
  

Haarlem, 6 juni 2020 

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RVO inzake zwemmen in de stad 

Geacht College, 

Door onze stad stroomt het Spaarne en dit water is van goede kwaliteit. Dat biedt kansen, 
zeker gezien de steeds warmere en langer durende zomers en de coronacrisis die ertoe zal 
leiden dat haarlemmers vaker en langer vakantie zullen vieren in eigen land en stad.  

Het is wat de fractie van HvH betreft dan ook wenselijk om het potentieel aan officiele 
zwemplekken in onze stad maximaal te benutten, zodat de drukte zich niet concentreert op de 
beperkte plekken waar nu wel gezwommen mag worden. Zo kan de 1,5 meter afstand 
gewaarborgd worden en concentreert de drukte zich niet op een paar plekken. 

Gezien bovenstaande bovenstaande heeft de fractie HvH de volgende schriftelijke vragen aan 
het college van Burgemeester en Wethouders gesteld: 

Inleiding op de vragen: 

Op dit moment zijn er door de Provincie Noord-Holland geen officiele zwemplekken 
aangewezen in het Spaarne in de stad. Dat betekent dat Haarlemmers die toch willen 
zwemmen in het Spaarne risico’s lopen en dit kan ook betekenen dat die Haarlemmers 
overlast geven aan het verkeer op het water en aan de omwonende. 

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

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

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



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? 

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? 

Vriendelijke groet, 

Louise van Zetten 

Hart voor Haarlem 

  


