
 

 

 aan Gedeputeerde Staten  

 

Vraag 

FZ/alg  

Nummer 

3772 

 

Onderwerp 

Handhaving zwemverbod bij bruggen 

 

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid/de leden 

van Provinciale Staten L.J.M.W. Neijenhuis (D66), d.d. 1 juli 2021, bij mij 

de volgende vragen heeft ingediend: 

 

 

Toelichting 

 

Het afgelopen jaar zijn inwoners van Zuid-Holland meer in hun directe omgeving gaan 

wandelen, fietsen en zwemmen. Dit benadrukt het belang van een gezonde 

leefomgeving. Meer bewegen is gezond maar dat ieder voordeel ook zijn nadeel heeft 

is naast een beroemde uitspraak ook een feit. Het nadeel van veel recreatie kan onder 

andere overlast zijn. In de gemeente Delft is over deze overlast door bewoners een 

brief gestuurdi aan en ingesproken bij de commissie van Economie, Financiën en 

Bestuur van 22 juni jlii. Het gaat hierbij om de overlast in de groenstrook van de 

Oostsingel tussen de Koepoortbrug en de Trambrug. Voor de handhaving op de kant 

is de gemeente verantwoordelijk, maar uit de reacties van BOA’s en politie blijkt dat zij 

weinig kunnen doen omdat de Provincie het zwemmen in de Schie gedoogt. 

Gelet op artikel 54 van het reglement van orde wil ik de volgende vragen aan het 

College van Gedeputeerde Staten stellen: 

1. Wat zijn de regels omtrent zwemmen in kanalen en bij bruggen en sluizen in onze 

provincie? 

2. Heeft u een verzoek tot handhaving gekregen vanuit de gemeente Delft over het 

zwemmen in de Schie en bij de bruggen over de Schie? 

3. Zijn er vanuit inwoners meldingen gedaan over gevaarlijke situaties omtrent het 

zwemmen in de Schie?  

4. Kunt u een overzicht geven van meldingen over handhaving op het provinciale water? 

Waar gaan de meldingen over en op welke locaties hebben ze betrekking? 

5. Is het college bereid om actief het zwemmen bij bruggen te gaan ontmoedigen? Zo ja, 

welke mogelijkheden ziet u hiervoor? Zo nee, waarom niet?  

Een ander gevolg van meer recreatie is meer rommel en vuil in het water. Naast dat 

dit een ramp voor het milieu is, kan dit ook materiaalschade veroorzaken aan 

beroepsscheepvaart en plezier vaart.  

6. Kan het college een overzicht geven van de hoeveelheden ‘rommel’ die uit het 

provinciale water worden gevist?  
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de ‘rommel’ veranderd?  

8. Hoeveel meldingen over ‘rommel’ in het water krijgt de provincie jaarlijks binnen en 

wat wordt er met de meldingen gedaan? 

De provincie heeft in december 2018 een convenantiii gesloten met oa. 

Roeiverenigingen met als doel het vergroten van de veiligheid op het water. 

9. Is er de afgelopen twee jaar enig overleg geweest met de andere deelnemers van het 

convenant?  Zo ja, wat waren de bevindingen. Zo nee, is het niet tijd om het 

convenant weer te vernieuwen? 

 

 

 

 

Den Haag, 1 juli 2021           

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

 

drs. J. Smit 

 

 

 

 
i https://delft.notubiz.nl/document/10308527/1/2125508%20Burgerbrief%20-
%20een%20woonwijk%20is%20geen%20recreatiegebied 
ii 
https://delft.notubiz.nl/vergadering/758436/Commissie%20Economie%2C%20Financi%E
Bn%20en%20Bestuur%2022-06-2021 
iii https://www.zuid-holland.nl/overons/bestuur-zh/gedeputeerde-
staten/besluiten/2018/december/11-december/convenant-veilig/ 


