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Memo

1. Introductie
De dagvoorzitter, Lilian Bernhardi van de Provincie Noord-Holland, heet
iedereen welkom en geeft het programma van de
voorlichtingsbijeenkomst ‘Zwemmen in oppervlaktewater 2010’ weer.
2. Nieuw Blauwalgprotocol 2010
Ron van der Oost werkzaam bij Waternet geeft een toelichting op het
blauwalgprotocol 2010. Eerst wordt uiteengezet waarom het protocol
2009 gewijzigd moest worden. Dit is onderbouwd door uitkomsten van
STOWA onderzoek naar diverse methodes om aantallen blauwalg aan te
kunnen tonen in oppervlaktewater. Naar aanleiding van dit onderzoek
heeft de Cyanowerkgroep een aantal aanbevelingen voor een nieuw
protocol op papier gezet. Duidelijk is dat alleen microcystine meten
(zoals in het oude protocol van toepassing was) niet voldoende is, maar
wel goed om een indicatie te kunnen geven. Met name de methode
Fluoroprobe geeft een goede indicatie van het biovolumme van diverse
soorten blauwalg. Met als belangrijke voetnoot dat binnen 24 uur na
monstername er een resultaat voor een beslissing moet zijn. Daarbij zal
het laboratorium de Provincie (bevoegd gezag voor waarschuwing en/of
zwemverbod) adviseren bij het nemen van de beslissing. In Bijlage I is
het stroomschema weergegeven van het nieuwe blauwalgenprotocol
2010.
3. Actuele waterkwaliteit
Gert van Ee werkzaam bij Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) geeft een toelichting op de werkwijze rond
monitoring van de waterkwaliteit.
Vanaf 2006 wordt gewerkt aan implementatie van de nieuwe Europese
Zwemwaterrichtlijn (ZWR) in Nederlandse wetgeving
(Wet/Besluit/Regeling/Toelichting hygiëne en veiligheid badinrichtingen
en zwemgelegenheden, zie www.overheid.nl, dossier 19693). De nieuwe
wetgeving is onlangs (december 2009) van kracht geworden. Hierin
staat onder andere dat in 2015 al het zwemwater de klasse
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aanvaardbare waterkwaliteit moeten hebben. Dit is een
resultaatverplichting van alle partijen (Houder/beheerder,
waterkwaliteitsbeheerder en Provincie). Er zijn 4 klasse indelingen:
Uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. De waterkwaliteit wordt
gemeten door de waterkwaliteitsbeheerder in het zwemseizoen van 1
mei tot 1oktober. In de ZWR wordt niet gesproken over een actuele
zwemwaterkwaliteitsnorm, alleen over normen n.a.v. een reeks
waterkwaliteitsgegevens gedurende 4 jaar. Een norm voor de actuele
waterkwaliteit moet worden bepaald door de lidstaten zelf. Vorig jaar
heeft VROM een voorstel gedaan voor een actuele norm in Nederland en
dan met name voor de bacteriegroep Eschericia coli, waarbij een
overschrijding van de norm (2000 kve per 100 ml) een negatief
zwemadvies of zelfs zwemverbod (in extreme omstandigheden)
oplevert. Van herbemonsteren is geen sprake meer maar er kan wel een
herhalingsmonster worden genomen om te bepalen of een
waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod weer kan worden
opgeheven.
Dit kan alleen op verzoek van de Provincie naar de
Waterkwaliteitsbeheerder, die vervolgens beoordeelt of dit noodzakelijk
is. Dit in verband met de tijdsspanne tussen de bemonsteringen die bij
zwemplekken met een risico in de maanden juli en augustus wekelijks
worden bemonsterd. Op dezelfde dag van monstername wordt het
monster in het laboratorium uitgezet en na 40 uur is er een uitslag over
de bacteriologische waterkwaliteit bekend (dus na 2 dagen). Deze
uitslag wordt bij overschrijding direct doorgegeven aan de Provincie.
Voor de bacteriegroep Intestinale Enerokokken is (nog) geen actuele
waterkwaliteitsnorm vastgesteld. Wel wordt bij een overschrijding van
400 kve per 100 ml een waarschuwing afgegeven. Deze parameter doet
nog niet mee met de beoordeling voor de klasse indeling.
