
INRNR NAAM LOCADR LOKPC LOCPLAATS GEM CORNAAM ADR HNR PC PLAATS STATUS CATCD

1.801 Vakantieverblijf Dianaheide Amen 53 9446 TE Amen Aa en Hunze Vakantieverblijf Dianaheide Amen 53 9446 TE AMEN O CATS

1.651 Zwembad de Borghoorns Ronkelskamp 40 9468 EP Annen Aa en Hunze Gemeente Aa en Hunze Postbus 93 9460 AB GIETEN O CATA

1.714 Camping de Hondsrug Annerweg 3 9463 TA Eext Aa en Hunze Camping de Hondsrug Annerweg 3 9463 TA EEXT O CATS

1.807 Camping De Hondsrug Annerweg 3 9463 TA Eext Aa en Hunze Camping De Hondsrug Annerweg 3 9463 TA EEXT O CATS

1.841 Hotel Buxus Dorpsstraat   35 9462 AK Gasselte Aa en Hunze Hotel Buxus Dorpsstraat  35 9462 AK GASSELTE O CATS

1.847 Camping De Lente van Drenthe Provincieroute 134 8016 GM Gasselte Aa en Hunze Camping de Lente van Drenthe Houtvester Jansenweg 2 9462 TB GASSELTE O CATS

1.657 Zwembad De Hunze Hunzepark 4 9514 BW Gasseltern jveen Aa en Hunze Hunzepark BV Hunzepark 4 9514 BW GASSELTERNIJEVEEN O CATA

1.792 Het Kerkje van Gasselternijveen Hoofdstraat 131 9514 BC Gasseltern jveen Aa en Hunze Het Kerkje van Gasselternijveen O CATS

1.658 Zwembad Zwanemeer Oude Groningerweg  18 9461 BP Gieten Aa en Hunze Gemeente Aa en Hunze Postbus 93 9460 AB GIETEN O CATA

1.812

Kampeerboerdeij De Broekse 

Hoeve Broek 40 9511 PT Gieterveen Aa en Hunze

Kampeerboerderij De Broekse 

Hoeve Broek 40 9511 PT GIETERVEEN O CATS

1.813 Camping Landgoed De Berenkuil De Pol 15 9444 XE Grolloo Aa en Hunze

Camping Landgoed De 

Berenkuil De Pol 15 9444 XE GROLLOO O CATS

1.613 s Veldweg 22 9449 PW Nooitgedacht Aa en Hunze Hof van Saksen Veldweg 22 9449 PW NOOITGEDACHT O CATA

1.737 Huize Mariëncamp Stroetenweg 15 9449 PD Nooitgedacht Aa en Hunze Huize Mariëncamp Stroetenweg 15 9449 PD NOOITGEDACHT O CATM

1.823 Recreatiepark De Tien Heugten Westdorperstraat 29 9443 TM Schoonloo Aa en Hunze Recreatiepark De Tien Heugten Westdorperstraat 29 9443 TM SCHOONLOO O CATS

1.600 Stadsbroek 17 9405 BK Assen Assen  de Bonte Wever  Stadsbroek 17 9405 BK ASSEN O CATA

1.703 Stichting GGZ Drenthe Dennenweg  9 9404 LA Assen Assen Stichting GGZ Drenthe Postbus 30007 9400 RA ASSEN O CATM

1.707 Rob Sports Zuidenveld 127 9406 LK Assen Assen Rob Sports Zuidenveld 127 9406 LK ASSEN O CATS

1.758

Fitland Assen B.V. voormalig 

Achmea Nijverheidsweg  1 9403 VN Assen Assen Fitland Assen B.V. Postbus 92 5450 AB ASSEN O CATS

1.760 MFA Het Schakelveld De Wouden    362 9405 AN Assen Assen

Gem. Assen betreft MFA Het 

Schakelveld Postbus 30018 9400 RA ASSEN O CATA

1.763 Zwemschool de Messchen Griekenlandlaan 30 30 9403 DZ Assen Assen Zwemschool de Messchen Griekenlandlaan 30 9403 DZ ASSEN O CATS

1.766

Stichting Vanboeijen  Zwembad de 

Kluut Vennenweg 0onge 9404 LP Assen Assen

Stichting Vanboeijen  meneer E. 

Klein Park Diepstroeten Postbus 30014 9400 RA ASSEN O CATS

1.831 Vakantiepark Witterzomer Witterzomer 7 9405 VE Assen Assen Vakantiepark Witterzomer Witterzomer 7 9405 VE ASSEN O CATS

1.602 Zwembad Hunzedal De Drift 3 9531 TK Borger Borger-Odoorn Zwembad Hunzedal De Drift   3 9531 TK BORGER O CATA

1.708 Bospark Lunsbergen Rolderstraat 11a 9531 TC Borger Borger-Odoorn Bospark Lunsbergen Rolderstraat 11a 9531 TC BORGER O CATS

1.804 Camping Alinghoek Alinghoek 16 9533 PE Drouwen Borger-Odoorn Camping Alinghoek Alinghoek 16 9533 PE DROUWEN O CATS

1.754 Landal Het Land van Bartje Buinerweg 8 9536 PG Ees Borger-Odoorn Landal Het Land van Bartje Buinerweg 8 9536 PG EES O CATS

1.840 Camping "De Zeven Heuveltjes" Odoornerstraat 25 9536 TA Ees Borger-Odoorn Camping "De Zeven Heuveltjes" Odoornerstraat 25 9536 TA EES O CATS

1.656 Zwembad De Leewal Zuideinde 36 7875 CD Exloo Borger-Odoorn Gemeente Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO O CATA

1.720 Hotel-Restaurant De Hunzebergen Valtherweg 36 7875 TB Exloo Borger-Odoorn

Fletcher Landhotel De 

Hunzebergen Postbus 474 4130 EL EXLOO O CATS

1.817 Camping De Fruithof Melkweg 2 7871 PE Kl jndijk Borger-Odoorn Camping De Fruithof Melkweg 2 7871 PE KLIJNDIJK O CATS

1.661 Zwembad De Buinerstreng Zuiderdiep 114 9521 AW Nieuw Buinen Borger-Odoorn Gemeente Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO O CATA

1.668 Zwembad De Zwaoi Noorderdiep 337 7876 CR Valthermond Borger-Odoorn Dorpsbedrijf De Omme Zwaoi VALTHERMOND O CATA

1.701 Landal Greenparks Aelderholt Aelderholt 4 7854 TZ Aalden Coevorden Landal Greenparks Aelderholt Aelderholt 4 7854 TZ AALDEN O CATS

1.603 Sportcomplex De Swaneburg Pampertstraat 2 7742 BT Coevorden Coevorden Sportcomplex De Swaneburg Postbus 136 7740 AC COEVORDEN O CATA

1.604 De Huttenheugte Reindersdijk 55 7751 SH Dalen Coevorden De Huttenheugte Reindersdijk 55 7751 SH DALEN O CATA

1.719 Bungalowpark Ermerzand Dalerstraat 38b 7843 PE Erm Coevorden

Coöperatieve Vereniging 

Recreatiepark Ermerzand Dalerstraat 38b 7843 PE ERM O CATS

1.811 Buitencentrum De Wolfskuylen Holtweg 9 7863 TA Gees Coevorden Buitencentrum De Wolfskuylen Holtweg 9 7863 TA GEES O CATS

1.728 Vakantieoord De Bronzen Emmer Mepperstraat 41 7855 TA Meppen Coevorden

Vakantieoord De Bronzen 

Emmer Mepperstraat 41 7855 TA MEPPEN O CATS

1.663 Bosbad Noord-Sleen  Haantje t 86 7846 TK Noord-Sleen Coevorden Stichting Bosbad Noord-Sleen NOORD-SLEEN O CATA

1.733 Spa Bron Hesselerbrug Verlengde Hoogevse Vrt 32 7861 TB Oosterhesselen Coevorden Spa Bron Hesselerbrug Verl. Hoogeveensevaart 32 7861 TB OOSTERHESSELEN O CATA

1.746 Molecaten Park Kuierpad Oranjekanaal NZ 10 7853 TA Wezuperbrug Coevorden Molecaten Park Kuierpad Oranjekanaal NZ 10 7853 TA WEZUPERBRUG O CATX

1.829 Molecaten Park Kuierpad Oranjekanaal NZ 10 7853 TA Wezuperbrug Coevorden Recreatiepark 't Kuierpadtien Oranjekanaal NZ 10 7853 TA WEZUPERBRUG O CATS

1.676 Stichting Zwembad Zweeloo Hoofdstraat 4 7851 AA Zweeloo Coevorden Stichting Zwembad Zweeloo ZWEELOO O CATA

1.677 Bosbad Zwinderen Toldijk 20b 7674 TL Zwinderen Coevorden St. Bosbad Zwinderen GEESBRUG O CATA

1.767 Eroroma Burgemeester Legroweg 2 7864 TX Zwinderen Coevorden Eroroma

Burgemeester 

Legroweg 2 7864 TK ZWINDEREN O CATS

1.674 Zwembad De Slenken H. Tillemaweg 63a 7957 CB de Wijk De Wolden Gemeente De Wolden Postbus 20 7920 AA ZUIDWOLDE O CATA

1.845 Camping "De Drenthse Roos" Commissieweg 35 7957 NC de Wijk De Wolden Camping "De Drenthse Roos" Commissieweg 35 7957 NC DE WIJK O CATS

1.713 Recreatiepark Westerbergen Oshaarseweg 24 7932 PX Echten De Wolden Recreatiepark Westerbergen Oshaarseweg 24 7932 PX ECHTEN O CATS

1.666 Zwembad Ruinen Oude Benderseweg 1 7963 PX Ruinen De Wolden Stichting zwembad Ruinen p/a RUINEN O CATA

1.700 Landclubcamping Ruinen Oude Benderseweg 11 Ruinen De Wolden Landclubcamping Ruinen Oude Benderseweg 11 7963 PX RUINEN O CATX

1.738 Hotel De Stobbe Westerstraat 84 7963 BE Ruinen De Wolden Hotel De Stobbe Westerstraat 84 7963 BE RUINEN O CATS

1.675 Zwembad De Waterlelie Sportlaan 6 7921 BT Zuidwolde De Wolden Gemeente De Wolden Postbus 20 7920 AA ZUIDWOLDE O CATA

1.753 Sauna Thermen Zuidwolde Ommerweg 47 7921 TB Zuidwolde De Wolden Sauna Thermen Zuidwolde Ommerweg 47 7921 TB ZUIDWOLDE O CATS

1.836 Camping Klein Zwitserland De Stuw 12 7921 VJ Zuidwolde De Wolden Camping Klein Zwitserland De Stuw 12 7921 VJ ZUIDWOLDE O CATS

1.605 Angelsloerdijk 31 7822 HK Emmen Emmen Gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN O CATA

1.606 Awec Sandur B.V. Sandurdreef 5 7828 AA Emmen Emmen Awec Sandur B.V. Sandurdreef 5 7828 AA EMMEN O CATA

1.618 Raadhuisplein Emmen Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen Emmen Gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN O CATB

1.716

Stichting de Trans locatie 

Leeuwerikenveld Leeuwerikenveld 14 7827 DZ Emmen Emmen Stichting De Trans Leeuwerikenveld 14 7827 DZ EMMEN O CATM

1.765 Popping Sport Waanderweg 194 7812 HZ Emmen Emmen Popping Sport Waanderweg 194 7812 HZ EMMEN O CATS

1.778 Scheperziekenhuis Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Emmen Scheperziekenhuis Boermarkeweg 60 7824 AA EMMEN O CATM

1.791 Stichting De Trans Ravelijn 2a 7823 TD Emmen Emmen Stichting De Trans de Vuurtoren Ravelijn 2a 7823 TD EMMEN O CATM

1.654

Stichting Openluchtzwembad 

Emmer-Compascuum Kijlweg 9 7881 JD Emmer-Compascuum Emmen

Stichting Openluchtzwembad 

Emmer-compascuum Postbus 27 7880 AA EMMER-COMPASCUUM O CATA

1.755 Zwemschool de Vin  Ep Schuilingstraat 12 7881 VV Emmer-Compascuum Emmen Zwemschool De Vin Ep Schuilingstraat  12 7881 VV EMMER-COMPASCUUM O CATS

