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CDA Statenfractie - Schriftelijke vragen over waterkwaliteit
Hoornse plas
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b.j.darwinkel@provinciegroningen.nl
vragen CDA zwemmersjeuk Hoornse plas

Geachte dames en heren,

1. Samenvatting
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Op 1 juli 2015 zijn er vragen over de waterkwaliteit bij de Hoornse plas te
Groningen binnengekomen. Dit naar aanleiding van het feit dat er de afgelopen
jaren een paar keer een negatief zwemadvies is ingesteld vanwege het voorkomen
van zwemmersjeuk. Deze vragen zijn gesteld door het CDA. Gedeputeerde Staten
zijn het bevoegd gezag ten aanzie n van de Wet Veiligheid en Hygiëne bij
Badinrichtingen, de WHVBZ. Het zwemwater in de Hoornse plas wordt minimaal
12 keer per zwemseizoen door het waterschap in de maanden mei-oktober
bemonsterd. Mochten er tekortkomingen of overtredingen ten aanzien van de
veiligheid of hygiëne zijn, dan is het aan de beheerder van de zwemlocatie om
passende maatregelen te treffen.
2. Vragen CDA
I.Hoe is het mogelijk dat de kwaliteit van de Hoornse plas regelmatig onvoldoende
blijkt te zijn dat een negatief zwemadvies wordt afgegeven? Kunt u aangeven op
welke wijze wordt voorkomen dat een negatief zwemadvies bij ander zwemwater
moet worden afgegeven?
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Antwoord: De kwaliteit van het zwemwater in de Hoornse plas is in het algemeen
uitstekend zo blijkt uit de bemonsteringen. Na enkele tientallen klachten over rode
huiduitslag en jeuk van zwemmers, ontvangen door provincie, het Meerschap
Paterswolde en de GGD, kan echter worden geconcludeerd dat er opnieuw
zwemmersjeuk aanwezig is. Zwemmersjeuk kan niet worden geanalyseerd uit het
gebruikelijke watermonster. Om de mensen te waarschuwen voor de
zwemmersjeuk is, gelet op het grote aantal klachten, een negatief zwemadvies
afgekondigd door de provincie. De provincie heeft de wettelijke verplichting
zwemmers te waarschuwen voor een onvoldoende waterkwaliteit. Indien bij ander<
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zwemwaterlocaties zwemmersjeuk wordt geconstateerd wordt eveneens tot een
negatief zwemadvies besloten.
2. Welke maatregelen treft uw college om deze problemen op korte termijn zo snel
mogelijk te verhelpen? Zijn er indicaties dat de problemen nog deze zomer kunnen
worden verholpen, zodat iedereen kan genieten van de faciliteiten?
Antwoord: Wij treffen hiertegen geen maatregelen. De beheerder en eigenaar, in
dit geval het Meerschap Paterswolde,neemt maatregelen in de vorm van het
vangen van slakken uit de plas die mogelijk besmet zouden zijn met de worm die
zwemmersjeuk veroorzaakt. Deze slakken worden in een laboratorium
geanalyseerd. Inmiddels is gebleken dat na de eerste vangronde meerdere
slakken besmet waren met de worm die de zwemmersjeuk veroorzaakt. Naar is
vernomen is het Meerschap, gelet op die analyseresultaten van plan nu op grotere
schaal slakken weg te vangen. Overigens leert de ervaring dat, eenmaal
aanwezig, de zwemmersjeuk veelal het hele seizoen aanhoudt.
3. Welke maatregelen treft uw college om deze problemen in de toekomst te
verhelpen?
Antwoord: Zie antwoord onder 2.
4. Op welke wijze werkt uw college met andere overheden samen, zoals
gemeenten en de betrokken waterschappen?
Antwoord: Ten aanzien van de zwemmersjeukproblematiek vindt er overleg plaats
met het waterschap of een negatief zwemadvies moet worden afgekondigd. Ook
neemt het waterschap elke 2 weken watermonsters van alle zwemplassen en
kunnen ze adviseren over mogelijk te nemen maatrege len als
waterkwaliteitsbeheerder ten aanzien van het zwemwater.
5. Wat doet uw college, ook in samenspraak met andere overheden, in
informatievoorziening voor bezoekers?
Antwoord: De provincie informeert en waarschuwt de bezoekers over de
zwemwaterkwaliteit via de landelijke website www, zwemwater,nl, de provinciale
website, door middel van een persbericht en via teletekst pagina 725. Ook het
waterschap geeft meestal jaarlijks een videoboodschap afin de media.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeput^rde Staten van Groningen:

voorzitter,

secretaris.

