsleutel tal zwemgele-
water over- open- var i het Pro- genheden 

dekt lucht vinciefonds 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Groningen 20 18 38 76 f 132 000 f 110 000 
Friesland 34 19 36 89 f 158 000 f 128 000 
Drenthe 19 15 41 75 f 130 000 f 108 000 
Overijssel 12 33 56 101 f 176 000 f 146 000 
Gelderland 48 59 69 176 f 224 000 f 252 000 
Utrecht 14 32 33 79 f 134 000 f 114 000 
Noord-Holland 77 56 61 194 f 238 000 f 278 000 
Zuid-Holland 29 108 102 239 f 292 000 f 344 000 
Zeeland 38 10 26 74 f 118 000 f 106 000 
Noord-Brabant 55 53 67 175 f 246 000 f 252 000 
Limburg 23 41 50 114 f 152 000 f 164 000 

369 444 579 1 392 f 2 000 000 f 2 000 000 
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