1.655 Geert Vos Bad Veenschapswijk 5 7887 TZ Erica Emmen Stichting zwembad Erica ERICA O CATA

1.846 Camping Panta Rhei Noordersloot 3 7887 TC Erica Emmen Camping Panta Rhei Noordersloot 3 7887 TC ERICA O CATS

1.608 Neptunusbad Planeet 1 7891 CP Klazienaveen Emmen Gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN O CATA

1.849 Camping Bosveen Verlengde Scheperweg 7 7891 TH Klazienaveen Emmen Camping Bosveen Verlengde Scheperweg 7 7891 TH KLAZIENAVEEN O CATS

1.756 Hotel Emmen Verlengde Herendijk 50 7833 JD Nieuw Amsterdam Emmen Hotel Emmen Verlengde Herendijk 50 7833 JD NIEUW AMSTERDAM O CATS

1.662 Zwembad Nieuw-Weerdinge Raiffeisenstraat 15 7831 HW Nieuw Weerdinge Emmen

Stichting Openluchtzwembad 

Nieuw-Weerdinge NIEUW-WEERDINGE O CATA

1.614 Zwembad De Slagen De Slagen 9 7761 CP Schoonebeek Emmen Gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN O CATA

1.739

Thermen en Beautycentrum 

Anholts Europaweg 191 7761 AE Schoonebeek Emmen

Thermen en Beautycentrum 

Anholts Postbus 60 7760 AB SCHOONEBEEK O CATS

1.742 Zwemschool Veenoord Van Goghstraat 28 7844 NR Veenoord Emmen Zwemschool Veenoord EMMEN O CATS

1.672 Zwembad De Wiekslag Kerkenweg 3 7766 AT Weiteveen Emmen St. Zwembad de Wiekslag Kerkenweg  3 7766 AT WEITEVEEN O CATA

1.833 Camping Zandpol Stieltjeskanaal 14 7764 AJ Zandpol Emmen Camping Zandpol Stieltjeskanaal 14 7764 AJ ZANDPOL O CATS

1.848 La MYRY Brandligtsdijk 10 7916 VK Elim Hoogeveen La MYRY Brandligtswijk 10 7916 VK ELIM O CATS

1.815 Camping Tussen de Wieken Meerboomweg 15a 7913 VX Hollandscheveld Hoogeveen Camping Tussen de Wieken Meerboomweg 15a 7913 VX HOLLANDSCHEVELD O CATS

1.837 SVR Camping Nieuw-Moscou Zuideropgaande 129 7913 TL Hollandscheveld Hoogeveen SVR camping Nieuw-Moscou Zuideropgaande 129 7913 TL HOLLANDSCHEVELD O CATS

1.607 Zwembad de Dolfijn Bentincksdijk 10 7902 NA Hoogeveen Hoogeveen Gemeente Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN O CATA

1.723 Kinderdagverblijf  De Krulekoare Leeuweriklaan 19 7905 CA Hoogeveen Hoogeveen Promens Care Postbus 214 9400 AE ASSEN O CATS

1.725

Maatschap voor Fysiotherapie 

"De Leeuwerik" Leeuweriklaan 7a 7905 CA Hoogeveen Hoogeveen

Maatschap voor Fysiotherapie 

"De Leeuwerik" Leeuweriklaan 7  a b 7905 CA HOOGEVEEN O CATS

1.609 Bad Hesselingen Jan Tooroplaan 2 7944 JL Meppel Meppel Bad Hesselingen Postbus Postbus 503 7940 AM MEPPEL O CATA

1.729 Kinderdagverblijf 't Boemeltje Reestplantsoen 14 7944 BE Meppel Meppel Promens Care Postbus 214 9400 AE ASSEN O CATS

1.730 Vanboeijen - het Erf Atalanta 2 7943 TA Meppel Meppel Vanboeijen - het Erf Atalanta 2 7943 TA MEPPEL O CATS

1.731

Appartementencomplex "De 

School" Catharinastraat 17 7941 JD Meppel Meppel

Appartementencomplex "De 

School" Catharinastraat 1701 7941 JD MEPPEL O CATS

1.610 Zwembad De Duker Ds van Halsemastraat 14 7948 BK Nijeveen Meppel Zwembad De Duker NIJEVEEN O CATA

1.601 Zwembad De Peppel 't Spiek 4 9411 KV Beilen Midden-Drenthe Gemeente Midden-Drenthe Postbus 24 9410 AA BEILEN O CATA

1.802 Vakantiecentrum Boszicht Smalbroek 46a 9411 TV Beilen Midden-Drenthe Vakantiecentrum Boszicht Smalbroek 46a 9411 TV BEILEN O CATS

1.660 Bosbad Hoogersmilde Bosweg 13e 9423 PZ Hoogersmilde Midden-Drenthe Bosbad Hoogersmilde HOOGERSMILDE O CATA

1.816 Landgoed Het Grote Zand Hof van Halenweg 2 9414 AG Hooghalen Midden-Drenthe Landgoed Het Grote Zand Hof van Halenweg 2 9414 AG HOOGHALEN O CATS

1.616 Zwembad Smilde Boerenlaan 7 9422 JK Smilde Midden-Drenthe Gemeente Midden-Drenthe Postbus 24 9410 AA BEILEN O CATA

1.764 Van der Valk hotel Spier b.v.  Oude Postweg 8 9417 TG Spier Midden-Drenthe Van der Valk hotel Spier Oude Postweg 8 9417 TG SPIER O CATS

1.824 Camping De Moraine Moraineweg 20 9417 TB Spier Midden-Drenthe Camping De Moraine Moraineweg 20 9417 TB SPIER O CATS

1.825 Vakantiecentrum Sonnevanck Wijsterseweg 9 9417 TD Spier Midden-Drenthe Vakantiecentrum Sonnevanck Wijsterseweg 9 9417 TD SPIER O CATS

1.673 Zwembad De Boskamp Beilerstraat 11g 9431 GA Westerbork Midden-Drenthe Gemeente Midden-Drenthe Postbus 24 9410 AA BEILEN O CATA

1.832 Camping De Otterberg Drijberseweg 36a 9418 TL Wijster Midden-Drenthe Camping De Otterberg Drijberseweg 36a 9418 TL WIJSTER O CATS

1.759 Landal Orveltermarke Mr J.B. Kanweg 3 9439 TD Witteveen (M.Drenthe) Midden-Drenthe Landal Orveltermarke Mr J.B. Kanweg 3 9439 TD WITTEVEEN (M.DRENTHE) O CATS

1.751 Het Hart van Drenthe Oranjekanaal NZ 18 9433 TH Zwiggelte Midden-Drenthe Het Hart van Drenthe Oranjekanaal NZ 18 9433 TH ZWIGGELTE O CATS

1.611 Zwembad Molenduinbad Eenerstraat 52 9331 HD Norg Noordenveld Zwembad Molenduinbad Postbus 52 9330 AB NORG O CATA

1.665 Zomerbad Peize Smeerveensedijk 2 9321 XB Peize Noordenveld Zomerbad Peize PEIZE O CATA

1.735 Beauty Sauna Peize Smeerveensedijk 4 9321 XB Peize Noordenveld Beauty Sauna Peize Smeerveensedijk 4 9321 XB PEIZE O

1.612 Zwembad De Hu len Ceintuurbaan Zuid 6 9301 HX Roden Noordenveld Gemeente Noordenveld Postbus 109 9300 AC RODEN O CATA

1.736 Fitness Centrum Roden Kanaalstraat 60d 9301 LT Roden Noordenveld Fitness Centrum Roden Kanaalstraat 60d 9301 LT RODEN O CATS

1.669 Zwembad Veenhuizen Hoofdweg 80 9341 BK Veenhuizen (Nveld) Noordenveld St. Zwembad Veenhuizen VEENHUIZEN O CATA

1.803 De Mierenhoop Bunne Noordstukkendrift 11 9496 PG Bunne Tynaarlo

Naturistenvereniging Lichtbond 

Noord  Mierenhoop Bunne Postbus 394 9700 AJ GRONINGEN O CATS

1.768 Waterpark de Bloemert De Bloemert 1 9475 TG Midlaren Tynaarlo Waterpark de Bloemert De Bloemert 1 9475 TG MIDLAREN O CATS

1.664 Zwembad Lemferdinge Lemferdingelaan 1 9765 AR Paterswolde Tynaarlo

Stichting Zwembaden 

Gemeente Tynaarlo Wilhelminalaan 1  9471 KN ZUIDLAREN O CATA

1.734

Familiehotel  Paterswolde 

Groningen Groningerweg 19 9765 TA Paterswolde Tynaarlo Fletcher Landhotel Paterswolde Postbus 474 4130 EL PATERSWOLDE O CATS

1.741 Sauna De Bron Meerweg 22 9482 TE Tynaarlo Tynaarlo Sauna De Bron Meerweg 22 9482 TE TYNAARLO O CATS

1.671 Zwembad De Leemdobben Sportlaan  6 9481 AJ Vries Tynaarlo

Stichting Zwembaden 

Gemeente Tynaarlo Wilhelminalaan 1  9471 KN ZUIDLAREN O CATA

1.743 Visio de Brink Veenweg 20 9481 TJ Vries Tynaarlo Visio de Brink Veenweg 20 9481 TJ VRIES O CATM

1.748 Fletcher Hotel De Zeegser Duinen Schipborgerweg 8 9483 TL Zeegse Tynaarlo

Fletcher Hotel De Zeegser 

Duinen Schipborgerweg 8 9483 TL ZEEGSE O CATS

1.617 Zwembad Aqualaren Wilhelminalaan 1 9471 KN Zuidlaren Tynaarlo

Stichting Beheer Recreatiebad 

gemeente Tynaarlo Postbus 86 9470 AB ZUIDLAREN O CATA

1.709 Trajectum Noord Boylerstraat 4 8387 XN Boschoord Westerveld Trajectum Noord Boylerstraat 4 8387 XN BOSCHOORD O CATS

1.711 Landgoed "'t Wildrijck" Groningerweg 13 7981 LA Dieverbrug Westerveld Landgoed "'t Wildrijck" Groningerweg 13 7981 LA DIEVERBRUG O CATS

1.653 Zwembad De Paasbergen Anserpad 2 7991 SC Dwingeloo Westerveld zwembad "de Paasbergen" DWINGELOO O CATA

1.726

Fletcher Hotel-Restaurant de 

Borken Lhee 76 7991 PJ Dwingeloo Westerveld Fletcher Landhotel De Borken Postbus 474 4130 EL LHEEBROEK O CATS

1.659 Zwembad De Kerkvlekken Havelter Schapend jk 9 7971 BA Havelte Westerveld Zwembad  " de Kerkvlekken" HAVELTE O CATA

1.814 Camping Mooi Oavelt Nieuwe Ruiterweg 5 7971 PS Havelte Westerveld Camping Mooi Oavelt Nieuwe Ruiterweg 5 7971 PX HAVELTE O CATS

1.843 Camping de Moesberg Hoofdweg 14 8383 EG Nijensleek Westerveld Camping de Moesberg Hoofdweg 14 8383 EG NIJENSLEEK O CATS

1.820 Camping Hoeve aan den Weg Bosweg 12 8439 SN Oude Willem Westerveld Camping Hoeve aan den Weg Bosweg 12 8439 SN OUDE WILLEM O CATS

1.670 Bosbad Vledder Vledderweg 21 8381 AB Vledder Westerveld Bosbad Vledder De R kken 20 8381 DG VLEDDER O CATA

1.745 Molecaten Park  Het Landschap Schurerslaan 4 8438 SC Wateren Westerveld Molecaten Park Het Landschap Schurerslaan 4 8438 SC WATEREN O CATS

1.828 Camping De Blauwe Lantaarn Wateren 5 8438 SB Wateren Westerveld Camping De Blauwe Lantaarn Wateren 5 8438 SB WATEREN O CATS

1.747 Camping Wittelterbrug Wittelterweg 31 7986 PL Wittelte Westerveld Camping Wittelterbrug Wittelterweg 31 7986 PL WITTELTE O CATS

1.821 Vakantiepark De Wiltzangh Witteveen 2 7963 RB Witteveen (Wveld) Westerveld Vakantiepark De Wiltzangh Witteveen 2 7963 RB RUINEN O CATS
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EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Waterlelie 15226

Zuidwolde
20-5-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM

eindcontrole voordat het 

zwembad overgaat naar 

Stichting  afspraak maken

29-1-2016 19-2-2015 De Wolden

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Ruinen 15225 Ruinen 20-5-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 1-1-1900 20-5-2016 8-6-2015 De Wolden

