VEILIGHEID BOVEN ALLES
De zwemlocatiebeheerder is verantwoordelijk voor hygiëne en veiligheid op, in en rond het zwemwater.
Deze nieuwsbrief gaat in op 2 veiligheidsaspecten:
1.		 Toezichthouden op de veiligheid van aanwezige zwemmers;
2.		 Ondiepe waterdiepten als gevolg van droogte.

1. Toezichthouden op de veiligheid van aanwezige zwemmers
Elke zwemwaterlocatie heeft eigen kenmerken. Per zwemwaterlocatie is beoordeeld of dit
een ingerichte- dan wel een niet ingerichte- zwemwaterlocatie betreft. Alléén de houders van
zwemwaterlocaties die zijn ingericht voor het zwemmen of baden (zogenaamde categorie C-locaties)
zijn verplicht om in voldoende mate toezicht te houden op de veiligheid van de zwemmers.
De houders van niet hiertoe ingerichte zwemwaterlocaties zijn vrij om al dan niet te voorzien
in lokale toezichthouders. “In voldoende mate” duidt zowel op het aantal toezichthoudende
personen als op de vereiste vaardigheid waarover deze personen dienen te beschikken.
Badinrichtingen in oppervlaktewater omvatten meestal een uitgebreid aaneengesloten
wateroppervlak. Daarom zal het toezicht veelal door meerdere personen moeten
worden uitgeoefend. De verantwoordelijkheid voor het juist inschatten van het
benodigde aantal toezichthouders op enig moment is de verantwoordelijkheid
van de houder.
In bepaalde gevallen kan aanwezigheid van een reddings- en/of
patrouilleboot noodzakelijk zijn. Wanneer het zwemgedeelte dieper
is dan 1,40 meter dient ten minste één van de toezichthouders
de vaardigheid ‘reddend zwemmen’ te bezitten.
Het is van belang dat een van de aanwezige personeelsleden in
het bezit is van een geldig Basisdiploma Eerste Hulp en kan beschikken
over voldoende hulpmiddelen, zoals communicatiemiddelen,
verbandmateriaal en eventueel een EHBO-ruimte.

De toezichthouder dient een natuurlijk overwicht op de bezoeker te hebben en meerderjarig te zijn.
Personen van 18-21 jaar kunnen uitsluitend in aanwezigheid van één of meer andere toezichthouders
functioneren.

Toetsing invulling toezicht
De ODZOB toetst in het kader van haar toezichthoudende taak of de locatiehouder voldoende
invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid van het toezichthouden op de veiligheid van zwemmers.
Deze toetsing gebeurt op hoofdlijnen, omdat anders iemand anders op de stoel van de houder gaat
zitten en de verantwoordelijkheid (gedeeltelijk) gaat overnemen.
Deze verantwoordelijkheid houdt ook in dat hij/zij een zogenaamd toezichtplan moet opstellen waarin
bovenstaande aspecten worden verwoord. De ODZOB toetst vooral of een houder aan alle relevante
aspecten, zoals beschreven in wet- en regelgeving voldoet, of de houder op grond hiervan de juiste
afwegingen heeft gemaakt bij het vastleggen van de te treffen maatregelen en of hij die maatregelen
vervolgens ook heeft uitgevoerd en actueel houdt.

2. Ondiepe waterdiepten als gevolg van droogte
Vanaf augustus 2018 was er in heel Nederland sprake van
een watertekort. Dit was zichtbaar door de teruggetrokken
oevers. Er zijn verschillende geluiden dat het watertekort
wat is opgelopen in 2018, niet is aangevuld. Gevolg is dat
de waterstanden bij zwemstrandjes al bij aanvang van het
zwemseizoen lager kunnen staan dan gemiddeld het geval
is. Indien er onveilige situaties (dreigen te) ontstaan dient
de locatiebeheerder hier een actie op uit te zetten door het
meten van de onderwaterbodem.

Gevaren bij een lage waterstand:
•	Ballenlijn: De drijflijnen zijn meestal aangebracht als
scheiding tussen het ondiepe en het diepe water en om
botsingen met andere watergebruikers te voorkomen.
Bij een dalende waterstand zal de ballenlijn dichter bij
het stand komen te liggen.
Voorbeeld van een zwemzone waar door
de droogte, het waterpeil is gezakt en de
drijflijn dichterbij is komen te liggen en
kinderen sneller in een diep watergedeelte
kunnen verdrinken.

	De ballenlijn duidt normaal op een visuele grens van een
bepaalde veilige waterdiepte. Een gevaar ligt op de loer:
kinderen kunnen gemakkelijker in een dieper watergedeelte
komen waar ze niet meer kunnen staan.

•	Plateaus in het water: In veel gevallen worden de plateaus
in het water gebruikt om vanaf te springen of te duiken.
Bij een lage waterstand kan dit springen of duiken tot zwaar
letsel of erger lijden.
	Het is de taak van de locatiebeheerder om de waterstand
regelmatig te meten. Bij een waterdiepte van minder dan
1.40 meter mag er niet gedoken of gesprongen worden.
Dit dient dan ook duidelijk gecommuniceerd te worden met
de zwemmers. In veel gevallen is het nodig om het plateau
tijdelijk af te sluiten.

Maar ook een duikplateau zonder
springplank kan gevaarlijk zijn
indien de waterdiepte is verminderd.

•	Springplanken: Indien de diepte van het zwemwater gelijk
is aan of minder dan 2.00 meter is, mogen de springplanken
niet in gebruik zijn. Dit dient dan ook duidelijk gecommuniceerd
te worden met de zwemmers. In veel gevallen is het nodig
om de springvoorzieningen tijdelijk af te sluiten.

•	Glijbanen: Ook deze voorziening kan last hebben van laag
water. Indien de uitstroommond van de glijbaan in het water
uitkomt is het van belang te weten wat de waterdiepte is.
Omdat er geen wettelijke norm is opgesteld kunt u bepalen
of de veiligheid wel of niet in het geding is.

Veiligheidsrapport
De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) laat
De ODZOB kan niet op ieder moment bij
iedere zwemplas deze info (gele driehoek)
plaatsen. Vooral als de waterdiepte wijzigt,
is de ODZOB niet bekend met de waterdiepte
en kan het bord niet worden aangepast.

periodiek een fysiek veiligheidsonderzoek uitvoeren bij
alle officiële zwemplassen in Noord-Brabant. Eventueel
kunt u het laatste rapport van het veiligheidsonderzoek
opvragen via E: zwemwater@odzob.nl

SAMEN MEER WA ARDE
Meer informatie?
www.zwemwater.nl
T: 073 680 80 58 (zwemwatertelefoon)
E: zwemwater@odzob.nl

Klachten of meldingen
T: 013 206 05 00
E: milieuklachten@omwb.nl

