Juridische aspecten vandeWHVZ endeWYO

Inleiding
Ingegaan zal worden op de relatie tussen de
Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (WHVZ) en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO). Daarbij zal
tevens worden ingegaan op een aantal
knelpunten dat zich in de praktijk voordoet.
Het betreft hier de plaats van bemonstering,
de toezending van waterkwaliteitsgegevens,
uitstel van de termijn van het zwemverbod,
handhaving van het zwemverbod, microverontreinigingen, surfwateren het
onderscheid tussen de zwemaelesenheden
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van de categorie C (zweminrichtingen in
oppervlaktewater) en de categorie D (de
overige plaatsen waar door een aanmerkelijk
aantal personen in oppervlaktewater pleegt
te worden gezwommen). Tenslotte zal heel
summier de uitvoering van de EG-zwemwaterrichtlijn van 1975 in de EG-lidstaten
aan de orde komen.
Relatie WHVZ-WYO
Op grond van de WHVZ moet een inventarisatie plaatsvinden van alle zweminrichtingen in oppervlaktewater en van alle
overige plaatsen waar door een aanmerkelijk
aantal personen in oppervlaktewater pleegt
te worden gezwommen. Het gaat hierbij om
een feitelijke constatering zonder belangenafweging. Als indicatie voor een aanmerkelijk aantal personen kan worden
uitgegaan van enige tientallen personen in
eikaars nabijheid bij mooi weer. De inventarisatie wordt verricht door gedeputeerde
staten, zowel bijde rijkswateren alsbij de
niet-rijkswateren. Gedeputeerde staten
moeten vervolgens jaarlijks de kwaliteit van
het water van degeïnventariseerde plaatsen dus ook van de rijkswateren —kenbaar
maken aan het publiek.
Voorts moeten gedeputeerde staten jaarlijks
een onderzoek doen naardeveiligheid bijhet
zwemmen bij de geïnventariseerde plaatsen,
met uitzondering vandezweminrichtingen in
oppervlaktewater. Ten aanzien van deze
laatste categorie worden namelijk bij een
uitvoeringsbesluit vandeWHVZ.het Besluit
hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden,
eisen gesteld aan de veiligheid. Zo nodigzal
het publiek door middel van voorzieningen
ter plaatse - doorgaans borden - moeten
worden ingelicht omtrent de veiligheid.
Op grond van de WHVZ gelden normen
voor het zwemwater. Bij overschrijding van
de normen zijn gedeputeerde staten

verplicht, ook wat betreft de rijkswateren,
een zwemverbod in te stellen. Daarnaast zijn
gedeputeerde staten bevoegd om in het
belang van de hygiëne of veiligheid een
zwemverbod in te stellen. Deze bevoegdheid
geldt ook in geval van incidenteel zwemmen,
dus als het gaat om een niet-geïnventariseerde zwemgelegenheid.
Voorts vindt op grond van de WHVZ een
aanvullend (ten opzichte van de WVO)
onderzoek plaats naar de zwemwaterkwaliteit bij de zweminrichtingen in
oppervlaktewater. Het gaat hierbij om
eenvoudig door de houder te verrichten
zintuiglijk onderzoek dat dagelijks moet
geschieden en wel naar het doorzicht, kleur,
geur, schuim, olie en vuil. Daarnaast kunnen
gedeputeerde staten nogextra onderzoek
verlangen van de houder van deze zweminrichtingen inoppervlaktewater. Zo kunnen
zij bijvoorbeeld een onderzoek verlangen
naar de thermotolerante bacteriën van de
coligroep tijdens het weekeinde, of een
onderzoek in verband met de mogelijke
aanwezigheid van de ziekte van Weil.
Bij de geïnventariseerde zwemgelegenheden
die niet zijn ingericht vindt op grond van de
WHVZ geen onderzoek naarde waterkwaliteit plaats. Wel biedt de WHVZ de
mogelijkheid om bij algemene maatregel van
bestuur (AMvB) gedeputeerde staten toteen
dergelijk onderzoek te verplichten, doch een
dergelijke AMvB isnooit tot stand gekomen,
noch bestaan hiertoe plannen.
Op grond van de WVO moeten waterkwaliteitsplannen worden vastgesteld.