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Geert Vos Bad 15269 20-5-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 20-5-2016 8-6-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Nieuw-Weerdinge 15224 Nieuw-Weerdinge 20-5-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM
Logboek, opnieuw met regen 

dicht
20-5-2016 13-7-2015 Emmen

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Slenken 15267

de Wijk
3-6-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM

eindcontrole voordat het 

zwembad overgaat naar 

Stichting  afspraak maken

20-5-2016 8-6-2015 De Wolden

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Bosbad Vledder 15256 Vledder 24-6-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 3-6-2016 13-7-2015 Westerveld

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Zwaoi 15257 Valthermond 24-6-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 26-6-2016 10-7-2015 Borger-Odoo
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Kerkvlekken 15259 Havelte 24-6-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Luie trap 1-1-1900 26-6-2016 10-7-2015 Westerveld
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Paasbergen 15260 Dwingeloo 24-6-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Coating 26-6-2016 10-7-2015 Westerveld
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Bosbad Noord-Sleen 15263 24-6-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Matig 26-6-2016 10-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Landgoed De Berenkuil 15265 24-6-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Logboek 25-6-2016 13-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Vakantiepark De Wiltzangh 15277 Witteveen (Wveld) 1-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM
Druk druk, logboek, 

scherprandje en plateau van 
26-6-2016 13-7-2015 Westerveld

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Tussen de Wieken 15258 1-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 2-7-2016 17-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping De Moraine 15261 1-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 2-7-2016 17-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping De Otterberg 15264 1-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 2-7-2016 10-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Klein Zwitserland 15266 Zuidwolde 1-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 1-1-1900 2-7-2016 10-7-2015 De Wolden

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Wittelterbrug 15268 Wittelte 1-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM hercontrole-chloordosering 1-1-1900 2-7-2016 13-7-2015 Westerveld
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: SVR Camping Nieuw-Moscou 15271 1-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Vragen naar manege 2-7-2016 13-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Bungalowpark Ermerzand 15279 Erm 4-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 2-7-2016 13-7-2015 Coevorden

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Hotel-Restaurant De Hunzebergen 15308 Exloo 4-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Speurtocht 2-7-2016 13-7-2015 Borger-Odoo
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Vakantiecentrum Boszicht 15282 4-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Logboek 4-7-2016 17-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Recreatiepark De Tien Heugten 15281 4-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Gesprek 16-6-2016 4-7-2016 23-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Kampeerboerdeij De Broekse Hoeve 15285 4-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 4-7-2016 20-7-2015 Aa en Hunze
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping de Hondsrug 15287 4-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 4-7-2016 20-7-2015 Aa en Hunze
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping De Lente van Drenthe 15289 4-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Twijfelgeval 4-7-2016 20-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Wiekslag 15306 Weiteveen 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 4-7-2016 20-7-2015 Emmen

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Panta Rhei 15310 Erica 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM minder chloor in bad 4-7-2016 20-7-2015 Emmen

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Vakantiecentrum Sonnevanck 15280 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 10-7-2016 23-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Vakantiepark Witterzomer 15283 Assen 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 10-7-2016 23-7-2015 Assen
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Alinghoek 15284 Drouwen/Borger 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 8-7-2016 17-7-2015 Borger-Odoo
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping "De Zeven Heuveltjes" 15286 Ees 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 8-7-2016 20-7-2015 Borger-Odoo
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: La MYRY 15288 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 8-7-2016 20-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping De Fruithof 15290 Klijndijk 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 8-7-2016 20-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Stichting Openluchtzwembad Emmer-Compascuum 15297 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 8-7-2016 20-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Vakantieoord De Bronzen Emmer 15298 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Peuterbad 8-7-2016 20-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Buitencentrum De Wolfskuylen 15299 8-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Gesprek 16-6-2016 10-7-2016 23-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping De Blauwe Lantaarn 15302 Wateren 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 10-7-2016 23-7-2015 Westerveld
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Hoeve aan den Weg 15303 Oude Willem 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 10-7-2016 23-7-2015 Westerveld
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Molecaten Park  Het Landschap 15304 Wateren 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 10-7-2016 23-7-2015 Westerveld
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping de Moesberg 15305 Nijensleek 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 15-7-2016 23-7-2015 Westerveld
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Park Drentheland 15307 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 15-7-2016 23-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping Mooi Oavelt 15309 Havelte 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM

opnieuw bezoeken, 

zwembadbehandeling 

uitgeschakeld.

1-1-1900 15-7-2016 23-7-2015

Westerveld
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Lemferdinge 15316 Paterswolde 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 15-7-2016 23-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Molecaten Park Kuierpad 15312 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Pomp buitenbad + logboeken 15-7-2016 23-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: De Mierenhoop Bunne 15313 Bunne 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM me 15-7-2016 23-7-2015 Tynaarloo

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Bospark Lunsbergen 15314 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 17-7-2016 27-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Leemdobben 15315 Vries 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM me 17-7-2016 27-7-2015 Tynaarloo

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Recreatiepark Westerbergen 15300 Echten 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 1-1-1900 17-7-2016 27-7-2015 De Wolden
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Camping "De Drenthse Roos" 15301 de Wijk 15-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Geschiedenis ) 17-7-2016 27-7-2015 De Wolden
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad de Borghoorns 15338 Annen 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 17-7-2016 27-7-2015 Aa en Hunze
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Landgoed Het Grote Zand 15319 Hooghalen 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 15-7-2016 23-7-2015 Midden-Dren
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Zwanemeer 15321 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 15-7-2016 23-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Leewal 15324 Exloo 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 22-7-2016 30-7-2015 Borger-Odoo
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Bosbad Hoogersmilde 15345 Hoogersmilde 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 22-7-2016 30-7-2015 Midden-Dren
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad Veenhuizen 15346 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 22-7-2016 30-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Hunze 15348 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 22-7-2016 30-7-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zwembad De Boskamp 15349 Westerbork 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 24-7-2016 11-8-2015 Midden-Dren
EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Zomerbad Peize 15350 22-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM met 24-7-2016 11-8-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Bosbad Zwinderen 15358 5-8-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 24-7-2016 11-8-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Stichting Zwembad Zweeloo 15359 5-8-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM 24-7-2016 11-8-2015

EXT WIM Reguliere controle zwembaden: Landal Orveltermarke 15446 15-9-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Start Procedure Reguliere controle Zwembaden WIM Ivm natuurbad 24-7-2016 11-8-2015

EXT ME Reguliere controle zwembaden: Landclubcamping Ruinen 15278

Ruinen
5-7-2016 PHHRZ Procedure Reguliere controle Zwembaden Invoeren datum bedrijfscontrole ME

afspraak maken en  gaat 

mee voor onttrekking 

grondwater

28-7-2016 11-8-2015

Waterpark de Bloemert Midlaren 5-8-2016 18-8-2015

EXT Zwembad Hunzedal Borger 5-8-2016 18-8-2015 Borger-Odoo
EXT Sprookjeshof, zuidlaren, groot opblaasbad? 15-9-2016 9-11-2015
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Te plannen inspecties 2018

Overdekt openbaar Prio / Opm Overdekt semi-openbaar Prio / Opm Openlucht openbaar Prio / Opm Openlucht semi-openbaar Prio / Opm
1. Assen De Bonte Wever 2 1. Aalden Aalderholt 3 Annen De Borghoorns 3 Beilen Camping Boszicht 1

Voorjaar 6-sep Herco was goed

2. Beilen De Peppel 3 2. Assen GGZ 3 Dwingeloo De Paasbergen 3 Bunne De Mierenhoop 3
Niet gedaan 1 sept gesloten 3/4 sept

3. Borger Hunzedal 3 3. Assen Fitland 1 Emmen Centrumplein (Cat. B) 3 Drouwen Camping Alinghoek 2
(Buiten) 24 juli gedaan hercontrole dwangsom 3 juli gedaan Niet gedaan 31 au

hercontrole dwangsom september 2 
okt gedaan

4. Coevorden De Swaneburg 2 4. Assen VanBoeijen 3 Emmer-Compascuum De Runde 3 Ees De Zeven Heuveltjes 3
& Herco logboek juni was ok 25 april gedaan Gesloten 31 au

5. Dalen Huttenheugte 2 5. Assen Zwemschool De Messchen 1 Erica Geert Vosbad 3 Eext De Hondsrug Zie overdekt 3
Voorjaar 30-aug

6. Emmen Aquarena 2 6.  Assen Schakelveld 3 Exloo De Leewal 3 Elim La Myry (Wedzinga) 2
Gedaan. (Feb. + Okt) 25 april gedaan 31 au 15 au gedaan

7. Emmen Parc Sandur 1 7. Assen Rob Sports 3 Gasselternijveen Hunzepark 3 Erica Panta Rhei 3
& Herco was ok. Misschien najaar? 6-sep niet gelukt was dicht

8. Hoogeveen De Dolfijn 3 9. Borger Bospark Lunsbergen 3 Gieten Het Zwanemeer 3 Gasselte Hotel Buxus 1
6-sep

9. Klazienaveen Neptunusbad 10. Boschoord Hoeve Boschoord 3 Havelte De Kerkvlekken 3 Gasselte De Lente van Drenthe 3
Gedaan Gedaan 8 au 24 juli Hercontrole

10. Meppel Bad Hesselingen 3 12. Dieverbrug 't Wildrijck 3 Hoogersmilde Bosbad 2 Gees De Wolfskuylen 1
Najaar Gedaan 24 juli 15 au gedaan

11. Nijeveen De Duker 13. Echten Rec.park Westerbergen 3 Nieuw-Buinen De Buinerstreng 3 Gieterveen De Broekse Hoeve 3
GESLOTEN 8 au 31 au

12. Norg Molenduinbad 2 14. EES Land van Bartje 3 Nieuw Weerdinge De Wieke 3 Grolloo De Berenkuil 2
Autom. Monitoring? Gesloten 24-jul

13. Roden De Hullen 3 15. EEXT Camping De Hondsrug 2 Noord Sleen Bosbad 2 Havelte Mooi Aovelt 3
& Hercontrole 31 aug 8 au

14. Rolde Hof van Saksen 3 17. Emmen Leeuwerikenveld 2 Paterswolde Lemferdinge 3 Hollandscheveld Nieuw Moscou 3
Najaar 2-10 15 au

15. Schoonebeek De Slagen 3 19 Emmen Popping Sport 2 Peize Zomerbad 3 Hollandscheveld Tussen de Wieken 3
Gedaan Hercontrole januari 2019 15 au

16. Smilde De Smelte 3 20. Emmen Scheperziekenhuis 3 Ruinen Engeland 3 Klijndijk De Fruithof 3
2-10 24 juli gedaan 30-aug

17. Zuidlaren Aqualaren 3 21. Emmen Vuurtoren 3 Valthermond De Zwaoi 3 Nijensleek De Moesberg 2
Wijzigingen installatie 2-10 31 au Gedaan 24 juli

Emmer-Compascuum De Vin 1 Veenhuizen Openluchtbad 3 Oude Willem Hoeve aan de Weg 3
 vervolg Dwangsom 8 au

23. Erm Ermerzand 3 Vledder Bosbad 3 Ruinen De Wiltzangh 2
6-sep 24 juli gedaan

24. Exloo De Hunzebergen 2 Vries De Leemdobben 3 Schoonebeek Camping Emmen 1
3/4 sept & Gedaan 12 juli

25. Hoogeveen De Leeuwerik 3 Weiteveen De Wiekslag 3 Schoonloo De Tien Heugten 1
Najaar Gesloten gedaan 24 juli

26. Hoogeveen KDV De Krulekoare 3 Westerbork De Boskamp 3 Spier De Moraine 3
Najaar 2 au 22 au gedaan

27. Hooghalen 't Grote Zand 1 De Wijk De Slenken 3 Spier Sonnevanck 3
& Gedaan  24 juli, nu goed 31 au 22 au gedaan

28. Lheebroek Hotel De Borken 1 Zuidwolde De Waterlelie 3 Uffelte De Blauwe Haan (Cat. B) 2
22 au gedaan Jacuzzi??

29. Meppel KDV 't Boemeltje 3 Zweeloo Stichting Zwembad Zweeloo 3 Veenoord Zorgvilla 1
6-sep  & Gedaan. Is weg

30. Meppen De Bronzen emmer 3 Zwinderen Bosbad 3 Wateren De Blauwe Lantaarn 3
15 au gedaan 15 au gedaan

31. Meppel KDV Het Erf 2 De Wijk De Drentsche Roos 3
25 april gedaan 31 au

32. Meppel App. Compl. De School 3 Witten Witterzomer 3
8 au

32. A Midlaren De Bloemert 3 Wijster De Otterberg 3
22 au gedaan

33. Nieuw Amsterdam. Hotel Emmen 1 Zandpol Camping BuitenLand 2
 & Gedaan 15-5-2018  & Gedaan 15 mei

Norg - Norgerduinen 3 Zorgvliet Park Drentheland 3
hercontrole

34. Oosterhesselen Spa Bron Hesselerbrug 1 Zuidwolde Klein Zwitserland 3
Dwangsom: Feb. & Okt gedaan 22 au gedaan

35. Paterswolde Golden Tulip Hotel 2
Najaar Borger, Hunzedal buitenzwembad

gedaan 24 juli
36. Peize Beauty sauna Peize 2

Wijziging installatie (Koolfilters)

