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Ondenrverp: Aanwijzing zwem plasse
n 2021 (ontwerpbeslu

it)

Geachte heer/mevrouw,

op grond van de wet hygiëne en veirigheid
badinrichtingen en zwemgeregenheden

(whvbz) wijzen wijjaarlijks voor het
n¡euwe zwemseizoen de zwemwateren
in oppervlaktewateren
aan.

wij zijn voornemens om in het "Besluit aanwijzing
en functietoekenning zwemlocaties
n 2021,, voor het jaar 2o2l binnen de
provincie Drenthe 41 zwemwaterlocaties
aan te wijzen. Deze
in de provincie Drenthe voor het zwemseizoe

zwemlocaties zíjn allen
gelegen in oppervraktewateren
die de functie ,'zwemwater,,hebben.

op grond van de whvbz en de Argemene wet
bestuursrecht (Awb) dient ons ontwerp_
besluit zes

weken ter inzage te worden geregd.
Gedurende dàze periode kunnen be_
langhebbenden hun zienswijze
on, k"nbaar maken.

""n

wij verzoeken u het bíjgevoegde ontwerpbesluit
en ontwerplijst met de bijbehorende
toelichting van 31 maart2021tot en
met 1r mei 2021 inu* g"r""ntehuis/water_

schapshuis op de bij u gebruikelijke wijze
ter inzage te leggen.

voor eventuere vragen kunt u contact opnemen
met de heer R. Knor, terefoonnummer
(05e2) 36 51 e1.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens

J

A.

teammanager vergunningverrening, Toezicht
en Handhaving
Bijlage(n):

tMcoll.
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Bekendmaking
Ontwerpbesluit aanwijzing zwemlocaties voor zwemseizoen 2021 in Drenthe
Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend datzij voornemens zijn om 41 zwemgelegenheden
in oppervlaktewater aan te wijzen voor het zwemseizoen 2021. Aanwijzing van deze zwemplassen
gebeurt op basis van de Wet hygiëne en veiligheid basinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende lijst met aangewezen zwemlocaties ligt vanaf 31 maarl2021
tot en met 11 mei 2021 ter inzage op het provinciehuis te Assen, alle gemeentehuizen in Drenthe en
de waterschapshuizen van de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen en
Drents Overijsselse Delta. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzage ligging
schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij gedeputeerde staten
van Drenthe. Zienswijzen kunnen worden gericht aan:
Gedeputeerde staten van Drenthe
Postbus 122
9460 AC ASSEN
Gedeputeerde staten van Drenthe
postbus@drenthe.nl

lndien u mondelinge zienswijzen wil indienen, dient u hier vooraf een afspraak te maken bij ons
klantcontactcentru m kcc@drenthe. nl.

Voor meer informatie over ons besluit verwijzen wij u tevens naar de bij deze bekendmaking
opgenomen "Toelichting bij bekendmaking ontwerpbesluit aangewezen zwemlocaties in de provincie
Drenthe voor het zwemseizoen 2021".

Toelichting bij bekendmaking ontwerpbesluit aangewezen zwemlocaties in de provincie Drenthe voor
het zwemseizoen 2021
Aanwijzen zwemlocaties
Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe zijn voornemens om 41 zwemgelegenheden in
oppervlaktewater aan te wijzen. De aan te wijzen locaties liggen verdeeld over de gehele provincie.
De locaties worden gedurende het zwemseizoen gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Zo
nodig kan de provincie Drenthe een zwemverbod of een negatief zwemadvies afgeven. Locaties die
niet zijn aangewezen door de provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen op dergelijke niet
aangewezen locatíes wordt dan ook altijd afgeraden. Het aanwijzen van zwemlocaties gebeurt vanaf
het jaar 2010 jaarlijks vóór de aanvang van het zwemseizoen op grond van de Wet hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

