
31 527 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden en de
Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en
kwaliteit van zwemwateren)

B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKS-
HUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU/WONEN,
WIJKEN EN INTEGRATIE1

Vastgesteld 19 mei 2009

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

De leden van de fractie van het CDA kunnen het doel van deze wetswijzi-
ging onderstrepen, namelijk het op grond van gemeenschappelijke
normen bereiken van een goede zwemwaterkwaliteit en een hoog
beschermingsniveau in de gehele Gemeenschap. Duidelijk onderstreept
wordt het grote belang van het Europese beleid over de zwemwater-
kwaliteit elk badseizoen, dat het publiek beschermt tegen incidentele en
chronische verontreinigingen als gevolg van lozingen in of bij Europese
badzones.
Aanleiding tot de wijziging van de wet is onder meer de nieuwe weten-
schappelijke en technische gegevens betreffende de voor het zwemwater
relevante indicator parameters om microbiologische gezondheidsrisico’s
te bepalen en een hoog beschermingsniveau te bereiken. Tevens is invul-
ling gegeven aan de wens om te komen tot actiever zwemwaterbeheer,
met name met betrekking tot de communicatie met het publiek, een
betere en snellere voorlichting aan het publiek. Voorgesteld wordt dit via
internet te doen. De leden van de CDA-fractie vragen zich af of dit
voldoende effectief is. Immers vele mensen beschikken niet over internet
en ook is het de vraag of iedereen internet raadpleegt alvorens te gaan
recreëren.
In de beoordeling van het zwemwater komen beschrijvingen voor van de
fysische, geografische en hydrologische kenmerken van het zwemwater,
op grond van regelmatig uitgevoerde metingen, waarbij incidentele
verontreinigingen min of meer buiten beschouwing worden gelaten. Hoe
frequent moet men meten om een betrouwbare mediane waarde vast te
stellen, zo vragen deze leden zich af.
In de beschrijving van de memorie van toelichting ligt het accent met
name op de microbiologische kwaliteit van het zwemwater. Zijn ook de
chemische normen aangepast in de nieuwe richtlijn, en zo ja, op welke
parameters? Lozingen van chemisch afval ,de stijgende concentraties van
herbiciden, koolwaterstofverbindingen, zware metalen enz. in het grond-
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water zijn een bron van zorg, zo zijn de leden van deze fractie van mening.
Wat betekent een negatief zwemwateradvies voor het publiek? Frequente
blootstellingen aan verontreinigd zwemwater kan toch op de lange
termijn gezondheidsschade opleveren. Hoe wordt hier op toe gezien ter
voorkoming van dit ongewenste fenomeen?

De leden van de commissie zijn de antwoorden met belangstelling tege-
moet.

De voorzitter van de commissie,
Meindertsma

De griffier van de commissie,
Kim van Dooren
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