37. Roden  Fitnesscentrum Roden 3

38. Rolde Marienkamp 2
25 april gedaan

38. Ruinen LandCampingRuinen 1
Verkoopt kaartjes!

39. Ruinen Hotel De Stobbe 1
& 26 april gedaan. Dwangsom sept

40. Schoonebeek Anholts 3

41. Spier Hotel Spier 2

: Waarom heb je hun gebeld???

slechte waterkwaliteit, 15 juni 
telefonisch

 op aangesproken na vraag van hen 
om analyseresultaten

42. Tynaarlo Sauna De Bron 3

Valthermond Instituut Mirre 2
28 juni telefonisch, wel lab na zomer

43, Vries Visio De Brink 3

44. Veenoord Swimactive 3

45. Wateren Molecaten Het Landschap 3

46. Wezuperbrug Kuierpadtien 3
2 au

47 Witteveen Orveltermarke 3

48. Wittelterbrug Camp. Wittelterbrug 3
Gedaan 24 juli

49. Zeegse Hotel Zeegser Duinen 3

50. Zuidwolde Sauna Thermen Holiday 3

51. Zwiggelte Hart van Drenthe 2
25 april gedaan

52. Zwinderen Eroroma 3

 Klazienaveen Camping Bosveen 2
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Locatie Datum volgende controle Datum vorige controle Vervaldatum Artikelen & bedragen Vervolg Vervolg Vervolg

Fitland Assen 2-10-2018 30-05-2019? Art 9, logboek. €2 500,- per keer.

SpaBron Hesselerbrug 2-10-2018 11-01-2019?
 Art 2a, legionella actuele en 

complete RA.  €5000,- per maand
 Art 2b, legionella actuele en 

complete RA.  €5000,- per maand

Art 2c, legionella, uitvoeren 
beheersmaatregelen, incl 

logboek. €5000,- per 
constatering,

Art 9, logboek. €2.500 per 
constatering.

Zwemschool Emmen 11-11-2018 nvt 5-10-2019? Art 9, logboek. €2 500,- per keer.
Art. 3, waterkwaliteit. €10.000 per 

jaar
Art 47, deugdelijkheid. €10.000 

per keer

Hotel De Stobbe 26-4-2018 03-08-2018?
Art 10 Whvbz kennisgevingsplicht. 

€10.000 per keer Art 9, logboek. €2.500,- per keer.
Art 10, lab onderzoek. 10 000 

per keer

Parc Sandur
Extra herco's logboek ivm 

vooraankondiging.

Wolfskuylen
Art. 3, waterkwaliteit. €10.000 per 

jaar

Tien Heugten
Art. 3, waterkwaliteit. €10.000 per 

jaar
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PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING 
Afdeling:  
Vergunningverlening, Toezicht en 

 
 

Registreren  ja       

Team: VTH  Kenmerk       

Opsteller:   Mandaat       

Paraaf hoofd afdeling   Datum 

Paraaf directeur  Datum 
Paraaf 
 
  

Trefwoord 
Jaartoets WHVBZ 
 

Afschrift aan 
       

Ingekomen 
 

Aanwijzingen voor verzending 
       

Verzonden 
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Aan:  
{Eigenaar } 
{TAV} 
{Adres}{nummer 
{Postcode} {Plaats} 
 
             
 
 
 
Assen,  
Ons kenmerk        
Behandeld door  
Uw kenmerk        
Onderwerp: Jaartoets waterkwaliteit 2015 {Onderwerp}  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Begin 2016 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2015. 
Uit deze toetsing is gebleken dat tenminste één bassin waarvan u de beheerder bent 
een onvoldoende heeft gescoord. Deze toetsing is gedaan aan de hand van bijlage 1 
van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).  
 
Toetsing: 
 
<<STUKJE TEKST>>  
 
U dient er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen zoals deze in 
het BHVBZ bijlage 1 staan voldoen. Wij gaan tijdens het seizoen van 2016 contact 
met u opnemen zodra de waterkwaliteit op jaarbasis een onvoldoende dreigt te 
scoren. 
 
Meer informatie 
Met een zoekprogramma op internet kunt u de brochure “zwemwater duik er eens in” 
vinden. Hierin kunt u meer lezen over de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (WHVBZ) en de BHVBZ en de bijbehorende toetsingscriteria. 
 
Tot slot 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

 of , telefoonnummer 0  
. Of per e-mai @drenthe.nl 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

9



 3 

 
HGS 
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PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING 
Afdeling:  
Vergunningverlening, Toezicht en 

 
 

Registreren  ja       

Team: VTH  Kenmerk       

Opsteller:   Mandaat       

Paraaf hoofd afdeling   Datum 

Paraaf directeur  Datum 
Paraaf 
 
  

Trefwoord 
Jaartoets WHVBZ 
 

Afschrift aan 
       

Ingekomen 
 

Aanwijzingen voor verzending 
       

Verzonden 
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 2 

 
Aan:  
{Eigenaar} 
{TAV} 
{ADRES} {NR       
{PC} {PLAATS} 
             
  

Assen, 
Ons kenmerk        
Behandeld door  
Uw kenmerk  
Onderwerp:  Jaartoets Whvbz 2016 {NAAM}  ({GEM}) 
 
 
Geachte {TAV}, 
 
Begin 2017 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2016. 
Het bassin / de bassins van {NAAM}, waarvan u de beheerder bent heeft / hebben in 
2016 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment waard. 
 
Het is echter wel mogelijk dat één van uw bassin(s) een onvoldoende heeft gescoord 
op een maandelijkse toets. Het blijft daarom belangrijk dat eventuele incidentele 
overschrijdingen worden voorkomen. Het is aan u om er voor te zorgen dat alle 
bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen. 
 
Tot slot 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

 of . Of per e-
mail @drenthe.nl 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
HGS 
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Achmea AB 
Landal Orveltermarke Midden-

Drenthe 
Landal Orveltermarke Mr J.B. Kanweg 3 9439 

TD 
WITTEVEEN 
(M.DRENTHE) 

MFA Het Schakelveld Assen Gem. Assen betreft MFA Het 
Schakelveld 

Postbus 30018 9400 
RA 

ASSEN 

Zwemschool de Messchen Assen Zwemschool de Messchen Griekenlandlaan 30 9403 
DZ 

ASSEN 

Stichting Vanboeijen  Zwembad de 
Kluut 

Assen Stichting Vanboeijen, meneer E. Klein 
Park Diepstroeten 

Postbus 30014 9400 
RA 

ASSEN 

Eroroma Coevorden Eroroma Burgemeester 
Legroweg 2 

 7864 
TK 

ZWINDEREN 

Waterpark de Bloemert Tynaarlo Waterpark de Bloemert De Bloemert 1 9475 
TG 

MIDLAREN 

Scheperziekenhuis Emmen Scheperziekenhuis Boermarkeweg 60 7824 
AA 

EMMEN 

Stichting De Trans  Emmen Stichting De Trans de Vuurtoren Ravelijn 2a 7823 
TD 

EMMEN 

Vakantiecentrum Boszicht Midden-
Drenthe 

Vakantiecentrum Boszicht Smalbroek 46a 9411 
TV 

BEILEN 

De Mierenhoop Bunne Tynaarlo Naturistenvereniging Lichtbond Noord, 
Mierenhoop Bunne 

Postbus 394 9700 
AJ 

GRONINGEN 

Camping Mooi Oavelt Westerveld Camping Mooi Oavelt Nieuwe Ruiterweg 5 7971 
PX 

HAVELTE 

Camping Tussen de Wieken Hoogeveen Camping Tussen de Wieken Meerboomweg 15a 7913 
VX 

HOLLANDSCHEVELD 

Landgoed Het Grote Zand Midden-
Drenthe 

Landgoed Het Grote Zand Hof van Halenweg 2 9414 
AG 

HOOGHALEN 

Camping De Fruithof Borger-
Odoorn 

Camping De Fruithof Melkweg 2 7871 
PE 

KLIJNDIJK 

Camping Hoeve aan den Weg Westerveld Camping Hoeve aan den Weg Bosweg 12 8439 
SN 

OUDE WILLEM 

Vakantiepark De Wiltzangh Westerveld Vakantiepark De Wiltzangh Witteveen 2 7963 
RB 

RUINEN 

Vakantiecentrum Sonnevanck Midden-
Drenthe 

Vakantiecentrum Sonnevanck Wijsterseweg 9 9417 
TD 

SPIER 

Camping De Blauwe Lantaarn Westerveld Camping De Blauwe Lantaarn Wateren 5 8438 
SB 

WATEREN 

Molecaten Park Kuierpad  Coevorden Recreatiepark 't Kuierpadtien Oranjekanaal NZ 10 7853 
TA 

WEZUPERBRUG 

Vakantiepark Witterzomer Assen Vakantiepark Witterzomer Witterzomer 7 9405 
VE 

ASSEN 

Camping De Otterberg Midden-
Drenthe 

Camping De Otterberg Drijberseweg 36a 9418 
TL 

WIJSTER 

Camping Klein Zwitserland De Wolden Camping Klein Zwitserland De Stuw 12 7921 
VJ 

ZUIDWOLDE 

SVR Camping Nieuw-Moscou Hoogeveen SVR camping Nieuw-Moscou Zuideropgaande 129 7913 
TL 

HOLLANDSCHEVELD 

Camping "De Zeven Heuveltjes" Borger-
Odoorn 

Camping "De Zeven Heuveltjes" Odoornerstraat 25 9536 
TA 

EES 

Camping "De Drenthse Roos" De Wolden Camping "De Drenthse Roos" Commissieweg 35 7957 
NC 

DE WIJK 

Camping De Lente van Drenthe Aa en 
Hunze 

Camping de Lente van Drenthe Houtvester 
Jansenweg 

2 9462 
TB 

GASSELTE 

La MYRY Hoogeveen La MYRY Brandligtswijk 10 7916 
VK 

ELIM 
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Aan:  
{NAAM} 
{TAV} 
{ADR} {HNR} 
{PC} {PLAATS} 
 
             
 
 
 
Assen,  
Ons kenmerk        
Behandeld door  
Uw kenmerk        
Onderwerp: Jaartoets waterkwaliteit 2016 {NAAM} ({GEM})  
 
 
Geachte {TAV}, 
 
 
Begin 2017 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2016. 
Uit deze toetsing is gebleken dat tenminste één bassin waarvan u de beheerder bent 
een onvoldoende heeft gescoord. Deze toetsing is gedaan aan de hand van bijlage 1 
van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).  
 
Toetsing: 
 
<<STUKJE TEKST>>  
 
U dient er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen zoals deze in 
het Bhvbz bijlage 1 staan voldoen. 
 
Meer informatie 
Met een zoekprogramma op internet kunt u de brochure “Zwemwater duik er eens in” 
vinden. Hierin kunt u meer lezen over de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (WHVBZ) en de BHVBZ en de bijbehorende toetsingscriteria. 
 
Tot slot 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

 of , telefoonnummer  
. Of per e-mail @drenthe.nl 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
HGS 
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in de maand juni de pH niet correct was. 
Landclubcamping Ruinen De Wolden Oude 

Benderseweg 
11 7963 

PX 
RUINEN Het zwembad heeft een onvoldoende op de 

jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad 
in de maand mei het 
kaliumpermanganaatverbruik en het 
koloniegetal te hoog waren en in de maand 
augustus het ureumgehalte, het 
kaliumpermanganaatverbruik en het 
koloniegetal te hoog waren. 

