Wiljan Bruggeman: “Ik heb er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn”

Verwachting: volgend jaar
nieuwe zwemwaterwetgeving
Het VHG-Platform voor
Natuurlijk Zwemwater heeft
de eerste bijeenkomst erop
zitten. Een succesvolle
bijeenkomst bovendien,
vindt medeorganisator Wiljan
Bruggeman. De opkomst was
hoog en een vertegenwoordiger
van het ministerie van Infra
structuur & Milieu bracht goed
nieuws: naar verwachting worden
volgend jaar wijzigingen in de
wetgeving voor zwemwater
doorgevoerd.
Door Remco Faasen

Achter de schermen werkt een projectgroep met daarin onder meer Branchevereniging VHG, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, onder leiding van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu aan
voorstellen voor nieuwe wetgeving op het
gebied van natuurlijk zwemwater. Hoog
nodig, want de huidige voorschriften
stammen uit 1984. Sindsdien stijgen
zwemvijvers in populariteit, maar is er
veel onduidelijkheid over de aanleg ervan
in de (semi-)openbare ruimte. Om in te
spelen op de aanstaande veranderingen
is onlangs het Platform voor Natuurlijk
Zwemwater opgezet.

Opkomst
Het Platform hield op 18 februari jongstleden de eerste bijeenkomst en tot tevredenheid van Wiljan Bruggeman was de
opkomst hoog: “Vijfentwintig aanwezige
bedrijven was boven verwachting.

Namens het ministerie gaf Wilfred Reinholt een presentatie over de stand van
zaken rondom de verwachte wettelijke
wijzigingen. Het was goed dat hij er was
om eens nader kennis te maken met
bedrijven in de branche en om zelf te
aanschouwen wat er leeft en speelt in
onze wereld.”

Praktijk
Dat vindt Reinholt zelf ook: “Het is goed
om voeling te houden met de praktijk. Te
horen welke ontwikkelingen en opvattingen
er zijn om eventuele knelpunten op te
lossen. Daarom ben ik ook blij met het
initiatief voor het Platform. Kennis en
ervaring met aanleg en beheer van zwemvijvers kunnen dan worden gebundeld.”
De regelgeving rondom de aanleg van
natuurlijk zwemwater is vastgelegd in
het Besluit hygiëne en veiligheid bad
inrichtingen en zwemgelegenheden
(Bhvbz). Aanpassingen daarop verlopen
voorspoedig, aldus Reinholt: “De tekst
voor de wijziging van het Bhvbz wordt
momenteel afgerond, waarna het nog
een aantal toetsen zal doorlopen en vervolgens via de Ministerraad voor advies
wordt voorgelegd aan de Raad van State.
De planning is erop gericht dat het
wijzigingsbesluit in 2015 in werking zal
treden.”

Kwaliteitseisen
“Een ander belangrijk verschil is dat de
kwaliteitseisen voor reguliere zwembaden
vernieuwd worden. Ze geven zo een veel
beter beeld van de feitelijke situatie rondom de bescherming van gezondheid van
de gebruikers. Omdat die in de huidige
regelgeving niet specifiek gereguleerd
waren voor (semi-)openbare zwemvijvers,
stokte de introductie daarvan. Er komt nu
meer duidelijkheid door specifieke voorschriften voor de waterkwaliteit op te
nemen en voor te schrijven dat er op
basis van een risicoanalyse beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd.”
Wiljan Bruggeman hoort het allemaal met
genoegen aan. “Ik heb er vertrouwen in
dat we op de goede weg zijn, zeker wat
betreft regelgeving voor het aanleggen
van zwemvijvers op (semi-)openbaar
terrein. Daar kunnen we nu gezamenlijk
stappen in maken en elkaar versterken
zodat we bouwen aan een goede,
professionele branche.”
Kijk voor meer informatie op: http://www.vhg.org/
platformen/natuurlijk-zwemwater

Wijzigingen
In de nieuwe wet moeten vooral wijzigingen
op het gebied van middelvoorschriften in
zwembaden komen. “Dat zijn voorschriften
waarin is aangegeven hoe het doel - een
gezonde en veilige badinrichting - moet
worden bereikt. Zo zijn er voorschriften
over het terugspoelen van filters, de pompcapaciteit en de hoeveelheid schoon water
die per zwemmer aan het bad moet worden
toegevoegd. Bij de voorgestelde wijziging
staat het doel voorop en krijgen de
exploitanten meer verantwoordelijkheid
om zelf te bepalen hoe zij dat bereiken.”
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