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Gericht aan 
 
 

Gedeputeerde Staten 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

Reddingsbrigade Nederland wordt de laatste jaren, met name in 
de zomermaanden, geconfronteerd met een stroom aan 
berichten over mensen die in open water in de problemen zijn 
gekomen. Reddingsbrigade Nederland maakt zich in het 
bijzonder zorgen dat er bij een deel van de onderzochte 
binnenwaterlocaties onduidelijkheid is over wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Ook is zorgelijk dat maatregelen in veel 
gevallen niet worden getroffen op basis van risico’s en dat er 
vanuit de praktijk vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit 
van sommige maatregelen (zoals borden die niet of slecht 
worden gelezen).1 

Vragen 
 
 

1. Welke rol ziet u als college voor de provincie als het gaat om 
de veiligheid van zwemmers in open water? 

2. Welke zwemlocaties (zowel recreatieplassen als niet-
recreatieplassen) kent de provincie? Kunt u aangeven of dit 
een zogenaamde categorie C- of D-locatie is?2 

3. Herkent de provincie Fryslân zich in het bericht van de 
Reddingsbrigade dat er onduidelijkheid is over wie waar 
verantwoordelijk voor is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? 

4. Herkent u zich in de risico’s (steile bodemafloop, steile 
oevers, borden die niet worden gelezen)? Zo ja, wat doet u 
om de risico’s te verkleinen? 

5. Hoe houdt u toezicht op het zwemverbod in vaargeulen, in 
havens en nabij sluizen en bruggen? 

6. Kunt u ons meer inzicht geven in de veiligheidsmaatregelen 
die genomen worden bij alle toegewezen zwemlocaties waar 
de provincie verantwoordelijk voor is? 

7. Met de komst van de Omgevingswet zal wet- en regelgeving 
omtrent het zwemmen in oppervlaktewater veranderen. In 
hoeverre wordt hier door de provincie invulling aan gegeven? 
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1 Bron: https://www.reddingsbrigade.nl/nieuws/veiligheid-bij-zee-en-binnenwateren-verdient-meer-
aandacht.html. Daar wordt gereageerd op dit bericht van NL Zwemveilig, waarin recente onderzoeken 
worden uitgelicht: https://www.nlzwemveilig.nl/blogs/2019/04/drie-nieuwe-studies-over-
zwemveiligheid-open-water/ 
2 Het overzicht van ‘zwemlocaties oppervlaktewater’ op de website 
(https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/veilig-voldoende-en-schoon-water_3448/) maakt geen 
onderscheid tussen C- en D-locaties. 
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