
 
 
 

INDIENEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN EX ART. 12 REGLEMENT VAN ORDE  
 
 
Indiener: Robert Philippo, raadslid Fractie PHILIPPO 
  
Vragen voor: Portefeuillehouder Zwemveiligheid 
  
Datum indienen: 8 juni 2019 
  
Onderwerp: Vragen betreffende gemeentenieuws inzake negatief zwemadvies rivieren en 

de Giessen. 
Zaaknummer: n.v.t. 
  
Toelichting 1 U schrijft: “Gemeente onderzoekt veiligheid zwemplekken Trailerhelling en 

Peulensluis”. Tijdens de zomer zoeken veel mensen afkoeling in het water. Dat 
is niet altijd even veilig. Zo kan het water vies zijn, steken er voorwerpen uit de 
bodem of is er een sterke waterstroming. Daarom onderzoekt de gemeente of 
de plekken waar mensen vaak zwemmen, geschikt zijn als officiële zwemplek. 
De plekken die de gemeente als eerste onderzoekt, zijn de Trailerhelling en de 
Peulensluis. Beide plekken liggen aan de rivier de Merwede. Hierna worden 
mogelijk ook andere locaties aan de Merwede en langs de Giessen onderzocht. 
Twee jaar lang neemt een onderzoeksbureau monsters van het water om de 
kwaliteit te testen. Na de uitslag van het onderzoek besluit de gemeente samen 
met de provincie of de locatie een officiële zwemplek wordt. Tot die tijd raadt de 
gemeente het zwemmen in de rivieren en in de Giessen af.  
 
U richt zich met deze kleine, haast onopvallende publicatie op uw website met 
een nogal heftige boodschap tot onze inwoners die gewend zijn in open water 
verkoeling te zoeken. 

  
Vraag 1-1: Is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om de zwemkwaliteit van 

voornoemde wateren te toetsen en op peil te houden of van degene die de 
voornoemde waterwegen beheren zoals het Waterschap (de Giessen en de 
Peulensluis) c.q. Rijkswaterstaat (de rivieren)? 

Vraag 1-2: Op welke elementen wordt het zwemwater onderzocht en door welk 
adviesbureau? 

Vraag 1-3: Wat zijn de kosten van dit onderzoek en wat is de reden dat dit twee jaar duurt? 
  
Toelichting 2 Locaties: U spreekt over “de rivieren”, “de Merwede” en “de Giessen”. 

Inwoners kunnen niet veel met deze algemene bewoordingen van de 
waterwegen en hebben het recht te weten waar het afgeraden wordt om te 
zwemmen. 

Vraag 2-1: U heeft het o.m. over “de rivieren” en over de Merwede, welke andere rivieren 
bedoelt u? 

Vraag 2-2: U heeft het o.m. over de Giessen, bedoelt u hiermee de Buiten-Giessen en de 
Binnen-Giessen en al de zijwateren? 

Vraag 2-3: Wilt u op de legger van het Waterschap aangeven waar u adviseert niet te 
zwemmen en dit tevens voor de inwoners in het Kompas publiceren? 

  
Toelichting 3 Aanleiding: Er moeten aanleidingen zijn om te adviseren niet in voornoemde 

wateren te zwemmen, inwoners hebben het recht te weten wat er aan de hand 
is. 

Vraag 3-1: Wat is de aanleiding van de gemeente om het zwemmen in de rivieren en in de 
Giessen bij voorbaat af te raden? 

Vraag 3-2: Hoeveel mensen zijn er de laatste 3 jaar in voornoemde wateren in gevaar 
gekomen veroorzaakt door vies water, stekende voorwerpen uit de bodem of 
een sterke waterstroming? 

  
 
 

Bij voorbaat dank voor een heldere uitleg, met vriendelijke groet, 
Robert Philippo, raadslid Fractie PHILIPPO 

 