Voor de rijkswateren gebeurt dit door de
ministers van Verkeer en Waterstaat en
van VROM; voor de overige wateren door
provinciale staten. Het isdebedoelingdat op
grond van de WHVZ geïnventariseerde
plaatsen zoveel mogelijk de functie
zwemwater krijgen in de waterkwaliteitsplannen. Hierbij vindt echtereen belangenafweging plaats. Het isdenkbaar dat een
geïnventariseerde plaats niet de functie
zwemwater krijgt in een plan omdat dit niet
goed verenigbaar ismet andere belangen,
zoals de scheepvaart. Een zwemverbod zal
dan onvermijdelijk zijn.
Indien een waterde functie zwemwater heeft
gekregen in een waterkwaliteitsplan moet de
waterkwaliteitsbeheerderditwater periodiek
bemonsteren, een en ander conform het op
de WVO gebaseerde Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren. Dit besluit bevat eveneens de
normen waaraan het zwemwater moet
voldoen. De sanering van het water zal
grotendeels moeten geschieden met de
instrumenten die de WVO biedt; de WHVZ
kent geen saneringsinstrumenten.
Als we de verschillende elementen van de
WHVZ en de WVO nogeven op een rij
zetten, krijgen we het volgende beeld.

WHVZ
— inventarisatie;
—bekendmaking kwaliteit;
— veiligheidsonderzoek;
— normen;
— zwemverbod;
—aanvullend onderzoek bij zweminrichtingen.
WVO
—functietoekenning in plan;
— sanering;
— bemonstering;
— normen.
Zowel op grond van de WHVZ alsde WVO
zijn dus normen vastgesteld voor het
zwemwater. De normen van de WVO zijn
over het algemeen iets strenger. Het grootste
verschil isaanwezig bij de parameter
thermotolerante bacteriën van de coligroep.
De WVO kent hier een mediaanwaarde van
3 per ml.terwijl deWHVZeen 80 percentielwaarde kent (van de 10 bemonsteringen
mogen er 2 overschrijdingen voorkomen)
van 20 per ml. Alleen bij zeer sterke
schommelingen in de kwaliteit ishet
denkbaar dat wel wordt voldaan aan de
WVO-norm. doch niet aan deWHVZ-norm.
Dit verschil tussen de normen isvrij logisch.
De zwemmer ismeer gebaat bijeen absolute
norm. althans zo weinig mogelijk
overschrijdingen, terwijl het voor de
waterkwaliteitsbeheerder eenvoudiger isom
naar een gemiddeld niveau toe te werken.
De verschillen in de normen vloeien in feite
voort uit de EG-zwemwaterrichtlijn van
1975. Deze maakt een onderscheid tussen
imperatieve waarden en streefwaarden.
De imperatieve waarden zijn vastgelegd in
het kader van de WHVZ, terwijl de WVOnormen zich bevinden tussen de imperatieve
en streefwaarden van de richtlijn.
Vaak wordt er vanuit gegaan dat tussen de
WVO-normen en WHVZ-normen een
veiligheidsmarge zit in verband met de
verontreiniging die zwemmers zelf
veroorzaken. In deze visiegaat hetdan bijde
WVO om normen exclusief de zwemmersverontreiniging en bij de WHVZ om normen
inclusief de zwemmersverontreiniging.
Dit standpunt kan ik niet delen. In mijn visie
isde van de zwemmers afkomstige
verontreiniging zowel bij de WVO-normen
als bij de WHVZ-normen inbegrepen.
Dit houdt dus in dat de waterkwaliteitsbeheerder het waterzodanigdient te saneren
dat een redelijk aantal zwemmers kan
zwemmen zonder overschrijding van de
WVO-normen. Hierbij geldt voor de
waterkwaliteitsbeheerder een inspanningsverplichting. Indien de WVO-normen
worden overschreden alsgevolg van een zeer
»root aantal zwemmers zal de water-
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kwaliteitsbeheerder ditmoeten signaleren en
zullen er maatregelen moeten worden
getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan
het minder goed toegankelijk maken van de
zwemgelegenheid, bijvoorbeeld door het
verminderen van het aantal parkeerplaatsen.
In het ergste geval zal zelfs een zwemverbod
moeten worden ingesteld.