Landal Greenparks Aelderholt Coevorden Aelderholt 4 7854 
TZ 

AALDEN Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van het dompelbad 
in de maanden februari, september, oktober, 
november en december het koloniegetal te 
hoog was. Tevens zijn er van het zwembad, 
het kleuterbad, de whirlpool en de glijbaan in 
de maanden september, oktober, november 
en december geen analyserapporten 
aangeleverd. Hiermee kan de jaartoets niet 
uitgevoerd worden. Dat betekent dat deze 
baden ook onvoldoende score krijgen als de 
analyserapporten niet binnen twee weken na 
dagtekening van deze brief worden 
toegezonden. 

Camping de Hondsrug Aa en 
Hunze 

Annerweg 3 9463 
TA 

EEXT Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van zowel het 
grote als het kleine binnenbad in de 
maanden mei en augustus het ureumgehalte 
en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog 
was. 

Bungalowpark Ermerzand Coevorden Dalerstraat 38b 7843 
PE 

ERM Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad 
in de maanden september en oktober de pH 
niet correct was en in de maand september 
het vrij beschikbaar chloor gehalte te laag 
was. 

Maatschap voor Fysiotherapie "De 
Leeuwerik" 

Hoogeveen Leeuweriklaan 7  a+b 7905 
CA 

HOOGEVEEN Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van het zwembad 
in de maanden maart, april, mei en oktober 
de pH niet correct was. 

Spa Bron Hesselerbrug Coevorden Verl. 
Hoogeveensevaart 

32 7861 
TB 

OOSTERHESSELEN De badinrichting heeft een onvoldoende op 
de jaartoets gescoord omdat zowel van de 
whirlpool en het voetenbad in de maanden 
februari, april, juni, augustus, oktober en 
november meerdere parameters 
onvoldoende waren. Tevens was het 
koloniegetal van het dompelbad te hoog in 
april, mei, juni, juli en september. 
 
Wij wijzen u erop dat uw badinrichting een 
uitzonderlijk hoog aantal onvoldoendes voor 
de maandtoetsen heeft behaald in 2016. Dit 
duidt op een structureel probleem met de 
waterkwaliteit dat direct uw aandacht 
behoeft. 

Familiehotel  Paterswolde 
Groningen 

Tynaarlo Postbus 474 4130 
EL 

PATERSWOLDE Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van de 
voetenbassins het koloniegetal te hoog was 
in de maanden januari, april, juni en 
augustus. 

Beauty Sauna Peize Noordenveld Smeerveensedijk  4 9321 PEIZE Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
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XB jaartoets gescoord omdat van de whirlpool 
buiten in de maanden juli en oktober de 
legionella te hoog  was, in de maand 
augustus de pH waarde niet correct was en 
in de maand september het ureumgehalte en 
het kaliumpermanganaatverbruik te hoog 
was. 

Molecaten Park  Het Landschap Westerveld Schurerslaan 4 8438 
SC 

WATEREN Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van zowel het 
zwembad, het kleuterbad en het peuterbad in 
de maand juli de pH niet correct was en in de 
maand augustus het ureumgehalte en het 
kaliumpermanganaatverbruik te hoog was. 

Sauna Thermen Zuidwolde De Wolden Ommerweg 47 7921 
TB 

ZUIDWOLDE De badinrichting heeft een onvoldoende op 
de jaartoets gescoord omdat van de 
whirlpool in de maanden april, juli en 
augustus de pH niet correct was. 

Zwemschool de Vin Emmen Ep Schuilingstraat   12 7881 
VV 

EMMER-
COMPASCUUM 

Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat in de maand juni, 
oktober en november het vrij beschikbaar 
chloor gehalte en het 
kaliumpermanganaatverbruik te hoog was en 
in de maanden oktober, november en 
december de pH niet correct was. 

Van der Valk hotel Spier b.v. Midden-
Drenthe 

Oude Postweg 8 9417 
TG 

SPIER Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van het voetenbad 
in de maanden januari en februari het 
koloniegetal te hoog was. 
 
In februari hebben wij hier met u telefonisch 
contact over gehad. Sindsdien is  er sprake 
van een verbetering van de waterkwaliteit. 

Popping Sport Emmen Waanderweg  194 7812 
HZ 

EMMEN Het zwembad heeft vooralsnog een 
onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat 
er geen analysegegevens zijn aangeleverd 
voor de maanden mei, november en 
december. Hiermee kan de jaartoets niet 
uitgevoerd worden. Dat betekent dat het bad 
ook onvoldoende score krijgt als de 
analyserapporten niet binnen twee weken na 
dagtekening van deze brief worden 
toegezonden. 

Camping Alinghoek Borger-
Odoorn 

Alinghoek 16 9533 
PE 

DROUWEN Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat in de maanden juli 
en augustus het vrij beschikbaar chloor 
gehalte te laag was en het ureum gehalte te 
hoog. 

Buitencentrum De Wolfskuylen Coevorden Holtweg 9 7863 
TA 

GEES Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van het kleuterbad 
in zowel juli als augustus de pH niet correct 
was. 
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat 
wanneer u in 2017 weer een onvoldoende op 
de jaartoets scoort, wij overgaan tot het 
verbeuren en het innen van de aan u 
opgelegde last onder dwangsom. Wij gaan er 
van uit dat het zo ver niet hoeft te komen. 

Kampeerboerdeij De Broekse 
Hoeve 

Aa en 
Hunze 

Broek 40 9511 
PT 

GIETERVEEN Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat in de maand juli de 
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pH niet correct was. 
Camping Landgoed De Berenkuil Aa en 

Hunze 
De Pol 15 9444 

XE 
GROLLOO Het zwembad heeft een onvoldoende op de 

jaartoets gescoord omdat van het peuterbad 
in de maanden mei en juli het vrij 
beschikbaar chloor gehalte te laag was. 

Recreatiepark De Tien Heugten Aa en 
Hunze 

Westdorperstraat 29 9443 
TM 

SCHOONLOO Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat van het zwembad 
in de maand augustus het ureumgehalte en 
het koloniegetal te hoog waren. 
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat 
wanneer u in 2017 weer een onvoldoende op 
de jaartoets scoort, wij overgaan tot het 
verbeuren en het innen van de aan u 
opgelegde last onder dwangsom. Wij gaan er 
van uit dat het zo ver niet hoeft te komen. 

Camping De Moraine Midden-
Drenthe 

Moraineweg 20 9417 
TB 

SPIER Het zwembad heeft vooralsnog een 
onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat 
alleen van de maand juni de 
analyserapporten zijn aangeleverd. Hiermee 
kan de jaartoets niet uitgevoerd worden. Dat 
betekent dat het bad ook onvoldoende score 
krijgt als de analyserapporten niet binnen 
twee weken na dagtekening van deze brief 
worden toegezonden. 

Hotel Buxus Aa en 
Hunze 

Dorpsstraat   35 9462 
AK 

GASSELTE Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat in de maanden juli 
en augustus het vrij beschikbaar chloor 
gehalte te laag was. 

Camping de Moesberg Westerveld Hoofdweg 14  8383 
EG 

NIJENSLEEK Het zwembad heeft vooralsnog een 
onvoldoende op de jaartoets gescoord omdat 
er geen analyserapporten van het peuterbad 
zijn aangeleverd. Hierdoor kan de jaartoets 
niet uitgevoerd worden. Dat betekent dat het 
bad ook onvoldoende score krijgt als de 
analyserapporten niet binnen twee weken na 
dagtekening van deze brief worden 
toegezonden. 

Camping Panta Rhei Emmen Noordersloot 3  7887 
TC 

ERICA Het zwembad heeft een onvoldoende op de 
jaartoets gescoord omdat in de maand 
augustus het vrij beschikbaar chloor gehalte 
en het kaliumpermanganaatverbruik te hoog 
waren. 

Camping Bosveen Emmen Verlengde 
Scheperweg 

7 7891 
TH 

KLAZIENAVEEN Er is over het jaar 2016 geen jaartoets 
uitgevoerd omdat er geen analyserapporten 
zijn aangeleverd. Met u is afgesproken dat u 
in 2017 gedurende het kampeerseizoen uw 
zwembad maandelijks door een 
geaccrediteerd laboratorium laat 
bemonsteren en de rapporten aan ons laat 
toesturen. 

Havelte Mooi Aovelt 
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Aan:  
{Eigenaar} 
{TAV} 
{ADRES} {NR       
{PC} {PLAATS} 
             
  

Assen, 
Ons kenmerk        
Behandeld door  
Uw kenmerk  
Onderwerp:  Jaartoets Whvbz 2016 {NAAM}  ({GEM}) 
 
 
Geachte {TAV}, 
 
Begin 2017 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2016. 
Het bassin / de bassins van {NAAM}, waarvan u de beheerder bent heeft / hebben in 
2016 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment waard. 
 
Het is echter wel mogelijk dat één van uw bassin(s) een onvoldoende heeft gescoord 
op een maandelijkse toets. Het blijft daarom belangrijk dat eventuele incidentele 
overschrijdingen worden voorkomen. Het is aan u om er voor te zorgen dat alle 
bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen. 
 
Tot slot 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

 of . Of per e-
mail @drenthe.nl 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
HGS 
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Achmea AB 
Landal Orveltermarke Midden-

Drenthe 
Landal Orveltermarke Mr J.B. Kanweg 3 9439 

TD 
WITTEVEEN 
(M.DRENTHE) 

MFA Het Schakelveld Assen Gem. Assen betreft MFA Het 
Schakelveld 

Postbus 30018 9400 
RA 

ASSEN 

Zwemschool de Messchen Assen Zwemschool de Messchen Griekenlandlaan 30 9403 
DZ 

ASSEN 

Stichting Vanboeijen  Zwembad de 
Kluut 

Assen Stichting Vanboeijen, meneer E. Klein 
Park Diepstroeten 

Postbus 30014 9400 
RA 

ASSEN 

Eroroma Coevorden Eroroma Burgemeester 
Legroweg 2 

 7864 
TK 

ZWINDEREN 

Waterpark de Bloemert Tynaarlo Waterpark de Bloemert De Bloemert 1 9475 
TG 

MIDLAREN 

Scheperziekenhuis Emmen Scheperziekenhuis Boermarkeweg 60 7824 
AA 

EMMEN 

Stichting De Trans  Emmen Stichting De Trans de Vuurtoren Ravelijn 2a 7823 
TD 

EMMEN 

Vakantiecentrum Boszicht Midden-
Drenthe 

Vakantiecentrum Boszicht Smalbroek 46a 9411 
TV 

BEILEN 

De Mierenhoop Bunne Tynaarlo Naturistenvereniging Lichtbond Noord, 
Mierenhoop Bunne 

Postbus 394 9700 
AJ 

GRONINGEN 

Camping Mooi Oavelt Westerveld Camping Mooi Oavelt Nieuwe Ruiterweg 5 7971 
PX 

HAVELTE 

Camping Tussen de Wieken Hoogeveen Camping Tussen de Wieken Meerboomweg 15a 7913 
VX 

HOLLANDSCHEVELD 

Landgoed Het Grote Zand Midden-
Drenthe 

Landgoed Het Grote Zand Hof van Halenweg 2 9414 
AG 

HOOGHALEN 

Camping De Fruithof Borger-
Odoorn 

Camping De Fruithof Melkweg 2 7871 
PE 

KLIJNDIJK 

Camping Hoeve aan den Weg Westerveld Camping Hoeve aan den Weg Bosweg 12 8439 
SN 

OUDE WILLEM 

Vakantiepark De Wiltzangh Westerveld Vakantiepark De Wiltzangh Witteveen 2 7963 
RB 

RUINEN 

Vakantiecentrum Sonnevanck Midden-
Drenthe 

Vakantiecentrum Sonnevanck Wijsterseweg 9 9417 
TD 

SPIER 

Camping De Blauwe Lantaarn Westerveld Camping De Blauwe Lantaarn Wateren 5 8438 
SB 

WATEREN 

Molecaten Park Kuierpad  Coevorden Recreatiepark 't Kuierpadtien Oranjekanaal NZ 10 7853 
TA 

WEZUPERBRUG 

Vakantiepark Witterzomer Assen Vakantiepark Witterzomer Witterzomer 7 9405 
VE 

ASSEN 

Camping De Otterberg Midden-
Drenthe 

Camping De Otterberg Drijberseweg 36a 9418 
TL 

WIJSTER 

Camping Klein Zwitserland De Wolden Camping Klein Zwitserland De Stuw 12 7921 
VJ 

ZUIDWOLDE 

SVR Camping Nieuw-Moscou Hoogeveen SVR camping Nieuw-Moscou Zuideropgaande 129 7913 
TL 

HOLLANDSCHEVELD 

Camping "De Zeven Heuveltjes" Borger-
Odoorn 

Camping "De Zeven Heuveltjes" Odoornerstraat 25 9536 
TA 

EES 

Camping "De Drenthse Roos" De Wolden Camping "De Drenthse Roos" Commissieweg 35 7957 
NC 

DE WIJK 

Camping De Lente van Drenthe Aa en 
Hunze 

Camping de Lente van Drenthe Houtvester 
Jansenweg 

2 9462 
TB 

GASSELTE 

La MYRY Hoogeveen La MYRY Brandligtswijk 10 7916 
VK 

ELIM 
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Aan:  
{NAAM} 
{TAV} 
{ADRES} {HSNR} 
{PC} {WOONPLAATS} 
 
             
 
 
 
Assen,  
Ons kenmerk        
Behandeld door  
Uw kenmerk        
Onderwerp: Jaartoets waterkwaliteit 2017 {INRICHTINGNAAM} ({GEM})  
 
 
Geachte {TAV}, 
 
 
In 2018 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2017. Dit 
is wat later gebeurt dan u van ons gewend bent. Excuus voor deze vertraging. 
 
