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Onderwerp: Zwemmen in de stad

Geachte heer/mevrouw Van Zetten,

Op 6 juni heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake zwemmen in de stad.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Is het college bereid op zeer korte termijn met de provincie het gesprek aan te gaan zodat langs 
het Spaarne officiële zwemplekken aangewezen worden?

Antwoord:
Het Spaarne is een vaarweg. Op grond van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en de huidige 
inrichting van het Spaarne is het aanwijzen van officiële zwemplekken nergens mogelijk. Dit 
vooral met het oog op de veiligheid van de zwemmers.

Volgens artikel 8.08 lid 2 van de BPR (Nederlandse wetgeving) is zwemmen, watersport zonder 
gebruik te maken van een schip en onderwatersport verboden: op een wachtplaats of in de 
onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis of een stuw; in gedeelten van de vaarweg 
bestemd voor de doorgaande scheepvaart; in routes van veerponten; in havens en nabij de 
ingangen daarvan; in de nabijheid van meergelegenheden; in gebieden aangewezen voor 
snelvaren of waterskiën; en in de door de bevoegde autoriteit aangewezen gebieden. Het gehele 
Spaarne is mede op basis van deze uitsluitingscriteria nagelopen gericht op het vinden van 
mogelijke nieuwe officiële zwemplekken. Er is echter geen geschikte locatie gevonden die op 
zeer korte termijn kan worden gerealiseerd.

De Provincie Noord-Holland gaat niet over de Haarlemse vaarwateren. De gemeente is de 
vaarwegbeheerder.

In Haarlem zijn twee officiële zwemlocaties aangewezen: Molenplas en Veerplas.
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Zwemmen op andere locaties dan op de locaties die vallen onder artikel 8.08 is niet verboden.

2. Is het college bereid om behalve de officiële zwem plekken ook de niet-officiële zwem plekken 
zichtbaar te maken, ter bevordering van spreiding, zodat ook diverse plekken langs het Spaarne 
zichtbaar zijn ?

Antwoord:
Het college ziet hiervan af, aangezien hierdoor een verkapte toestemming wordt gegeven en een 
gedoogsituatie ontstaat met potentiële (veiligheids)risico's.

3. Ziet het college mogelijkheden om met spoed (dus voor de zomer) het aantal natuurzwemplekken 
met recreatiemogelijkheid in de stad uit te breiden?

Antwoord:
Op dit moment zijn twee locaties in Haarlem aangewezen als officiële zwemplek: Molenpias en 
Veerplas. Deze locaties voldoen aan de wettelijke regelgeving voor de inrichting (bijvoorbeeld 
met betrekking tot de veiligheid) en de kwaliteit van zwemwater. Het college is overeenkomstig 
de Ambitiekaart Haarlemse Wateren erop gericht kansen voor het creëren van nieuw 
zwemwater te benutten. Maar hiervoor dient eerst onderzoek naar de mogelijkheden te worden 
gedaan en vervolgens dient zo'n locatie geschikt gemaakt te worden. Dit proces vereist 
zorgvuldigheid en kost tijd waardoor deze zomer geen realistische deadline is. Daarnaast dient 
de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (ODNHN) nieuw zwemwater goed te keuren.

4. Kan het college de reeds bestaande zwemplekken in Haarlem en de directe omgeving, die zich op 
fietsafstand bevinden, beter communiceren zodat mensen weten waar ze allemaal heen kunnen 
op de fiets om te zwemmen?

Antwoord:
Op de website www.zwemwater.nl is deze informatie te vinden. Hier is ook actuele informatie te 
vinden over de conditie van het water. Op de gemeentesite www.haarlem.nl/zwemwater is een 
verwijzing gemaakt naar deze site.

5. Hoe zorgt het college ervoor dat blauwalg voorkomen wordt, zodat we niet in de situatie komen 
dat er negatieve zwemadviezen moeten worden uitgegeven? Welke preventie methoden hanteert 
het college tegen blauwalg?

Antwoord:
Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in Haarlem. Zij 
monitoren regelmatig en treffen maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit als dit 
nodig is.
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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