RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
19R.00280

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

23 april 2019

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: Wethouder Bolderdijk

: Handhaving

Contactpersoon :

I. Wesselingh

Tel.nr.

:

0348 42 8559

E-mailadres

:

wesselingh.i@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Jelmer Vierstra van de Fractie van Progressief Woerden
over “Hoe veilig is zwemmen in de Singel?”

Beantwoording van de vragen:
1.

Wat wordt er precies onderzocht bij de metingen naar de zwemwaterkwaliteit?
Beantwoording: Bij officiële zwemwaterlocaties in de provincie Utrecht wordt tussen 1 mei en
1 oktober (zwemseizoen) door de HDSR getest op de bacteriologische parameters E.coli en
Intestinale Enterokokken.

2.

Welke wateren in Woerden en omgeving worden regelmatig op zwemwaterkwaliteit
beoordeeld?
Beantwoording: In de gemeente Woerden is alleen Plas Cattenbroek aangewezen als officiële
zwemwaterlocatie en wordt de zwemwaterkwaliteit getest door de HDSR. Andere wateren in de
omgeving van Woerden die ook regelmatig worden getest en een officiële zwemwaterlocatie
zijn, zijn:
- Strijkviertel en de Haarrijnse plas in Utrecht
- Plas Elfhouten en Reeuwijkse Hout in Bodegraven-Reeuwijk
- Nieuwkoopse Plassen/Meije Park in Nieuwkoop
- Recreatie-eilanden bij de Vinkeveense Plassen in De Ronde Venen
- Recreatieplas Down Under in Nieuwegein

3.

Klopt het dat de Singel niet meegenomen wordt in deze metingen?
Beantwoording: Ja, dat klopt omdat de Singel geen officiële zwemwaterlocatie is.

4.

Is het college bekend met het feit dat de Singel veelvuldig door Woerdenaren gebruikt wordt
om in te zwemmen?
Beantwoording: We weten dat er Woerdenaren in de Singel zwemmen voor eigen risico.

5.

Is het college bereid om de Singel mee te nemen in de metingen?
Beantwoording:
De gemeente doet geen metingen naar zwemwaterkwaliteit, dit doet de HDSR.
De Singel is geen officiële zwemwaterlocatie. De Singel kan dit gezien de gestelde
kwaliteitseisen zoals zwemwaterprofiel (o.a. taluds), veiligheid (o.a. bodem) hygiëne (o.a.
sanitaire voorzieningen) en waterkwaliteit, die door het bevoegd gezag, de provincie Utrecht,
hieraan gesteld worden, ook niet worden. Het college is van mening dat in principe alleen bij
officiële zwemwaterlocaties gezwommen dient te worden omdat daar in het zwemseizoen de
veiligheid en hygiëne gecontroleerd wordt en het publiek bij calamiteiten tijdig geïnformeerd kan
worden. Zwemmen op andere dan de officiële locaties wil het college dan ook niet stimuleren.

6.

Is het college bereid om andere maatregelen te treffen om zwemmen in de Singel veiliger te
maken? Bijvoorbeeld met waarschuwingsborden voor beroeps- en pleziervaart?
Beantwoording:
De gemeente heeft in het verleden reeds maatregelen getroffen o.a. diverse trappetjes
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opgehangen zodat personen die te water raken uit het water kunnen komen i.v.m. steile oevers
bij de Singel. Het college vindt het niet wenselijk dat er in de Singel wordt gezwommen en wil
dit dan ook niet stimuleren.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.006537

<SET:ONDVLG;kruijsbergen_m;molkenboer_v;0>
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From:
Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
maandag 25 maart 2019 10:52:27
To:
Stadhuis
Cc:
Subject:
FW: Schriftelijke vragen Progressief Woerden inzake Singel als veilig Zwemwater
Attachments: art. 42 vragen progressief woerden inzake singel als veilig zwemwater.pdf

Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
Van: Ramler, Huub
Verzonden: maandag 25 maart 2019 10:52
Onderwerp: Schriftelijke vragen Progressief Woerden inzake Singel als veilig Zwemwater

Aan het college
CC raad
CC domeincontrollers
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van Progressief Woerden inzake Singel als veilig zwemwater.
Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 24 april a.s.).
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl


De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl

Artikel 42 vragen – Hoe veilig is zwemmen in de Singel?

Zwemmen in buitenwater lijkt elk jaar populairder te worden in Woerden. Waarbij naast de
aangewezen zwemwaters zoals de Eend bij Kamerijck en de Cattenbroekerplas ook de Singel in
Woerden veelvuldig door Woerdenaren gebruikt wordt. Maar anders dan bij ‘de plassen’ wordt de
Singel niet standaard getest op geschiktheid om in te zwemmen. Progressief Woerden zou graag zien
dat ook de Singel een volwaardig zwemwater wordt. En dat begint met metingen naar
zwemwaterkwaliteit. Deze wens levert de volgende vragen:
1. Wat wordt er precies onderzocht bij de metingen naar de zwemwaterkwaliteit?
2. Welke wateren in Woerden en omgeving worden regelmatig op zwemwaterkwaliteit
beoordeeld?
3. Klopt het dat de Singel niet meegenomen wordt in deze metingen?
4. Is het college bekend met het feit dat de Singel veelvuldig door Woerdenaren gebruikt wordt
om in te zwemmen?
5. Is het college bereid om de Singel mee te nemen in de metingen?
6. Is het college bereid om andere maatregelen te treffen om zwemmen in de Singel veiliger te
maken? Bijvoorbeeld met waarschuwingsborden voor beroeps- en pleziervaart?
Progressief Woerden, Jelmer Vierstra