Uit deze toetsing is gebleken dat tenminste één bassin waarvan u de beheerder bent 
een onvoldoende heeft gescoord. Deze toetsing is gedaan aan de hand van bijlage I 
van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).  
 
Toetsing: 
 
<<STUKJE TEKST>>  
 
U dient er voor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen zoals deze in 
het Bhvbz bijlage I staan voldoen. 
 
Meer informatie 
Met een zoekprogramma op internet kunt u de brochure “Zwemwater duik er eens in” 
vinden. Hierin kunt u meer lezen over de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en de Bhvbz en de bijbehorende toetsingscriteria. 
 
Tot slot 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

, per e-mail @Drenthe.nl, of  
, per email @Drenthe.nl 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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INRICHTINGNAAM GEM NAAM TAV ADRES HS
NR 

P
C 

WOONPL
AATS 

Voldoe
nde? 

Stuk tekst 

Bosbad 
Hoogersmilde 

Midd
en-
Drent
he 

Bosbad 
Hoogersmilde   

 
 

 

HOOGER
SMILDE 

o omdat in de maand augustus 
het vrij beschikbaar 
chloorgehalte van het ondiep 
bad en het kleuterbad te laag 
was. 

Zwembad De Zwaoi Borg
er-
Odoo
rn 

Dorpsbedrijf De 
Omme Zwaoi    

 
 

 

VALTHER
MOND 

o het diepe bassin heeft een 
onvoldoende jaartoets omdat 
in de maand mei het vrij 
beschikbaar chloorgehalte te 
laag was en in de maand juli 
de pH te hoog was. Het 
kleuterbad heeft een 
onvoldoende jaartoets omdat 
in de maand mei het vrij 
beschikbaar chloorhgehalte 
te laag was en de pH te hoog 
was. 

Rob Sports Asse
n 

Rob Sports Zuidenvel
d 

127 94
06 
LK 

ASSEN o in de maanden mei en juni 
het ureumgehalte en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
te hoog was. 

Recreatiepark 
Westerbergen 

De 
Wold
en 

Recreatiepark 
Westerbergen 

Oshaarse
weg 

24 79
32 
PX 

ECHTEN o in de maanden juli en 
augustus, van zowel het 
zwembad als het kleuterbad, 
het ureumgehalte en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
te hoog was. 

Vakantieoord De 
Bronzen Emmer 

Coev
orde
n 

Vakantieoord De 
Bronzen Emmer 

Mepperst
raat 

41 78
55 
TA 

MEPPEN o van het kleuterbad in de 
maand augustus het vrij 
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beschikbaar chloorgehalte te 
laag was. 

Appartementencom
plex "De School" 

Mepp
el 

Appartementencompl
ex "De School"    

 

MEPPEL o in de maanden april en mei 
de pH te laag was. 

Spa Bron 
Hesselerbrug 

Coev
orde
n 

Spa Bron 
Hesselerbrug 

Verl. 
Hoogeve
ensevaart 

32 78
61 
TB 

OOSTER
HESSELE
N 

o van alle 3 de jaccuzi's en van 
het voetenbad het 
ureumgehalte en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
te hoog was in de maanden 
augustus, november en 
december. Tevens was van 
het dompelbad het aeroob 
kiemgetal te hoog in de 
maanden maart, april, juni, 
juli, oktober en november. 

Familiehotel  
Paterswolde 
Groningen 

Tyna
arlo 

Fletcher Landhotel 
Paterswolde 

Postbus 474 41
30 
EL 

PATERS
WOLDE 

o van de voetenbade het 
koloniegetal te hoog was in 
de maanden januari, maart, 
april en november. 

Beauty Sauna 
Peize 

Noor
denv
eld 

SpaWell Peize Smeerve
ensedijk  

4 93
21 
XB 

PEIZE o 9 van de 12 
maandtoetsingen 
onvoldoende waren, waarbij 
meerdere malen dezelfde 
parameters overschreden 
zijn. 

Hotel De Stobbe De 
Wold
en 

Hotel De Stobbe Westerstr
aat 

84 79
63 
BE 

RUINEN o het vrij beschikbaar 
chloorgehalte in de maanden 
januari, februari, april en 
augustus te laag was. 
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Thermen en 
Beautycentrum 
Anholts 

Emm
en 

Thermen en 
Beautycentrum 
Anholts 

Postbus 60 77
60 
AB 

SCHOON
EBEEK 

o van het koud dompelbad 
buiten in november en 
december het ureumgehalte 
en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
te hoog was. 

Sauna Thermen 
Zuidwolde 

De 
Wold
en 

Sauna Thermen 
Zuidwolde 

Ommerw
eg 

47 79
21 
TB 

ZUIDWOL
DE 

o van het dompelbad in de 
maanden april en mei het vrij 
beschikbaar chloorgehalte, 
de pH en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
is overschreden. In de 
maand juni het vrij 
beschikbaar chloorgehalte 
en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
is overschreden. In de 
maand juli de pH is 
overschreden en in de 
maand augustus de pH en 
het 
kaliumpermanaganaatverbrui
kt is overschreden. 

Zwemschool de Vin Emm
en 

Zwemschool De Vin Ep 
Schuiling
straat   

12 78
81 
VV 

EMMER-
COMPAS
CUUM 

o er over het jaar 2017 in het 
geheel geen 
analyseresultaten zijn 
aangeleverd. De 
jaarbeoordeling van de 
zwemwaterkwaliteit kan 
hierdoor niet uitgevoerd 
worden. 
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Hotel Emmen Emm
en 

Hotel Emmen Verlengd
e 
Herendijk  

50 78
33 
JD 

NIEUW 
AMSTER
DAM 

o van het zwembad in de 
maanden januari, maart en 
april het vrij beschikbaar 
chloorgehalte en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
te hoog was en in de maand 
februari de pH en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
te hoog was. 

Stichting 
Vanboeijen  
Zwembad de Kluut 

Asse
n 

Stichting Vanboeijen, 
meneer E. Klein Park 
Diepstroeten 

Postbus 300
14 

94
00 
R
A 

ASSEN o van het hydrobad in de 
maanden april en juli het vrij 
beschikbaar chloorgehalte te 
laag was en in de maand 
november de pH en het 
koloniegetal te hoog was.  

Eroroma Coev
orde
n 

Eroroma Burgeme
ester 
Legroweg 
2 

 
78
64 
TK 

ZWINDER
EN 

o van het relaxbad buiten 2 
van de 4 genomen monsters 
onvoldoende zijn. Zo is in de 
maand augustus de pH, het 
koloniegetal en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
overschreden en in de 
maand september zijn het 
gebonden beschikbaar 
chloorgehalte en het 
kaliumpermanganaatverbruik 
overschreden. 

Kampeerboerdeij 
De Broekse Hoeve 

Aa 
en 
Hunz
e 

Kampeerboerderij De 
Broekse Hoeve 

Broek 40 95
11 
PT 

GIETERV
EEN 

o in de maand juli het vrij 
beschikbaar chloorgehalte te 
laag was. 
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Camping Landgoed 
De Berenkuil 

Aa 
en 
Hunz
e 

Camping Landgoed 
De Berenkuil 

De Pol 15 94
44 
XE 

GROLLO
O 

o in de maand juni van zowel 
het zwembad, het kleuterbad 
en het peuterbad, de pH te 
laag was. Tevens zijn er 
slechts van 2 monters 
analyserapporten zijn 
aangeleverd (juni en 
augustus). 

Camping De 
Moraine 

Midd
en-
Drent
he 

Camping De Moraine Morainew
eg 

20 94
17 
TB 

SPIER o omdat van het kleuterbad in 
de maand juni de pH te hoog 
was. 

Camping De Lente 
van Drenthe 

Aa 
en 
Hunz
e 

Camping de Lente 
van Drenthe 

Houtvest
er 
Jansenw
eg 

2 94
62 
TB 

GASSELT
E 

o het zwembad open is vanaf 
de meivakantie tot half 
september. Er zijn echter 
alleen monsters aangeleverd 
voor de maanden juni en 
augustus. 

Camping Bosveen Emm
en 

Camping Bosveen Verlengd
e 
Scheper
weg 

7 78
91 
TH 

KLAZIEN
AVEEN 

o omdat over 2017 in het 
geheel geen 
analyserapporten zijn 
aangeleverd. Wij verzoeken 
u om, in overeenstemming 
met artikel 10 van het Bhvbz, 
de waterkwaliteit van het 
zwembad regelmatig door 
een onafhankelijk 
laboratorium te laten 
onderzoeken en ons daarvan 
de resultaten toe te sturen. 
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Park Drentheland West
ervel
d 

Park Drentheland De 
Gavere 

1 84
37 
PE 

ZORGVLI
ED 

o omdat van zowel het 
zwembad als het kleuterbad 
in de maanden juli en 
augustus de pH te hoog was. 

 

38



PB VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING 
Afdeling:  
Vergunningverlening, Toezicht en 

 
 

Registreren  ja       

Team: VTH  Kenmerk       

Opsteller:   Mandaat       

Paraaf hoofd afdeling   Datum 

Paraaf directeur  Datum 
Paraaf 
 
  

Trefwoord 
Jaartoets WHVBZ 
 

Afschrift aan 
       

Ingekomen 
 

Aanwijzingen voor verzending 
       

Verzonden 
 

   
 

39



 2 

 
Aan:  
{NAAM} 
{TAV} 
{ADRES} {HSNR}       
{PC} {WOONPLAATS} 
             
  

Assen, 
Ons kenmerk        
Behandeld door  
Uw kenmerk  
Onderwerp:  Jaartoets Whvbz 2017 {INRICHTINGNAAM}  ({GEM}) 
 
 
Geachte {TAV}, 
 
In 2018 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2017. Dit 
is wat later gebeurt dan u van ons gewend bent. Excuus voor deze vertraging. 
 
Het bassin / de bassins van {INRICHTINGNAAM}, waarvan u de beheerder bent heeft 
/ hebben in 2017 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment 
waard. 
 
Het is echter wel mogelijk dat één van uw bassin(s) een onvoldoende heeft gescoord 
op een maandelijkse toets. Het blijft daarom belangrijk dat eventuele incidentele 
overschrijdingen worden voorkomen. Het is aan u om er voor te zorgen dat alle 
bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen. 
 
Wel merken wij nog het volgende op: 
Uit onze gegevens blijkt dat in 2017 te weinig, of zelfs in het geheel geen 
analyserapporten zijn ontvangen van het kleuterbad. Wij begrijpen dat het kleuterbad 
niet altijd onder alle weersomstandigheden geopend is en dat het daardoor lastig kan 
zijn voor het laboratorium om watermonsters te nemen ter analyse. 
 
Echter de waterkwaliteit van het kleuterbad dient ook beoordeeld te worden. Juist 
omdat een kleuterbad een relatief zwaar belast bad is ten opzichte van de 
hoeveelheid water in het bassin. Dit, in combinatie met de kwetsbare doelgroep die 
gebruik maakt van dergelijke bassins, maakt dat de gezondheidsrisico's aanzienlijk 
kunnen zijn.  
 