Nieuwe locatie?
ledereen kan bij de provincie suggesties doen voor nieuwe zwemlocaties. De provincie beoordeelt in
overleg met onder andere de waterbeheerder of de locatie aangewezen wordt. Het eerste criterium is
of er een groot aantal zwemmers op de locatie verwacht kan worden. Pas als dat het geval is wordt
gelet op onder andere veiligheid en waterkwaliteit. De waterbeheerder adviseert de provincie ten
aanzien van de waterkwaliteit. Om te kunnen beoordelen of een aanvaardbare waterkwaliteit haalbaar
is, moet een zwemwaterprofielworden opgesteld en moet de waterkwaliteit gedurende minimaal twee
badseizoenen worden gemonitord. Aan de beheerder van de locatie wordt gevraagd de daarvoor
benodigde gegevens aan te leveren. lndien nodig kunnen maatregelen gevraagd worden ten behoeve
van veiligheid, hygiëne of waterkwaliteit. Uiteindelijk nemen gedeputeerde staten van de provincie
Drenthe een besluit over het aanwijzen van een locatie. De looptijd van de procedure voor de
aanwijzing is dus minstens twee jaar. Dat is lang, maar de zorgvuldigheid is in het belang van de
veiligheid en gezondheid van zwemmers.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de aanwijzing van zwemlocaties in Drenthe dan kunt u contact
opnemen met de heer J. Venema (0592) 36 55 55 of per e-mailj.venema@drenthe.nl.
Voor vragen over de zwemwaterkwaliteit kunt u tijdens het zwemseizoen contact opnemen met het
betreffende waterschap.

Zwemlocaties Drenthe

BIJLAGE 1

2021

ontwerplijst

nr

naâm

plaatsnaam

type zwemwater

waterschap

1

Ronostrand

Een

dagrecreatiegebied

NZV

zwemplaats op camping

HA

2

't Veenmeer

Tynaarlo

3

Natuurbad Tynaarlo

Tynaarlo

dagrecreatiegebied

HA

4

De Vledders

Schipborg

zwemplaats op camping

HA

5

De Groenlanden

Annen

zwemplaats op camping

HA

6

Baggelhuizen

Assen

dagrecreatiegebied

HA

7

Witterzomer

witten

zwemplaats op camping

HA

8

Hofvan Saksen

Nooitgedacht

zwemplaats op resort

HA

Gasselte

9a

't

dagrecreatiegebied

HA

9b

't Gasselterveld

Gasselte

dagrecreatiegebied

HA

10

De Berenkuil

Grolloo

zwemplaats op camping

HA

Nije Hemelriek

lt

De Kleine Moere

Grolloo

dagrecreatiegebied

HA

t2

De Tien Heugten

Schoonloo

zwemplaats op park

HA

13

Hunzedal

Borger

zwemplaats op camping

HA

t4

Het Verlaat

Valthermond

zwemplaats op camping

HA

15a

Recreatievijver

Emmer-Compascuum

dagrecreatiegebied

HA

1sb

Speelvijver

Emmer-Compascuum

dagrecreatiegebied

HA

Klijndijk

zwemplaats op

VS

zwemplaats op

VS

mercom pascu

Em

t6

De Fruithof

L7a

Park Kuierpad

77b

Park Kuierpad

u

m

L7c

Park Kuierpad

Wezuperbrug

camping
camping
zwemplaats op camping
zwemplaats op camping

18

De Kibbelkoele

Noord Sleen

dagrecreatiegebied

19

Ermerzand

Erm
Erm

zwemvijver

- surf- en kanovijver
- speelvíjver

Wezuperbrug
Wezuperbrug

20

Ermerstrand

2ta

Kleine Rietplas

Emmen

zLb

Grote Rietplas - Watersportstrand

Emmen

VS
VS
VS

park
zwemplaats op park
zwemplaats op

VS
VS

Ztc

Grote Rietplas

ztd

Grote R¡etplas

Emmen

dagrecreatiegebied
dagrecreatiegebied
dagrecreatiegebied
dagrecreatiegebied

22

Bargerhoek

Emmen

zwemplas op

VS

- Rietstrand
- Parelstrand

Emmen

VS
VS
VS
VS

camping

VS

23

De Zandpol

Nieuw-Amsterdam

24

Klinkenvlierse Plas

Coevorden

dagrecreatiegebied
dagrecreatiegebied

25

Schoonhoven

Hoogeveen

dagrecreatiegebied

DOD

Nijeveen

dagrecreatiegebied

DOD

26

Tussenboerslanden

27

De Klaverkampen

28

Het Landschap

29

VS

Havelte

zwemplas op camping

DOD

Wateren

zwemplas op camping

DOD

De Horrebieter

Hoogersmilde

zwemplas op park

DOD
DOD

-

De Waterse Koele

30

Blauwe Meer

Hoogersmilde

dagrecreatiegebied

31.