De waterkwaliteitsbeheerder is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit
en bemonstering. Houder/beheerder is verantwoordelijk voor het
schoon houden van de stranden/ligweiden en in gevallen van een
categorie C zwemplek het bijhouden van een logboek. De Provincie is
bevoegd gezag voor het instellen van een zwemverbod/negatief
zwemadvies/waarschuwing en controleert op naleving van de Wet
Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Ook
worden er tellingen uitgevoerd en veiligheidsonderzoeken uitgevoerd
(tellingen voor het protocol aanwijzen en afvoeren van zwemplekken).
Vragen vanuit de zaal:
1. De beheerder doet toch altijd een dagelijkse inspectie, dit i.v.m. het
bijhouden van het logboek en/of beoordelen van een drijflaag van
blauwalg? En is er een standaard formulier voor het logboek.
Antwoord:
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Niet alle zwemplekken hebben een dagelijks beheerder (bijvoorbeeld
categorie D zwemgelegenheden). Dit is ook geen verplichting in de Wet
Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Zie
bijlage bij het verslag voor een kopie van een voorbeeld van een
logboekformulier.
2. Waar is de informatie, van deze bijeenkomst, na te lezen ?
Antwoord:
Alle genodigden krijgen een kort verslag toegestuurd en dit verslag is
ook na te lezen op de website van de Provincie (www.noord-holland.nl)
3. Als VROM nu de actuele waterkwaliteit wijzigt, hoe weten wij hoe de
Provincie daar mee om gaat?
Antwoord:
Het spreekt voor zich dat alle betrokken partijen hierover d.m.v. een
brief geïnformeerd worden.
4. Publieksinformatie: internet en bebording
Lilian Bernhardi geeft een toelichting op eisen ten aanzien van
publieksinformatie uit de ZWR. Communicatie is een belangrijk
aandachtspunt om zorg te kunnen dragen voor een goed en veilig
zwemwater in Noord-Holland. Communicatie en voorlichting over
Zwemwater in Noord-Holland (zoals over de zwemwaterkwaliteit en
eventuele zwemverboden) wordt vanuit de provincie verzorgd, o.a. via
de Zwemwatertelefoon, website van de provincie (en
waterkwaliteitsbeheerders), Teletekst pagina 725.
Volgens de ZWR moet meer informatie aan het publiek beschikbaar
worden gesteld dan volgens de huidige wetgeving. Zo moet vanuit
artikel 11 het publiek betrokken worden bij het jaarlijks opstellen van
lijsten met zwemlocaties door de provincie. Dit is nieuw ten opzichte
van de huidige praktijk. Daarnaast stelt de ZWR eisen aan
publieksinformatie ter plekke van een zwemlocatie en aan informatie op
internet (zie artikel 12 ZWR). Met ingang van de aanvang van het
badseizoen 2012, moet de in artikel 12 bedoelde informatie verspreid
worden zodra zij beschikbaar is. De provincie is verantwoordelijk voor
publieksinformatie op lokaal niveau als ook op internet. De provincie
heeft hierbij informatie nodig van de waterbeheerder en medewerking
van de locatiebeheerder. In geval van een waarschuwing/negatief
zwemadvies/zwemverbod vraagt de provincie aan de locatiebeheerder
om een bord te plaatsen.
Vanuit de EU komen symbolen voor kwaliteitsklassen van zwemwateren
en voor zwemverboden/negatieve zwemadviezen. Er zijn voorstellen
gedaan, maar er is nog geen definitief besluit genomen.
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Eisen vanuit de ZWR vragen om aanpassing van de huidige
informatieborden op een zwemlocatie. Vanuit de landelijke werkgroep
Publieksinformatie wordt gewerkt aan een eenduidig informatiebord dat
voldoet aan de eisen uit de ZWR, waardoor de herkenbaarheid voor het
publiek wordt vergroot. Dit jaar komt er een ‘Toolkit’ en handreiking
van de wijze waarop een publieksinformatie bord vormgegeven dient te
worden. Voor wat betreft de pictogrammen wordt gebruik gemaakt van
Europees of landelijk gestandaardiseerde afbeeldingen. De toolkit en
handreiking zijn gereed na Pasen, vervolgens moet het bestuurlijk
worden vastgesteld in NWO. Beheerders kunnen dan zelf vlakken
invullen in powerpoint, en met die schets naar drukker. De Toolbox
komt via de Helpdesk water beschikbaar (www.heldeskwater.nl). de
provincie zal hier dan nog over communiceren met alle
locatiebeheerders en gemeenten.
