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1. Inleiding
In maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn in werking getreden. Volgens deze 
zwemwaterrichtlijn moeten de zwemplaatsen in oppervlaktewater vanaf 2010 jaarlijks vóór aanvang van 
het zwemseizoen opnieuw officieel worden aangewezen. 

2. Procedure
De voorbereiding van het besluit heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeUngen 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 10b en 10c van de Wet hygiëne en veiUgheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). 

Het ontwerp besluit is toegezonden aan alle gemeenten en waterbeheerders binnen de provincie en aan 
alle (strand)houders van de bij dit besluit aangewezen zwemwaterlocaties. 

Conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerp besluit van 27 december 2013 
tot en met 6 februari 2014 in de gemeenten van provincie Flevoland en het provinciehuis ter inzage 
gelegen. De kennisgeving is gepubUceerd in de Flevopost en Almere Vandaag. 

3. Motivatie voor aanwijzing zwemwaterlocaties
Over 2013 zijn op basis van artikel 10b, lid 1 van de Whvbz zwemwaterlocaties geïnventariseerd waar door 
een groot aantal personen wordt gezwommen. Vervolgens zijn deze zwemwaterlocaties beoordeeld op hun 
geschiktheid om de functie zwemwater en de aanwijzing zwemwater toegekend te krijgen. 

Hiervoor zijn de aanbeveUngen gevolgd zoals deze gegeven worden in het Protocol aanwijzen en afvoeren 
van zwem locaties van de LBOW-werkgroep zwemwater. Het protocol is op 15 oktober 2009 vastgesteld door 
het Directeuren Water Overleg (DWO) namens het Nationaal Water Overleg (NWO). Hierbij is onder andere 
rekening gehouden met mogeUjke andere conflicterende functies. Daarnaast heeft intensieve afstemming 
plaatsgevonden met de houders van de zwemwaterlocaties en de betreffende waterbeheerders. 

4. Overwegingen naar aanleiding van het besluit
De implementatie van de zwemwaterrichtlijn in de Nederlandse wetgeving (Whvbz) en de bevoegdheid tot 
aanwijzing is per 21 december 2009 van kracht. Zowel de gemeenten, waterbeheerders en alle 
strandbeheerders zijn in het verleden jaarUjks op de hoogte gesteld van de officiële zwemwaterlocaties in 
Flevoland. Ook de resultaten van het veiligheidsonderzoek stranden 2009 tot en met 2013 zijn met de 
gemeenten en strandbeheerders besproken. Ten aanzien van de gemeenten, waterbeheerders en 
strandbeheerders (belanghebbenden) zijn dan ook geen bezwaren te verwachten. Burgers konden 
gedurende de 6 weken dat het ontwerp- besluit ter inzage lag hun zienswijze bekend maken tegen dit 
ontwerp. 

5. Overwegingen naar aanleiding van ingediende adviezen en zienswijzen
Naar aanleiding van de toezending en de openbare ter inzage legging van 27 december 2013 tot en met 6 
februari 2014 zijn er 2 zienswijzen binnengekomen. 

1. Gemeente Dronten
De gemeente Dronten reageert op 24 december 2013 per mail dat de strandaanduidingen en
begrenzingen op de zwemwaterkaart Usselmeergebied van de Zwemwaterbrochure 2013 niet correct
zijn vermeld.

Als deze brochure in 2014 opnieuw wordt uitgegeven zal rekening worden gehouden met de juiste
begrenzing en benaming van deze locaties. Op www.zwemwater.nl staan de strandaanduidingen en
begrenzingen op de zwemwaterkaart wel goed vermeld.

Bovengenoemde zienswijze is geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerp-besluit en de ingebrachte 
zienswijze wordt niet meegenomen in het definitieve besluit. 
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2. Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer (SBB) reageert op 7 januari 2014 per mail dat ze tot de conclusie komt dat de
Spijkvijver niet voldoet aan het beeld van de gemiddelde recreant. SBB wil de Spijkvijver Uever niet
meer als zwemwaterlocatie laten aanwijzen. De reden is dat er klachten van recreanten zijn op het
voorkomen van draadalgen (wier) in het water.

Aangezien de klachten niet zijn gebaseerd op de waterkwaUteit, maar op de visuele onaantrekkeUjke
wieralgengroei in het water, is deze reden van afvoer van de locatie als officiële zwemwaterlocatie niet
voldoende toereikend voor de Europese zwemwaterrichtlijn. Wel wordt onderkent dat er klachten over
de locatie zijn als er gezwommen wordt. Omdat de waterbodem in de zwemzone sUbrijk is, kan
onderhoud van de waterbodem (sUb weghalen) nodig zijn, wat mogeUjk vermindering geeft van de
wieralgen. Daarnaast kan in de informatie naar de zwemmers worden aangegeven dat het een
natuurvijver betreft en dat daarin het voorkomen van waterplanten en wieralgen als onderdeel van het
watersysteem niet kan worden voorkomen. Daarom is er voor dit onderwerp en omdat een
zwemwaterlocatie niet zo maar afgevoerd kan worden volgens de EU-zwemwaterrichtUjn op 20 februari
2014 overleg geweest tussen SBB, Waterschap Zuiderzeeland en de OFGV. Daarbij is afgesproken dat de
locatie in 2014:

• als officiële zwemwaterlocatie wordt aangewezen;
• het Waterschap een onderzoek verricht naar maatregelen tegen de wieralgen en kosten die

hiermee gemoeid zijn;
• SBB kijkt naar de mogeUjke uitvoering van de maatregelen in relatie met de kosten voor het

zwemseizoen;
• de OFGV zorgt voor een duidelijke berichtgeving over wat zwemmers kunnen verwachten bij

deze locatie.