De toetsing aan de WVO-normen en de
WHVZ-normen geschiedt op grond van
dezelfde bemonsteringsgegevens van de
waterkwaliteitsbeheerder. Deze toetsing
geschiedt door de waterkwaliteitsbeheerder
respectievelijk gedeputeerde staten.
Plaats van bemonstering
Blijkens bijlage V bij het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren dient het waterkwaliteitsonderzoek
te worden verricht op een plaats die
representatief isvoor het gedeelte van het
oppervlaktewater, waardoorgaansde meeste
zwemmers worden aangetroffen. In beginsel
isdit binnen dezwemgelegenheid (badzone).
Indien echter op basis van omgevingsonderzoek iste verwachten dat de kwaliteit
van het water buiten de badzone hetzelfde is
als daarbinnen, iseen bemonstering buiten
de badzone aanvaardbaar.
In de praktijk wordt de zinsnede 'representatief voor het gedeelte waar doorgaans de
meeste zwemmers worden aangetroffen',
soms uitgelegd als representatief voor de
grondstof. De plaatsvan bemonstering wordt
dan zodanig gekozen dat de verontreiniging
door de zwemmers niet mee wordt gemeten.
Het zal duidelijk zijn dat ik het daar niet mee
eens ben.
Toezending waterkwaliteitsgegevens
De waterkwaliteitsbeheerder dient jaarlijks
te toetsen aan de kwaliteitsdoelstelling
zwemwater (de WVO-normen). Daarnaast
dient de waterkwaliteitsbeheerder de meetgegevens zo spoedig mogelijk te zenden aan:
—de houder van de zweminrichting in
oppervlaktewater;
—gedeputeerde staten indien het onderzoek
betrekking heeft op rijkswateren (bij nietrijkswateren kunnen de provincies de
toezending van meetgegevens zelf regelen bij
verordening, indien zij zelf al geen
waterkwaliteitsbeheerder zijn);
—de inspectie milieuhygiëne.
Gedeputeerde staten dienen de meetgegevens tijdens het badseizoen te toetsen
aan de WHVZ-normen. Op grond van de
WHVZ mogen van de 10 bemonsteringen
2 overschrijdingen voorkomen, doch niet
twee keer achtereen. Om deze reden ishet
van belang dat de meetgegevens na iedere
bemonstering, dus twee keer per maand,
worden toegezonden. Dit geldt zeker ingeval
van overschrijdingen.

Uitstel termijn zwemverbod
Met ingang van 1 mei 1986 moet worden
voldaan aan de WHVZ-normen. Indien het
zwemwater niet aan deze normen voldoet,
zijn gedeputeerde staten verplicht een
zwemverbod in te stellen. De ministervan
VROM kan op verzoek van gedeputeerde
staten deze termijn echter verlengen.
Fr moet dan worden voldaan aan drie
voorwaarden:
—het desbetreffende water moet de functie
zwemwater hebben gekregen in het waterkwaliteitsplan:
—op grond van het waterkwaliteitsplan moet
de verwachting bestaan dat binnen afzienbare tijd alsnogaandenormen wordt voldaan;
—er mag geen ernstig gevaar zijn voor de
gezondheid van de zwemmers.
Dit systeem werkt bevredigend alswe kijken
naar de bacteriologische kwaliteit.
De provincie Noord-Holland heeft ten
aanzien van twee zwemgelegenheden uitstel
verzocht en ook gekregen wegens
overschrijding van de bacteriologische
kwaliteit. Moeilijker ligt de situatie bij de
zuurgraad en het doorzicht. Overschrijdingen
van deze normen komen zeer frequent voor.
Toch heeft alleen de provincie Limburg voor
een aantal zwemgelegenheden uitstel
verzocht en ook gekregen wegens het niet
halen van de doorzichtnorm van 1meter.
De andere provincies hebben geen verzoek
ingediend, doch anderzijds ook geen
zwemverbod ingesteld. Oorzaken van de
normoverschrijdingen van zuurgraad en
doorzicht zijn naast de natuurlijke
gesteldheid van de bodem (in dat geval zijn
de overschrijdingen toegestaan) veelal de
grensoverschrijdende verontreiniging,
uitspoeling en afspoeling uit de landbouw en
zure regen. Oorzaken dus waar de waterkwaliteitsbeheerder niets aan kan doen.
