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 Te veel poepbacteriën in zwemwater gemeten bij tientallen stranden

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Uit een inventarisatie van RTL nieuws (zie:

https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5233377/zwemwater-vervuild-poepbacterie)

blijkt dat de afgelopen twee jaar op 50 stranden aan zee, meren en rivieren een te

hoog gehalte aan poepbacteriën is gemeten. Het gaat hier om de bacteriën; E-coli en

Enterococcen. In zee geloosd rioolwater, een overvol riool, vogelpoep en

landbouwmest worden als mogelijke oorzaken aangedragen. De zee bij Katwijk wordt

tot één van de meest vieze zwemplekken van Nederland gerekend. Duidelijk uit het

riool afkomstige zaken, zoals tamponhulsjes, wattenstaafjes, e.d., worden er met

regelmaat gevonden. Daarnaast zijn er online verschillende ervaringen te lezen van

surfers, die na het surfen in Katwijk ziek zijn geworden. "Net een avondsessie in

Katwijk gehad. Zee was bezaaid met afval... Na surfsessie flink haasten om thuis op

tijd de pot te halen.. yep, weer diarree. Wat is dat toch met die surfspot in

Katwijk? Absoluut geen aanrader!" 

1. Is het GS bekend dat deze problematiek speelt?

Antwoord:

Ja. 

2. Klopt het dat GS er veel aan gelegen is om het al het water zo schoon mogelijk te

houden voor zowel het leven in zoet en zout water als voor de gebruikers,

omwonenden en recreanten?

Antwoord:

Dat klopt.    

https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5233377/zwemwater-vervuild-poepbacterie


Pagina 2/2 3. Enterococcen bacteriën in de zee bij verschillende stranden in Zuid-Holland? En dat er

tevens zoveel afval -vaak rechtstreeks uit het riool- op de stranden terecht komt?

Antwoord:

De oorzaak hiervan is divers. Met name de situatie bij Katwijk is specifiek, omdat er

daar via het gemaal water wordt gespuid uit het ‘achterland’, een gebied dat loopt tot

aan de gemeente Leiden. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is hier de

waterkwaliteitsbeheerder. Zoals bekend hebben we tegenwoordig vaker met hevige

regenbuien te maken. Als er in korte tijd in dat gebied veel regen valt, kunnen de

reguliere afvoerkanalen het onvoldoende aan, waardoor er overstorten plaatsvinden.

Dat is onbehandeld afvalwater, dat ook richting zee stroomt. Er loopt een programma

om die overstorten zoveel mogelijk te elimineren, daarover zijn de gemeente Katwijk,

het Hoogheemraadschap Rijnland en Dunea in gesprek. 

Voor het zwemmen is het zo dat de Omgevingsdienst Midden-Holland, die voor ons

de zwemwaterregelgeving uitvoert, een melding krijgt van het Hoogheemraadschap

Rijnland als er zo’n forse bui wordt verwacht. ODMH stelt dan op het strand bij Katwijk

een negatief zwemadvies in, zodat de gemeente, reddingsbrigade en recreanten

worden gewaarschuwd.

 

4. Het is bekend dat dit een complex en kostbaar probleem is, dat al een geruime tijd

speelt. Kan GS toelichten waaruit de acties bestaan van de verantwoordelijke partijen:

Provinciale ZH, Waterschappen en Rijkswater Staat om de oorzaken van deze

vervuiling aan te pakken?

Antwoord:

Er zijn in 2007 en 2008 onderzoeken uitgevoerd en een aantal

samenwerkingsovereenkomsten opgezet. Die studies zijn inmiddels verouderd.

Rijnland, Katwijk en Dunea zijn in 2020 gestart met een herijking van alle bestaande

documenten. 

Om het afvalprobleem aan te pakken er een initiatief om bij Katwijk een bellenscherm

aan te leggen om afval te verzamelen voordat het in zee terecht komt. We hebben een

toezegging gedaan om daaraan een financiële bijdrage te leveren.

5. Is de Provincie ZH bereid om samen met de Waterschappen en RWS deze vervuiling

aan te pakken en met een (begin van een) aanpak te komen?

Antwoord:

De verantwoordelijke partijen zijn eerst aan zet om met een actueel plan te komen.

We zijn in gesprek met die partijen om te overleggen welke initiatieven er verder

worden genomen om de problemen aan te pakken 
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