Een tweede aspect uit de ZWR is informatie op internet. Er is een
gezamenlijke site www.zwemwater.nl, van Waterland.net. In opdracht
van de landelijke werkgroep Publieksinformatie is door een bureau een
opzet gemaakt voor een ontwerp voor een internet applicatie voor het
inwinnen van meetgegevens, het valideren van classificaties en het
eenduidig publiekelijk ontsluiten van de conclusies en adviezen via één
centraal loket. Zo kan de burger voor zwemwatervragen of
zwemwaterinformatie direct terecht bij één loket. Er wordt nu bekeken
welk scenario nader uitgewerkt gaat worden.
Vragen vanuit de zaal:
1. Is er in de werkgroep nagedacht over praktische zaken zoals de
hoogte waarop de borden moeten hangen en is de informatie dan nog
leesbaar? Dit geldt met name voor de strandslagen.
Antwoord:
Er wordt een minimale grootte voorgesteld van 1,25 X 1,75 m.
2. Sommige gemeentes hebben op bebording een uitgebreide APV
staan dus een bord vol informatie wat niet mag. Is daar ruimte voor ?
Antwoord:
Het is de bedoeling om in de toolkit zoveel mogelijk aan te geven wat
wel mag en niet wat niet mag. Een locatiebeheerder kan echter zelf
aangeven welke ge- en verboden worden weergegeven op de daarvoor
bestemde plaats op het bord. Daarnaast is een ruimte gereserveerd
onderaan het bord voor de informatie van de reddingsbrigade en in de
toolkit zitten ook de gegevens om de informatie van de blauwe vlag te
kunnen weergeven.
5. Vragen en discussiepunten
1. Moeten taken/verantwoordelijkheden van de verschillende partijen
ten aanzien van zwemwater worden verduidelijkt naar het publiek en zo
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ja, hoe? Nu hebben recreanten soms het gevoel ‘van het kastje naar de
muur’ te worden gestuurd.
Mogelijke oplossingen:
informatie over taken/verantwoordelijkheden weergeven op internet
(www.noord-holland.nl/zwemwater en/of op www.zwemwater.nl);
deze informatie weergeven in een persbericht bijvoorbeeld bij de
start van het zwemseizoen;
hier aandacht aan besteden op tv;
2. Hoe kan het belang van een zwemverbod worden duidelijk gemaakt
aan het publiek?
Mogelijke oplossingen:
gevaren van bijvoorbeeld blauwalg, zwemmersjeuk,
bacteriologische overschrijding weergeven in een folder, en die
beschikbaar stellen bij beheerders. Voor blauwalgen is er ooit
gestart met een dergelijke folder (zie bijlage);
de informatie over wat de gezondheidsrisico’s zijn, meenemen bij
een waarschuwings-/verbodsbord;
gezondheidsrisico’s meenemen in een landelijke campagne
(bijvoorbeeld via Nederland Leeft met Water);
verwijzen naar alternatieve zwemlocaties in de buurt als er op een
bepaalde locaties gezondheidsrisico’s zijn;
ophangen van een spandoek bij zwemlocaties ‘het zwemseizoen is
weer begonnen’ (zoals de scholen zijn weer begonnen) met daarop
een verwijzing naar bronnen met meer informatie;
ontwikkelen van een lespakket voor scholen over zwemwater;
zwemwaterfolder naar scholen sturen;
3. Hoe kan worden gehandhaafd op zwemverboden bijvoorbeeld in een
gemeente waar geen BOA’s zijn?