Nu doen zich de volgende beleidsalternatieven voor bijoverschrijding van de
zuurgraad- of doorzichtnorm.
1. Overschrijdingen wegens zure regen, uiten afspoeling e.d. worden toegeschreven aan
de natuurlijke gesteldheid van de bodem.
2. Er wordt een actief ontheffingenbeleid
(uitstel termijn zwemverbod) gevoerd.
3. Er worden massaal zwemverboden
ingesteld.
4. Door provincieen ministerie van VROM
wordt passief opgetreden.
5. Door het ministerie van VROM wordt
een brief (circulaire) gestuurd naar de
provincies waarin staat dat overschrijdingen
onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar
zijn.
Ad I. Overschrijdingen toeschrijven aan de
natuurlijke gesteldheid is onaanvaardbaar.
Dit zou immerseen acceptatie betekenen van
zaken als zure regen.

Ad 2. Een actief ontheffingenbeleid lijkt
aantrekkelijk. De provincies worden dan
opgeroepen om verzoeken intedienen omde
termijn van het zwemverbod te verlengen.
Bij zo'n verlenging kunnen dan voorschriften
worden gesteld. Bijvoorbeeld dat er geen
onveilige situatie magvoorkomen of dat er
bepaalde beheersmaatregelen moeten
worden getroffen. De voordelen hiervan zijn
echter zeer beperkt. Gedeputeerde staten
moeten immers al op grond van de WHVZ
jaarlijks een veiligheidsonderzoek verrichten
en zo nodig het publiek inlichten omtrent de
veiligheid. Het stellen van veiligheidseisen
heeft dan ook niet veel meer betekenis dan
het wijzen van de provincie op zijn wettelijke
verplichting. Het voorschrijven van beheersmaatregelen, zoals het verwijderen van de
sublaag (zwemmers woelen dit op waardoor
het doorzicht negatief wordt beïnvloed) gaat,
gezien de veelal hoge kosten en het soms
beperkte nut, vaak erg ver.
Het verzoek van gedeputeerde staten om de
termijn van het zwemverbod te verlengen en
ook het honoreren van dit verzoek zal vaak
niet veel meer kunnen inhouden dan een
verwijzing naar de nationale aanpak van de
verzuringen vermesting. Een verwijzing dus
naar het te verwachten effect van de Wet
bodembescherming. Meststoffenwet, het
overleg met de wasmiddelenindustrie om te
komen tot fosfaatloze wasmiddelen en het
overleg met het buitenland om de grensoverschrijdende verontreiniging terug te
dringen.
Op basis daarvan zou dan de verwachting
moeten worden uitgesproken dat op afzienbare termijn alsnog aan de normen wordt voldaan. Het zalduidelijk zijn datvaneen dergelijk
actief ontheffingenbeleid geen extra sanerende
werking uitgaat en dat dit in feite slechts een
enorme administratieve rompslomp betekent.
Ad 3. Het massaal instellen van zwemverboden isniet wenselijk en zou ook gepaard
gaan met grote handhavingsproblemen.
Op dit laatste kom ik later nog terug.
Ad 4. Een passief optreden, dat wil zeggen
wel onderkennen dat zich normoverschrijdingen voordoen doch hier niet de
consequentie uit trekken, isin feite de
huidige situatie. De wet blijft hiermee een
dode letter hetgeen weinig bevredigend is.
Ad 5. Een brief aan de provincies welke
een soort generaal pardon (collectieve
ontheffing) inhoudt, heeft als bezwaar dat
dit op gespannen voet staat met de wet.
Anderzijds ishet wel een duidelijke en
eerlijke oplossing.
In zo'n brief zou dan het volgende kunnen
staan:
- duidelijke oorzaken van normoverschrijding, zoals lozingen, moeten
worden aangepakt;
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—er hoeft noch een zwemverbod te worden
ingesteld noch een uitstel van de termijn te
worden aangevraagd, indien de normoverschrijding meer het gevolg isvan zure
regen, uitspoeling. afspoeling of grensoverschrijdende verontreiniging dan van
lozingen waarop de waterkwaliteitsbeheerder invloed kan uitoefenen;
—de provincies moeten bijvoorbeeld per
1-1-1988 een lijst indienen van normoverschrijdingen en oorzaken en
voorgenomen of mogelijke oplossingen:
—de collectieve ontheffing geldt tijdelijk,
bijvoorbeeld tot 1-1-1990 (daarna zal de
situatie opnieuw moeten worden bezien).