Wij verzoeken u dan ook, om in overeenstemming met artikel 10 van het Bhvbz, de 
waterkwaliteit van het kleuterbad regelmatig door het laboratorium te laten 
onderzoeken. 
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Tot slot 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

, per e-mail @Drenthe.nl, of  
, per email @Drenthe.nl 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
HGS 
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INRICHTINGNAAM GEM NAAM CP ADRES HSN
R 

PC WOONPLAA
TS 

Voldoend
e? 

Zwembad de Borghoorns Aa en 
Hunze 

Gemeente Aa en Hunze Postbus 93 946
0 
AB 

GIETEN v 

Zwembad De Paasbergen Wester
veld 

zwembad "de Paasbergen"    
 

 

DWINGELO
O 

v 

Geert Vos Bad Emme
n 

Geert Vos Bad      
 

 

ERICA v 

Zwembad De Leewal Borger
-
Odoor
n 

Gemeente Borger-Odoorn Postbus 3 787
5 
ZG 

EXLOO v 

Zwembad Zwanemeer Aa en 
Hunze 

Gemeente Aa en Hunze Postbus 93 946
0 
AB 

GIETEN v 
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Zwembad Lemferdinge Tynaar
lo 

Stichting Zwembaden 
Gemeente Tynaarlo 

Wilhelminala
an 1   

 
947
1 
KN 

ZUIDLAREN v 

Zomerbad Peize Noord
enveld 

Zomerbad Peize     
 

 

PEIZE v 
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Bosbad Vledder Wester
veld 

Bosbad Vledder   
 

 

VLEDDER v 

Zwembad De 
Leemdobben 

Tynaar
lo 

Stichting Zwembaden 
Gemeente Tynaarlo 

Wilhelminala
an 1   

 
947
1 
KN 

ZUIDLAREN v 
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Zwembad De Wiekslag Emme
n 

St. Zwembad de Wiekslag     
 

 

WEITEVEEN v 

Zwembad De Slenken De 
Wolde
n 

Stichting De Slenken Hendrik 
Tillemaweg 

63a 795
7C
B 

De Wijk v 
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Bosbad Zwinderen Coevor
den 

St. Bosbad Zwinderen  

  

 
 

 

GEESBRUG v 

De Mierenhoop Bunne Tynaar
lo 

Naturistenvereniging 
Lichtbond Noord, 
Mierenhoop Bunne 

Postbus 394 970
0 
AJ 

GRONINGE
N 

v 

Camping de Moesberg Wester
veld 

Camping de Moesberg Hoofdweg 
14 

 
838
3 
EG 

NIJENSLEEK v 
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 2 

 
Aan:  
{NAAM} 
{TAV} 
{ADRES} {HSNR}       
{PC} {WOONPLAATS} 
             
  

Assen, 
Ons kenmerk        
Behandeld door  
Uw kenmerk  
Onderwerp:  Jaartoets Whvbz 2017 {INRICHTINGNAAM}  ({GEM}) 
 
 
Geachte {TAV}, 
 
In 2018 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2017. Dit 
is wat later gebeurt dan u van ons gewend bent. Excuus voor deze vertraging. 
 
Het bassin / de bassins van {INRICHTINGNAAM}, waarvan u de beheerder bent heeft 
/ hebben in 2017 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een compliment 
waard. 
 
Het is echter wel mogelijk dat één van uw bassin(s) een onvoldoende heeft gescoord 
op een maandelijkse toets. Het blijft daarom belangrijk dat eventuele incidentele 
overschrijdingen worden voorkomen. Het is aan u om er voor te zorgen dat alle 
bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals deze in het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 staan (blijven) voldoen. 
 
Tot slot 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

, per e-mail @Drenthe.nl, of  
, per email @Drenthe.nl 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
HGS 
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INRICHTINGNAAM GEM NAAM TAV ADRES HSN
R 

PC WOONPLAA
TS 

Voldoend
e? 

de Bonte Wever    Assen  de Bonte Wever   Stadsbroek 17 940
5 
BK 

ASSEN v 

Zwembad De Peppel Midde
n-
Drenth
e 

Gemeente Midden-Drenthe Postbus 24 941
0 
AA 

BEILEN v 

Zwembad Hunzedal Borger
-
Odoor
n 

Zwembad Hunzedal De Drift    3 953
1 
TK 

BORGER v 

Sportcomplex De 
Swaneburg 

Coevor
den 

Sportcomplex De 
Swaneburg 

Postbus 136 774
0 
AC 

COEVORDE
N 

v 

De Huttenheugte Coevor
den 

De Huttenheugte Reindersdijk 55 775
1 
SH 

DALEN v 

Zwembad Aquarena Emme
n 

Gemeente Emmen Postbus 3000
1 

780
0 
RA 

EMMEN v 

Awec Sandur B.V. Emme
n 

Awec Sandur B.V. Sandurdreef 5 782
8 
AA 

EMMEN v 

Zwembad de Dolfijn Hooge
veen 

Gemeente Hoogeveen Postbus 2000
0 

790
0 
PA 

HOOGEVEE
N 

v 

Neptunusbad Emme
n 

Gemeente Emmen Postbus 3000
1 

780
0 
RA 

EMMEN v 

Bad Hesselingen Meppe
l 

Bad Hesselingen Postbus Post
bus 
503 

794
0 
AM 

MEPPEL v 

Zwembad Molenduinbad Noord
enveld 

Zwembad Molenduinbad Postbus 52 933
0 
AB 

NORG v 
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Molecaten Park Kuierpad Coevor
den 

Molecaten Park Kuierpad Oranjekana
al NZ 

10 785
3 
TA 

WEZUPERB
RUG 

v 

Camping Wittelterbrug Wester
veld 

Camping Wittelterbrug Wittelterweg 31 798
6 PL 

WITTELTE v 

Fletcher Hotel De 
Zeegser Duinen 

Tynaar
lo 

Fletcher Hotel De Zeegser 
Duinen 

Schipborger
weg 

8 948
3 TL 

ZEEGSE v 

Het Hart van Drenthe Midde
n-
Drenth
e 

Het Hart van Drenthe Oranjekana
al NZ 

18 943
3 
TH 

ZWIGGELTE v 

Landal Het Land van 
Bartje 

Borger
-
Odoor
n 

Landal Het Land van Bartje Buinerweg  8 953
6 
PG 

EES v 

Fitland Assen B.V. 
voormalig Achmea 

Assen Fitland Assen B.V. Postbus 92 545
0 
AB 

ASSEN v 

Landal Orveltermarke Midde
n-
Drenth
e 

Landal Orveltermarke Mr J.B. 
Kanweg 

3 943
9 
TD 

WITTEVEEN 
(M.DRENTH
E) 

v 

MFA Het Schakelveld Assen Gem. Assen betreft MFA 
Het Schakelveld 

Postbus 3001
8 

940
0 
RA 

ASSEN v 

Zwemschool de 
Messchen 

Assen Zwemschool de Messchen Griekenlandl
aan 

30 940
3 
DZ 

ASSEN v 

Van der Valk hotel Spier 
b.v. 

Midde
n-
Drenth
e 

Van der Valk hotel Spier Oude 
Postweg 

8 941
7 
TG 

SPIER v 

Popping Sport Emme
n 

Popping Sport Waanderwe
g  

194 781
2 
HZ 

EMMEN v 

Waterpark de Bloemert Tynaar
lo 

Waterpark de Bloemert De Bloemert 1 947
5 
TG 

MIDLAREN v 
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Scheperziekenhuis Emme
n 

Scheperziekenhuis Boermarkew
eg 

60 782
4 
AA 

EMMEN v 

Stichting De Trans  Emme
n 

Stichting De Trans de 
Vuurtoren 

Ravelijn 2a 782
3 
TD 

EMMEN v 

Vakantiecentrum Boszicht Midde
n-
Drenth
e 

Vakantiecentrum Boszicht Smalbroek 46a 941
1 
TV 

BEILEN v 

Camping Alinghoek Borger
-
Odoor
n 

Camping Alinghoek Alinghoek 16 953
3 
PE 

DROUWEN v 

Camping De Hondsrug Aa en 
Hunze 

Camping De Hondsrug  Annerweg 3 946
3 
TA 

EEXT v 

Camping Mooi Oavelt Wester
veld 

Camping Mooi Oavelt Nieuwe 
Ruiterweg 

5 797
1 
PX 

HAVELTE v 

Camping Tussen de 
Wieken 

Hooge
veen 

Camping Tussen de Wieken Meerboomw
eg 

15a 791
3 
VX 

HOLLANDSC
HEVELD 

v 

Landgoed Het Grote Zand Midde
n-
Drenth
e 

Landgoed Het Grote Zand Hof van 
Halenweg 

2 941
4 
AG 

HOOGHALE
N 

v 

Camping De Fruithof Borger
-
Odoor
n 

Camping De Fruithof Melkweg 2 787
1 
PE 

KLIJNDIJK v 

Camping Hoeve aan den 
Weg 

Wester
veld 

Camping Hoeve aan den 
Weg 

Bosweg 12 843
9 
SN 

OUDE 
WILLEM 

v 

Vakantiepark De 
Wiltzangh 

Wester
veld 

Vakantiepark De Wiltzangh Witteveen 2 796
3 
RB 

RUINEN v 
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Vakantiecentrum 
Sonnevanck 

Midde
n-
Drenth
e 

Vakantiecentrum 
Sonnevanck 

Wijstersewe
g 

9 941
7 
TD 

SPIER v 

Camping De Blauwe 
Lantaarn 

Wester
veld 

Camping De Blauwe 
Lantaarn 

Wateren 5 843
8 
SB 

WATEREN v 

Vakantiepark Witterzomer Assen Vakantiepark Witterzomer Witterzomer 7 940
5 
VE 

ASSEN v 

Camping De Otterberg Midde
n-
Drenth
e 

Camping De Otterberg Drijbersewe
g 

36a 941
8 TL 

WIJSTER v 

Camping Klein 
Zwitserland 

De 
Wolde
n 

Camping Klein Zwitserland De Stuw 12 792
1 VJ 

ZUIDWOLDE v 

SVR Camping Nieuw-
Moscou 

Hooge
veen 

SVR camping Nieuw-
Moscou 

Zuideropgaa
nde 

129 791
3 TL 

HOLLANDSC
HEVELD 

v 

Camping "De Zeven 
Heuveltjes" 

Borger
-
Odoor
n 

Camping "De Zeven 
Heuveltjes" 

Odoornerstr
aat 

25 953
6 
TA 

EES v 

Hotel Buxus Aa en 
Hunze 

Hotel Buxus Dorpsstraat   35 946
2 
AK 

GASSELTE v 

Camping "De Drenthse 
Roos" 

De 
Wolde
n 

Camping "De Drenthse 
Roos" 

Commissiew
eg 

35 795
7 
NC 

DE WIJK v 

Camping Panta Rhei Emme
n 

Camping Panta Rhei Noordersloo
t 3 

 
788
7 
TC 

ERICA v 

La MYRY Hooge
veen 

La MYRY Brandligtswij
k 

10 791
6 
VK 

ELIM v 
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Openlucht semi-openbaar 2015
Naam bassin nr a m j j a s
Beilen Camping Boszicht diep 1 ! v o 7 1

kleuter 2 ! O o O 6 7 6 1

Bunne De Mierenhoop diep 1 g v v v v 1
kleuter 2 g g g g g 1

Drouwen Camping Alinghoek diep 1 g g v v O 8 8 8 8 1
kleuter 2 g g g v O O 8 8 8 8 1

Ees De Zeven Heuveltjes Bassin 1 g v v v v 6,7,8 1
Peuterbad 2 g v v v v 6,7,8 5 1

Eext Cam. De Hondsrug fam 1 v v v o o g 7,8 1
 + overdekt 2 bassins plons 2 v v v o o g 7,8 1

kleuter 3 v v v o o g 7,8 1

Elim La Myry (Wedzinga) zwembad 1 v v v v v v

Exloo De Hunzebergen diep 1 g g g v 7 1
 + overdekt 2 Bassins kleuter 2 g g g v 7 1

peuter 3 g g g v 7 1

Erica Panta Rhei Zwembad 1 O O O O 6,7,8 8 6,8

Gasselte Hotel Buxus zwembad 1 g g v v O 8 1

Gasselte De Lente van Drenthe zwembad 1 g O v v v 5 8
peuterbad 2 g O v v v 5 8

Gees De Wolfskuylen zwembad 1 g g g o O O 8 7,8 8 8 1
kleuter 2 g g g O O O 7 7,8 7 8 7 1