Ter Horsterzand

Beilen

dagrecreatiegebied

DOD

32

leberenplas

Schoonloo

dagrecreatiegebied

DOD

33

't

Loomeer

Schoonloo

dagrecreatiegebied

DOD

34

Strand Nijstad

Hoogeveen

dagrecreatiegebied

DOD

NVZ =

Noorderzijlvest

HA = Hunze en

Aa's

VS =

Vechtstromen

DOD = Drents Overijsselse Delta
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Betreft:

Functietoekenning en aanwijzing zwemlocaties 2021 in de provincie Drenthe

ONTWERP-BESLUIT AANWIJZING EN FUNCTIETOEKENNING ZWEMLOCATIES IN ÐE
PROVINCIE DRENTHE VOOR HET ZWEMSEIZOEN 2O2I

lnleiding
Op grond van artikel 10b, eerste lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), zijn gedeputeerde staten verplicht om jaarlijks de locaties bekend te maken waar
naar het oordeel van gedeputeerde staten door een groot aantal personen wordt gezwommen (zwemlocaties). Bijdeze aanwijzing betrekken gedeputeerde staten de ontwikkelingen met betrekking tot het
aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen
maatregelen die in aanmerking moeten worden genomen. De aanwijzing geschied overeenkomstig
het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 10b en 10 c
van de (Whvbz).

Beoordeling
ln 2021 zijn binnen de provincie Drenthe 41 locaties gelegen die op grond van de voorgaande beoordeling en hetgeen overigens in de Whvbz is bepaald, ervoor in aanmerking komen om als zwemlocatie te worden aangewezen. Het betreft hier voor alle zwemlocaties oppervlaktewater dat in de plannen
als bedoeld in de artikelen 4.1 , 4.4 en 4.6 van de Waterwet de functie "zwemwater" heeft gekregen.
Daarnaast betreft het locaties waar door veel personen wordt gezwommen en betreft het geen locatie
die gedurende vijf achtereenvolgende jaren in de klasse "slecht" is ingedeeld als bedoeld in artikel
10b, derde lid van de Whvbz.

Gedeputeerde staten moeten tevens zwemlocaties toetsen aan de richtlijn 200617lEG.lndien de
zwemlocatie op basis van deze richtlijn als "slechte kwaliteit" moet worden aangemerkt, moet er gedurende het daaropvolgend zwemseizoen een negatief zwemadvies of een zwemverbod worden uitgevaardigd. Binnen de provincie Drenthe is dit van toepassing op de zwemwaterlocaties Hunzedal te
Borger en Grote Rietplas - Rietstrand te Emmen. Voor beide zwemlocaties wordt dan ook een negatief
zwemadvies afgekondigd voor het gehele zwemseizoen 2021.

BESLUITEN
1

2

De 41 locaties die zijn opgenomen in bijlage I "Zwemlocaties Drenthe2021", aan te wijzen als
zwemlocaties en hieraan de functie 'zwemwater' toe te kennen voor het zwemseizoen 2O21.
Voor de op bijlage 1 "Zwemlocaties Drenthe 2021" opgenomen zwemlocaties Hunzedal te
Borger en Grote Rietplas-Rietstrand te Emmen voor het gehele zwemseizoen 2021 een negatief zwemadvies af te kondigen.

De ontwerpbeschikking wordt toegezonden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en alle
gemeenten en waterschappen binnen de provincie Drenthe.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens

,"o

kamp,

teammanager Vergu nningverlening, Toezicht en Hand having

Bijlage(n):

tdcoll.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na publicatie van
deze beschikking een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie
over het indienen van een zienswijze zie http://provincie.drenthe.nl/lokeVbezwaarschriften/.