Deze vijfde mogelijkheid heeft mijn
persoonlijke voorkeur.
Handhaving zwemverbod
In de praktijk blijkt de handhaving van een
zwemverbod vaak een groot probleem.
Verbodsborden worden uit de grond
getrokken, zwemmers hebben veelal geen
begrip voorhet verbod (zijhebben eraltijdal
gezwommen en zijn nog nooit ziek
geworden), ambtenaren die de borden
plaatsen worden agressief bejegend en ook
bij de politie krijgt de handhaving geen hoge
prioriteit. Tijdens een seminar over de
W H V Z o p 12en 13 februari 1987 heeft deheer Vrijburg van de provincie NoordHolland zeer uitvoerig de handhavingsproblemen geschetst van het zwemverbod
tussen de pieren bij Umuiden, De Semafoor
geheten. Kort gezegd komt het hier op neer
dat de zwemmer zijn eigen gezondheid
schaadt, hetgeen bij het openbaar ministerie
een lage prioriteit heeft, terwijl tevens ter
plekke wordt gesurfd. Dit betekent in feite
een stuk rechtsongelijkheid. Het surfen kan
echter met de WHVZ niet worden tegengegaan, terwijl met andere landelijke
wetgeving het surfen wel kan worden
verboden in verband met de veiligheid, doch
niet in verband met de waterkwaliteit.
Bij De Semafoor zou het surfen dan ook
alleen kunnen worden geweerd door middel
van een provinciale (of eventueel
gemeentelijke) verordening. Zolang het
slechtsom één probleemsituatie gaat,magde
politieke bereidheid tot het vaststellen van
een dergelijke verordening niet al te hoog
worden ingeschat.
Om genoemde redenen bestaat er bij het
openbaar ministerie weinig bereidheid om
tot vervolging over te gaan van overtreders
van het zwemverbod. Een probleem dat zich
in de praktijk ook kan voordoen, betreft de
situatie dat het ene jaar niet wordt voldaan
aan de normen (3 overschrijdingen) en
daarom een zwemverbod isingesteld en het
jaar daarop wel wordt voldaan aan de
normen (2 toegestane overschrijdingen),
terwijl echter structureel geen verbetering is
opgetreden. Gedeputeerde staten staan dan

voor de moeilijke keus om ofwel het zwemverbod op te heffen met het risico om het
later toch weer te moeten instellen (hetgeen
natuurlijk uit een oogpunt van handhaving
een onmogelijke situatie is) ofwel het
zwemverbod te handhaven, terwijl in feite
aan de normen wordt voldaan.
Overigens moet worden gesteld dat in het
bovenstaande enkele zeer moeilijke gevallen
zijn beschreven. Gelukkig komen er in de
praktijk ook situaties voor waarbij de
handhaving van het zwemverbod geen
problemen oplevert.
Indien een zwemverbod wordt ingesteld is
het het beste om een ontmoedigingsbeleid te
voeren, zoals minder parkeerplaatsen,
minder toegangswegen, het plaatsen van
struiken. Dergelijke maatregelen zijn echter
alleen zinvol bijeen permanent zwemverbod.
dus wanneer er geen wens of uitzicht bestaat
dat de waterkwaliteit aan de normen zal
voldoen. Bovendien zal bijeen dergelijk
ontmoedigingsbeleid ook de medewerking
nodig zijn van de gemeente.
Om de handhaving te vereenvoudigen iseen
goede voorlichting naar het publiek noodzakelijk over hetwaarom vaneen zwemverbod
en bij voorkeur ook alternatieve zwemgelegenheden in de buurt waarnaar kan worden verwezen. Als er al processen-verbaal moeten
worden opgemaakt kan dit het beste aan het
begin van het badseizoen, wanneer er nog
weinig zwemmers zijn. Door hier de nodige
bekendheid aan tegeven magworden verwacht dat daar een zekere preventieve
werking vanuit zal gaan.