Mogelijke oplossingen:
De verantwoordelijkheid voor de openbare veiligheid ligt bij de
gemeente;
De houder zou in zo’n geval om tafel moeten met gemeente en
politie;
BOA’s moeten aangewezen zijn om te kunnen handhaven op de
APV. Als dat niet zo is, kan er contact opgenomen worden met de
provincie. De provincie neemt dan contact op met de politie.
Deze vraag wordt uitgewerkt door de Provincie om helder te krijgen wie
nu wat kan doen/bevoegd is om te kunnen handhaven op een
zwemverbod ingesteld door de Provincie of het sluiten van de
zweminrichting door de houder zelf op aanraden van de Provincie .
Verder:
• Blauwalgprotocol 2010: wat moet daar aan worden verbeterd?
Onder meer hoe omgaan met dagelijks beheer. Het
blauwalgprotocol 2010 voorziet in dagelijkse visuele inspectie als
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mogelijkheid om sneller te kunnen reageren op de aan- of
afwezigheid van drijflagen. De inspectie op drijflagen is in principe
gericht op de zwemzone, zoals opgenomen in het
zwemwaterprofiel. De provincie spreekt echter in principe geen
dagelijkse visuele inspectie af.
Bacteriën: er zijn geen normen voor de actuele waterkwaliteit tijdens
het zwemseizoen (EC, IE); hoe daarmee omgaan? Met de
waterbeheerders is afgesproken welke werkwijze gehanteerd wordt
ten aanzien van monsterneming en toetsing van normen in het
zwemseizoen 2010.
Openstellen van een zwemlocatie na een afsluiting: hoe kan dat
worden geregeld opdat een zwemlocatie niet onnodig lang dicht
blijft? De provincie verzoekt de waterbeheerders om een extra
monster te nemen. Dit is afgesproken met de waterbeheerders en
de provincie in de werkwijze ten aanzien van monsterneming en
toetsing van normen 2010.
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Bijlage 1: Risico’s van giftige blauwalgen
In voorjaar en zomer kunnen bij warm weer in buitenwater blauwalgen
(cyanobacteriën) ontstaan. Blauwalgen kunnen zich bij zon en
watertemperaturen vanaf 20 °C snel vermenigvuldigen. Ook zijn
drijflagen met blauwalgen mogelijk. Die zien eruit als blauwgroene
olieachtige lagen op het water. De meeste blauwalgen kunnen giftige
stoffen (cyanotoxines) produceren met mogelijk risico’s voor mens, dier
en milieu.
Gifstoffen
De gifstoffen in blauwalgen veroorzaken irritatie en jeuk als ze op de
huid terechtkomen. Als water is ingeslikt, kunnen maag- en
darmklachten voorkomen. Gebeurt dat in grote hoeveelheden of vaak
dan kunnen ernstiger effecten optreden, zoals beschadiging van de
lever of het zenuwstelsel (bijvoorbeeld verlamming). De kans op deze
ernstige gevolgen is klein.
Controle van zwemwater
Regelmatig vindt controle plaats naar de kwaliteit van alle officiële
zwemplaatsen. Als een verhoogd risico op giftige blauwalgen aanwezig
is, stelt de provincie zo snel mogelijk een waarschuwing of zwemverbod
in voor de betreffende zwemlocatie.
Wat kunt u zelf doen
Slik nooit oppervlaktewater in. Zwem niet in drijflagen met blauwalgen.
Let op de waarschuwingsborden op officiële zwemplaatsen. Zwem niet
buiten de officiële zwemplaatsen, want daar wordt het water niet
gecontroleerd. Laat kinderen en huisdieren niet in water met
blauwalgen zwemmen of er van drinken.
Meer informatie?
Als u meer wilt weten over de risico’s van blauwalgen in uw omgeving
kunt u kijken op internet
http://www.waterland.net/zwemwaterkwaliteit. Bij de provinciale
zwemwatertelefoons kunt u terecht met vragen over de waterkwaliteit
van specifieke zwemplaatsen. Deze nummers zijn te vinden op pagina
725 van NOS Teletekst en op de genoemde internetsite. Algemene
informatie over blauwalgen kunt u vinden op de website van STOWA
(www.stowa.nl, onder het thema ‘cyanobacteriën’).
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Figuur 1: Stroomschema blauwalgenprotocol 2010.