Bovengenoemde afspraken zijn geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerp-besluit en de 
ingebrachte zienswijze wordt niet meegenomen in het definitieve besluit. 

6. Besluit
Gelet op het voorgaande en de bepaUngen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden, het Waterbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten om de op de 
als bijlage opgenomen lijst "Zwemwaterlocaties Flevoland 2014" genoemde zwemwaterlocaties de functie 
zwemwater, alsmede de aanwijzing zwemwater toe te kennen. 

Lelystad, 18 maart 2014 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland; 
de secretaris, de voorzitter 

T. van der Wal 
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Bijlage 1 Lijst van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater in de provincie Flevoland per 1 mei 2014. 

Nr. Naam zwem water locatie 2014 Lengte van 
het strand 

gem. 
breedte 
van het 
strand 

Naam water Gemeente 

1 Dijkstrand 0 ± 180 m ± 25 m Usselmeer Urk 
2 Strand Staversekade ±210m ± 40 m Usselmeer Urk 
3 Strand Zwolse Hoek ± 220m ± 30 m Ketelmeer Noordoostpolder 
4 Strand Schokkerhaven ± 300 m ± 20 m Ketelmeer Noordoostpolder 
5 Netl Park ± 250 m ± 25 m Netl Park® Noordoostpolder 
6 Strand Burchtpias 0 ± 500 m ± 80 m Wellerwaard® Noordoostpolder 
7 Strand Kamperhoek ± 50 m ± 15 m Ketelmeer Dronten 
8 Houtribhoek ± 430 m ± 55 m Usselmeer Lelystad 
9 Abbertstrand ± 1500 m ± 40 m Drontermeer Dronten 
10 Spijkstrand ± 2200 m ± 55 m Veluwemeer Dronten 
11 Riviéra Beach Noord + 400 m ± 50 m Veluwemeer Dronten 
12 Riviéra Beach Zuid ± 600 m + 50 m Veluwemeer Dronten 
13 Ellerstrand (noord en zuid) ± 1400 m ± 50 m Veluwemeer Dronten 
14 Harderstrand ±1000 m ± 50 m Veluwemeer Dronten 
15 Woldstrand + 800 m ± 50 m Wolderwijd Zeewolde 
16 RCN-strand Zeewolde 0 ± 200 m ± 50 m Wolderwijd Zeewolde 
17 Erkermederstrand ± 2500 m ± 35 m Nuldernauw Zeewolde 
18 Strand Eemhof 0 ± 500 m ± 80 m Nijkerkerkernauw Zeewolde 
19 Laakse Strand ± 2700 m ± 25 m Nijkerkerkernauw Zeewolde 
20 Zwemstrand Almere-Haven ± 350 m ± 10 m Gooimeer Almere 
21 Surf strand Almere-Haven ± 100 m ± 15 m Gooimeer Almere 
22 Zilverstrand ~ ±1200 m ± 80 m Gooimeer Almere 
23 Almeerderstrand ±1600 m ± 80 m Umeer Almere 
24 Spijkvijver ± 360 m ± 30 m Spijkvijver® Dronten 
25 t' Bovenwater ± 300 m ± 30 m 't Bovenwater® Lelystad 
26 Het Belevenissenbos 0 ± 50 m ± 20 m ' t Belevenissenbos ® Lelystad 
27 Strand Reigerpias ± 75 m ± 30 m Reigerpias® Zeewolde 
28 Stedewij kstrand ± 100 m ± 30 m 't Weerwater® Almere 
29 Fantasiestrand ± 200 m + 50 m 't Weerwater® Almere 
30 Lumièrestrand ± 150 m ± 30 m ' t Weerwater® Almere 
31 Noorderplassenstrand + 150 m ± 20 m Noorderpiassen® Almere 
32 Strand in Zicht ± 200 m ± 40 m Noorderpiassen® Almere 

0 = Deze stranden zijn in 2014 nog geen officiële zwemwaterlocaties, maar worden als een potentiële 
zwemwaterlocatie aangemerkt. Deze zullen na het opstellen van een zwemwaterprofiel door de 
initiatiefnemer mogeUjk als officiële zwemwaterlocaties worden aangewezen. Dit is mede afhankeUjk van 
de uitkomst van het aanvullend onderzoek naar de waterkwaUteit op de locatie. Strandgasten kunnen er in 
2014 wel zwemmen. Voor het RCN-strand zal de initiatiefnemer in maart 2014 besluiten of deze locatie als 
potentiële zwemwaterlocatie zal worden onderzocht. 

~ = Zwemwaterlocatie Zilverstrand wordt door hekwerk om het strand tijdeUjk afgesloten voor het pubUek 
en zwemmers. Dit is in verband met de uitbreiding van de A6 en de tijdeUjke opslag van bouwmaterialen. 
Na afronding van de werkzaamheden en herprofilering van het strand wordt het op nieuw opengesteld in 
2017. 

® = zwemwaterlocaties in regionaal oppervlaktewater. Voor deze locaties kent de provincie de functie 
zwemwater toe. De overige locaties liggen in Rijkswateren. De functietoekenning van Rijkswateren ligt bij 
de minister van Infrastructuur en Milieu. 
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