Micro-verontreinigingen
Op grond van de WHVZ zijn geen normen
gesteld aan zware metalen en microverontreinigingen. Dit werd niet relevant
gevonden. Het oplopen van bijvoorbeeld een
kwikvergiftiging door het zwemmen isook
vrijwel uitgesloten. Toch komen in de
praktijk wel eens situaties voor waarbij de
vraag rijst of geen zwemverbod zou moeten
worden ingesteld. Genoemd kunnen worden
vissterfte door endosulfan, sterk met pcb's
verontreinigd bodemslib dat de zwemmers
kunnen opwoeien, sterfte van watervogels
door botulisme. Juridisch ligt hier geen
probleem omdat gedeputeerde staten altijd
het zwemmen kunnen verbieden in verband
met de hygiëne of veiligheid. De vraag is
echter wanneer van deze bevoegdheid
gebruik moet worden gemaakt.
Hiertoe zou men kunnen toetsen aan de
basiskwaliteit, zoals deze in het indicatief
meerjarenprogramma water is geformuleerd
en aan de normen van het Waterleidingbesluit. Indien aan deze normen wordt
voldaan lijkt de gezondheid van de zwemmer
voldoende gewaarborgd. Indien echter niet
aan deze normen wordt voldaan, iser nog
lang niet altijd aanleiding om een zwem-

verbod in te stellen. De basiskwaliteit is
immers mede een ecologische doelstelling,
terwijl normen in het Waterleidingbesluit
soms zijn gesteld uit andere dan toxicologische overwegingen, zoals kleur, geur,
smaak en ter beschermingvande drinkwaterleidingen. Over het algemeen zal het ook
verantwoord zijn om bij de toetsing aan de
normen van het Waterleidingbesluit een
bepaalde - per parameter uiteenlopende factor soepeler te zijn. Het ligt in de
bedoeling van de ministeries van Verkeer en
Waterstaat en van VROM om van een groot
aantal stoffen toxiciteitsgegevens te (laten)
verzamelen zodat in voorkomende gevallen
een gefundeerd oordeel kan worden geveld
over de risico's van zwemmen in sterk door
micro-verontreinieinsen vervuild water.

Surfwater
Onder het begrip zwemmen in het kader van
WHVZ valt aldatgene wat mendaaronder in
het normale spraakgebruik verstaat alsmen
op een bezoek aan een zwemgelegenheid
doelt. Zo valt hieronder ook het pootje
baden. Naar mijn mening valt ook het liggen
op drijfvoorwerpen, zoals luchtbedden,
onder het begrip zwemmen. Om het surfen
echter alszwemmen te beschouwen, gaat
mijns inziens tever. De vraagisnuof, om het
surfwater toch enigszins te beschermen, in
het waterkwaliteitsplan aan het surfen de
zwemwaternormen moeten worden
verbonden. In een enkel waterkwaliteitsplan
(dat van Zeeland) gebeurt dat,datwilzeggen
dat de WVO-zwemwaternormen worden
gehanteerd. In andere plannen wordt voor
het surfwater volstaan met de basiskwaliteit.
Omdat de bacteriologische normen van de
basiskwaliteit niet eens zo heel sterk
verschillen van de zwemwaternormen lijkt
mij dit vooralsnog aanvaardbaar. Overigens
komt inde praktijk vaak eencombinatie voor
van surfen enzwemmen. In datgevaliserwat
betreft de waterkwaliteit geen probleem
omdat het desbetreffende water de zwemwaterfunctie zal krijgen.
Onderscheid zwemgelegenheid
categorie Cen D
Bij een zwemgelegenheid categorie C gaat
het (in het kader van de WHVZ) om een
zweminrichting in oppervlaktewater en bij
een zwemgelegenheid categorie D om een
andere plaats waar door een aanmerkelijk
aantal personen in oppervlaktewater pleegt
te worden gezwommen. De waterkwaliteitseisen voor beide categorieën zijn hetzelfde.
Wel zijn er enkele andere verschillen.
Zo moet bij een categorie C zwemgelegenheid —in tegenstelling tot de categorie D dagelijks door de houder enig onderzoek
worden verricht enermoet ook in voldoende
mate toezicht worden uitgeoefend. Somsis

