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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-726332532 DOS-2019-
0008029

Onderwerp

Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 2020

 
Advies

1 . Vast te stellen het “Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen

2020”. 

2. Te bepalen dat het “Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen

2020” wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het “Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in

oppervlaktewater zwemseizoen 2020”.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in afstemming met mevr. Koning
een check te doen op de Meeslouwerplas en, indien nodig, de stukken daar op aan te passen..
 

Bijlagen
1 . Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 24 maart 2020 24 maart 2020



2/3

1 Toelichting voor het College

Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater voor het

betreffende zwemseizoen vast (1 mei - 1 oktober). Dit gebeurt in nauwe afstemming met de

waterbeheerder en de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 

De zwemwaterlijst 2020 wordt gewijzigd ten opzichte van 2019:

 

Aanwijzen locaties (nieuw)

- Noord Aa Naaktstrand, Zoetermeer

- Port Zelande, Goeree-Overflakkee (Ouddorp)

- Vadedoplas, Leiderdorp

- Waalboezem Surfbocht, Ridderkerk

 

Motivering

Deze locaties zijn als kandidaat locaties gemonitord en geschikt bevonden om toe te wijzen als

officiële zwemwaterlocatie.

 

Aanwijzen locatie:

- ’s-Gravenzande, Westland

 

Motivering

Deze locatie ontbrak abusievelijk op de lijst van zwemwaterlocaties van 2019 en wordt alsnog

opgenomen.

 

Naamswijzigingen zwemwaterlocaties t.o.v. lijst 2019:

Oude naam/ Nieuwe naam

- Naturistencamping Abtswoudse Hoeve - Naturistencamping Delft 

- De Punt Grevelingen - De Punt

- Rockanje 2e slag - Rockanje Badstrand

- Hellecat Badstrand Hellevoetsluis- Quackstrand

 

In Zuid-Holland zijn er na de hierboven genoemde wijzigingen 103 aangewezen

zwemwaterlocaties in 2020.

 

Op de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen. De

definitieve lijst blijft daarom ongewijzigd ten opzichte van de ontwerplijst. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW:  nihil            

Programma: 5. Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s: geen
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Juridisch kader

“Besluit aanwijzing zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zwemseizoen 2020” zal worden

gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 23 januari 2020 is de concept zwemwaterlijst ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen

binnengekomen.

 

3 Proces

 

Voor de nieuwe zwemwaterlocaties geldt dat er regelmatig contact is geweest met de

Omgevingsdienst Midden Holland. De waterbeheerders gaan akkoord met het aanwijzen van de

betreffende zwemwaterlocaties. Gedurende het seizoen is er intensief contact over het (indien

noodzakelijk) instellen van negatief zwemadvies, zwemverboden en -waarschuwingen waarvoor

de provincie bevoegd gezag is.

 

Een kennisgeving en de lijst worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Ook wordt een

kennisgeving over het besluit vaststellen zwemwaterlijst op de website van de provincie geplaatst.

Het besluit wordt toegezonden aan alle betrokkenen (gemeenten, waterschappen,

Rijkswaterstaat, locatiebeheerders en omgevingsdienst).

De nieuwe zwemwaterlocaties zullen worden toegevoegd aan de kaart van www.zwemwater.nl.

 

4 Participatie

 Zie onder 1 .

 

5 Communicatiestrategie

 

Een kennisgeving en de lijst worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Ook wordt een

kennisgeving over het besluit vaststellen zwemwaterlijst op de website van de provincie geplaatst.

Het besluit wordt toegezonden aan alle betrokkenen (gemeenten, waterschappen,

Rijkswaterstaat, locatiebeheerders en omgevingsdienst). Via afdeling communicatie zal aan het

begin van het zwemwaterseizoen (1 mei) via diverse kanalen publiciteit worden gegeven aan de

zwemwaterlocaties in Zuid-Holland.

 

http://www.zwemwater.nl

