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A-Openbaar

Onderwerp:
Beslissing op bezwaar uan 24 april2017 tegen besluit van 6 april 2017 tol afi,vijzing

handhavingsverzoek Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden bij B&B

Allegro te Heerjansdam

Publiekssamenvatting :

Gedeputeerde Staten hebben bezwaren tegen een afrrvijzing van een vezoek om handhaving

wegens overtreding van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

(Whvbz) bij Bed & Breakfast Allegro te Heerjansdam ongegrond verklaard en de afwijzing van het

handhavingsverzoek in stand gelaten. Dit is overeenkomstig het advies van de

bezwarencommissie.

Volgens de indieners van het handhavingsvezoek wordt het zwembad gebruikt door derden, de

gasten van de B&8. ln dat geval moet voldaan worden aan de Whvbz en moet de waterkwaliteit

maandelijks worden gemeten. Het handhavingsverzoek is afgewezen, omdat het zwembad op

basis van afspraken tussen de B&B en de Omgevingsdienst Midden-Holland, die namens de

provincie toezicht op de veiligheid en hygiëne in (openbare en semi-openbare) zwembaden

houdt, niet in gebruik is door derden.

De vezoekers om handhaving hebben vervolgens bezwaar gemaakt tegen de aÍw¡zing. Zil zi¡n

van mening dat het zwembad wel degelijk wordt gebruikt door de gasten van de B&B en dat

daarom de waterkwaliteit gemeten moet worden.

De bezwarencommissie oordeelde dat de indieners van het verzoek niet aannemelijk hebben

gemaakt dat het zwembad door de gasten van de B&B wordt gebruikt. ln dat geval is er geen

reden voor handhaving. Het handhavingsvezoek is dan ook terecht afgewezen volgens de

bezwarencommissie.
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Advies
1. ln overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie de bezwaren van

belanghebbenden van 24 april20l 7 tegen de afwijzing van het verzoek tot handhaving
van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden b¡j B&B Allegro
van 6 april 2017 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;

2. Het vezoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
3. De brief met de beslissing op bezwaar inzake de afwijzing van het handhavingsverzoek

bü B&B Allegro van 24 april2O17 vast te stellen,
4. De publiekssamenvatting over de beslissing op de bezwaar inzake de afuiijzing van het

handhavingsverzoek bij B&B Allegro uan 24 april2O17 vast te stellen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform concept

Bijlagen:
- Het advies van de bezwarencommissie.
- De brief aan de belanghebbenden met de beslissing op bezwaar

I Toelichting voor het College

lnleiding

Belanghebbenden hebben een handhavingsverzoek ingediend inzake het zwembad bij Bed &

Breakfast Allegro (hiema: de B&B) te Heerjansdam. Dit wordt volgens hen gebruikt door derden,

namelijk de gasten van de B&8. ln dat geval moet voldaan worden aan de Wet hygiëne en

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en moet de waterkwaliteit maandelijks

worden gemeten.

De Omgevingsdiensten Midden-Holland (ODMH) heeft met de eigenaar van de B&B afgesproken

dat, voordat het zwembad in gebruik wordt genomen, de kwaliteit van het zwemwater,

overeenkomstig de vereisten van de Whvbz, maandelijks zal worden getest door een laboratorium

en de uitslag van dat ondezoek aan de ODMH moet worden overgelegd. Het is de ODMH
gebleken dat de eigenaar van de B&B zich houdt aan andere (eerder) met hem gemaakte

afspraken. Tevens heeft een toezichthouder van de ODMH bij een controle geconstateerd dat het

zwembad was afgedekt en niet in gebruik was. Voor de ODMH was er dan ook geen reden om aan

te nemen dat het zwembad wel in gebruik zou zitjn door de gasten van de B&8. Het verzoek om

handhaving is dan ook bij brief van 6 april2O17 afgewezen.

Bezwaarschrift
Op 2ô april 2017 hebben de indieners van het vezoek om handhaving een bezwaarschrift
ingediend tegen de aña/jzing van het vezoek. Zij hebben aangevoerd dat het zwembad wel
wordt gebruikt door de gasten van de B&8. Daarbij hebben zij verzocht om vergoeding van de
proceskosten.

Met instemming van hen en de eigenaar van B&B Allegro heeft geen hoozitting bij de
bezwarencommissie plaatsgevonden.
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Advies bezwarencommissie
Op 9 augustus 2017 heeft de commissie advies uitgebracht. De bezwarencommissie komt tot
de conclusie dat de verzoekers om handhaving niet aannemelijk hebben gemaakt dat het
zwembad door gasten van de B&B wordt gebruikt. Zolang het zwembad niet in gebruik is door
derden, is de Whvbz niet van toepassing en bestaat er geen aanleiding voor handhaving. Het
handhavingsverzoek is dan ook terecht afgewezen volgens de bezwarencommissie.

De bezwarencommissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit tot
afwijzing van het handhavingsvezoek in stand te laten. Vergoeding van de proceskosten is
volgens de bezwarencommissie daarom niet aan de orde.

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen.

Juridisch kader:
ln het bijgevoegde advies van de bezwarencommissie, alsmede in de brief met de beslissing
op bezwaar, staan mogelijk gegevens waardoor belanghebbenden, op grond van artikel 6, lid
5 van de Wet openbaarheid van bestuur, gegronde bezwaren zouden kunnen hebben tegen
de actieve openbaarheid van het document. Om die reden worden alleen het GS-formulier en
een publiekssamenvatting gepubliceerd. De besluitvorming is hiermee transparant, zonder dat
mogelijke belangen van derden worden geschaad.

Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de rechtbank Den Haag. Daarnaast kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Den Haag.

2 Proces

Zie onder 1

3 Communicatiestrategie

De publiekssamenvatting en het GS-voorstel worden gepubliceerd op de website van de provincie

ln de brief met de beslissing op bezwaar wordt dit aan de belanghebbende gemeld en wordt het

GS-voorstel als bijlage meegestuurd.
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