Gieterveen De Broekse Hoeve zwembad 1 g g O v O 7,8 7 1

Grolloo De Berenkuil zwembad 1 g v O v v 6 8 6 1
kleuter 2 g v O v v 6 8 6 5 1
peuter 3 g v O v v 6 8 6 5 1

Havelte Mooi Aovelt diep 1 g v v O v 7 kbbl 1
ondiep 2 g v O O g g O 6,7 1

Hollandscheveld Nieuw Moscou zwembad 1 g g v v v kbbl 1

Hollandscheveld Tussen de Wieken zwembad 1 g v v v v 1
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Klijndijk De Fruithof diep 1 v O v v v 5,7,8 5 1
kleuter 2 v O v v v 5,7,8 5 1

Nijensleek De Moesberg Zwembad 1 g g v v v 7,8
2 g g g g g g

Oude Willem Hoeve aan de Weg diep 1 g v v v v 1
kleuter 2 g v v v v 1

Ruinen De Wiltzangh diep 1 g v v v v 8 kbbl 1
ondiep 2 g g g g g 1

Schoonloo De Tien Heugten diep 1 g g v o o 7,8 1
kleuter 2 g g v O O O 7 7,8 7,8 7 supl. 6 1

Spier De Moraine diep 1 g g v v 6 kbbl 1
kleuter 2 g g g g 1

Spier Sonnevanck diep 1 g v v v v kbbl 1
kleuter 2 g v v v v 1

Wateren De Blauwe Lantaarn diep 1 g g g v v kbbl 1
kleuter 2 g g g v v 1

Wezuperbrug Kuierpadtien diep 1 g v v v v 5 kbbl 1
 +2 bassins overdekt glijbaan 2 g v v v v 5 1

kind 3 g v v v v 5 1

De Wijk De Drentsche Roos Recreatie 1 g g O v O 6
Peuter 2 g g v v

Witten Witterzomer diep 1 g v v v v 1
kind 2 g v O O v O 6,7 1
voeten 3 g v v v v 1

Wijster De Otterberg diep 1 ? 1
kleuter 2 1
peuter 3

Zorgvliet Park Drentheland diep 1 v v 1
kleuter 2 v v 1

Zuidwolde Klein Zwitserland zwembad 1 g g v v v kbbl 1
peuter 2 g g v v v kbbl

Aantal bassins/overschrijdingen 
10

AANTAL ONVOLDOENDES 52

57



Overzicht jaartoets zwemwater   ja
ar

to
et

s

aa
nt

al
 m

on
.

to
ta

al
 b

em
.

VB
C

 o
nd

er

VB
C

 b
ov

en

G
B

C

ur
eu

m

pH K
.P

.V
.

ko
l.g

et
al

le
gi

on
el

la

fte La
b.

 
O

pm
er

ki
ng

en

A
an

ta
l 

ba
ss

in
s

 iv
m

 g
ra

fie
k

openlucht openbaar 2015
Naam bassin nr a m j j a s 1
Annen De Borghoorns diep koud 1 g v v v v 1

diep warm 2 g v v v v 1
ondiep 3 g v v v v 1
kleuter 4 g g g g g 1

Dwingeloo De Paasbergen diep 1 g v v v v Suppletie 5 1
kleuter 2 g g g v v 1

Emmer-Compascuum De Runde diep 1 g v v v v 7 5 1
familie 2 g v v v v 5 1
glijbaan 3 g v v v v 5 1
kleuter 4 g v v v v 5 1

Erica Geert Vosbad duik 1 g v g v v 1
wedstrijd 2 g O v v v 5 1
recreatie 3 g v v v v 1
kinder/kleuter 4 g g g v g 1

Exloos De Leewal wedstrijd 1 g O v v v 5 1
recreatie 2 g v v v v 8 5 1
kleuter 3 g g g o g 7 7 1

Gasselternijveen Hunzepark diep 1 g v v v v 1
kleuter 2 g g g g g 1

Gieten Het Zwanemeer diep 1 g v v v v 1
recreatie 2 g v v v v 5 1
kleuter 4 g v v v g 5 1

Havelte De Kerkvlekken diep 1 g v v v v Suppletie 5 1
ondiep 2 g v v v v 6 1

Hoogersmilde Bosbad diep 1 g v v v v 1
ondiep 2 g v v v v 1
peuter 3 g v O v v 6 1

Nieuw-Buinen De Buinerstreng diep 1 g v v v v 1
kleuter 2 g g v g g 1

Nieuw Weerdinge De Wieke recreatie 1 g v v v v 1
kleuter 3 g v v v v 7 1
wedstrijd 3 g v v v v
peuter 4 g v v v v 7 1

Noord Sleen Bosbad groot 1 g v v v v 1
klein 2 g g v v v 1

Paterswolde Lemferdinge diep 1 g v v v v 1
midden 2 g v v v v 1
ondiep 3 g v v v v 1
kleuter 4 g v v v v 1

Peize Zomerbad diep 1 g v v v v 1
ondiep 2 g v v v v 1
kleuter 3 g g g g g 1

Ruinen Engeland diep 1 g v v v v 1
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openlucht openbaar 2015
ondiep 2 g v v v v 1
kleuter 3 g g g g g g 1

Valthermond De Zwaoi diep 1 g v v v v 1
ondiep 2 g v v v v 1
kleuter 3 g g g g g 1

Veenhuizen Openluchtbad diep 1 g O v v v 5 1
ondiep 2 g v v v v 1
kleuter 3 g v v v v 1

Vledder Bosbad bad 1 v v v v v 7 1
kleuter 2 g v v v v 7 1

Vries De Leemdobben diep 1 g v v v v 1
ondiep 2 g v v O v 7 1
kleuter 3 g v v O g 7 7 1

Weiteveen De Wiekslag diep 1 g v v v v 5*
*Zuurpomp defect,
 bad was gesloten 1

kleuter 2 g g g g g 1

Westerbork De Boskamp recreatie 1 g v ? v v v 7 4,8 1
kleuter 2 g g ? O O v 7,8 4,8 1

De Wijk De Slenken diep 1 g v v v v 1
ondiep 2 g v O v v 6 5 1
kleuter 3 g g O g g 6 6 1

Zuidwolde De Waterlelie diep 1 g v v v v 1
ondiep 2 g v v v v 1
kleuter 3 g g g v g 7 1

Zweeloo De Knieplanden groot 1 g v v v 1
klein 2 g v g g 1

Zwinderen Bosbad diep 1 g v v v v 1
ondiep 2 g v v v v 1
kleuter 3 g g g g v 8 1

Aantal bassins/overschrijdingen
71

 0 Aantal B
AANTAL ONVOLDOENDES
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Openlucht Openbaar
0 Onvoldoendes
71 Bassins
0% Onvoldoende
100% Voldoende

0%

100%

Openlucht Openbaar

Onvoldoende Voldoende
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Openlucht Semi-Openbaar
10 Onvoldoendes
52 Bassins
19,23% Onvoldoende
80,77% Voldoende

19%

81%

Openlucht Semi-Openbaar

Onvoldoende Voldoende
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overdekt semi openbaar 2015 VBC- VBC+ GBC ureu ph kpv kol. leg
Naam bassin nr j f m a m j j a s o n d
1. Aalden Aalderholt zwembad 1 v v v o o v O v v v v v 7 4,5,7,8,9,10 1
AALAAL kleuterbad 2 v v v o o v O v v v v v 7 4,5,7,8,9,10 3,9 1

WP 3 v v v o o v O v v v v v 7 4,5,7,8,9,10,12 3,9 1
sauna dompelbad 4 ? v v v v v O O v v v v O ph 3,7,8 1
glijbaan 5 v v v o o v O v v v v v 7 4,5,7,8 3,9

2. Assen GGZ zwembad 1 v v v v v v O v v v v v 7 1
ASSGGZ

3. Assen Fitland zwembad 1 O v v v v v v v v v v v 1 1,3,4,5,6,11,12 1
ASSACH

4. Assen VanBoeijen zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
ASSHVB Hydrobad 2 g g v v v v g v g v O v 11 1

5. Assen Messchen 1 v o o O O o o o o o v O O 4,5,12 2,3,4,6,7,8,9,10
ASSMES

6.  Assen Schakelveld zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 8,9
ASSSCH

7. Assen Rob Sports zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 5,8 1
ASSRSP

8. Assen Wilhelmina Ziekenhuis zwembad 1 g g g g g g g g g g g g 1
ASSWZA gesloten

9. Borger Bospark Lunsbergen zwembad 1 g v v v v v v v v v v v 10 6 1
BOREUR kinderbad 2 g v v v v v v v v v v v 9 1

10. Boschoord Hoeve Boschoord zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
BOSPEI

11. Coevorden KDV Kindervreugd zwembad 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1
COEKIV

12. Dieverbrug  t'Wildrijck diep 1 g v g v O v v v v v v v 5 5 1
DIEWIL kleuter 2 g v g v v v v v v v v v 5 1

13. Echten Rec.park Westerbergen groot 1 v v v O v v v v v v v v 4 7 1
ECHWES peuter 2 g g g O v v v v v v v v 4 7 1

buiten 3 g g g g g v v v g g g g 1

14. EES Land van Bartje zwembad 1 v v v v O v v O v v v v 5 2,8 8 2,8 1
EESLVB plons binnen 2 v v v v O v v v v v v v 5 8 1

kleuterbad 3 v v v v v v v v v v v v 1
peuterbad 4 v v v v v v v v v v v v 1
familiebad 1 v v v v v v v v v v v v 7 9
kleuterbad 2 G v v v O v v O v v v v 5,8 12 8
peuterbad 3 G v v v v v v O v v v v 8

15. EEXT Camping De Hondsrug groot binnen 1 g g g v v v v v v g g g 1
EEXHON klein binnen 2 g g g v v v v v v g g g 1
 + 3 buitenbassins

16. Emmen Achmea zwembad 1 g g g g g g g g g g g g 1
EMMACH gesloten

17. Emmen Leeuwerikenveld zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
EMMLEE 1

18. Emmen Popping Sport Instuctiebad 1 g g g g g g g g g g g g 1
EMMPOP

1
19 Emmen Popping Sport Zwembad 1 v v o o o O 6 2,3,4,5,6 6
EMMPOP WAANDER

 
20. Emmen Scheperziekenhuis zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
EMMSCH

21. Emmen KDV De Tamboerijn zwembad 1 g g g g g g g g g g g g 1
EMMTAM gesloten

21. Emmen Vuurtoren
EMMVUUR Zwembad 1 v v v v v v v v v v v v

22. Emmercompascuum zwemsport co zwembad 1 g g g g g g g g g g g g 1
ECOTUI gesloten

23. Ermerzand zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
ERMERM kleuterbad 2 v v v v g v O o v v v v 7 7,8 1

24. Exloo De Hunzebergen zwembad 1 v v v v O v v v v v v v 5 7,8 1
EXLHUN HWP 2 v o o v v v v v v v v v 2,3 1,7 1

HWP sauna 3 v o o v v v v v v v v v 2,3 1,8 1
 + 3 buitenbassins dompelbad 4 v v v v v v v v v v v v 1

25. Hoogeveen De Leeuwerik zwembad 1 v v v v v O v v v v v O 6 12 1
HOOLEE

26. Hoogeveen KDV De Krulekoare zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 6 1
HOOKRU peuterbad 2 v v v v v v v v v v v v 6 1

27. Hooghalen 't Grote Zand zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 12 1
HOOHGZ peuterbad 2 v v v v v v v v v v v v 12 1

voetenbad sauna 3 v v v v v v v v v v v v 12 1
dompelbad sauna 4 v v v v v v v v v v v v 1

28. Lheebroek Hotel De Börken zwembad 1 v o o o o v v O O O v v O 9 ,10 1 8,9,10 2,3,4,5,8,11 9, 10 1
LEEBOR WP 2 o o o v v v v g g g v v O 1,2,3,5,11,12 7,8 1 1

kleuterbad 3 v v v v v v v O O O v v O 9, 10 8,9,10 2,3,4,5,8,11 9, 10 1

29. Meppel KDV 't Boemeltje zwembad 1 v v v v v v v v v v v 1
MEPBOE kleuterbad 2 v v v v v v v v v v v 1

30. Meppen De Bronzen emmer zwembad 1 g g g g v v O v v g g g 7 7 8 1
MEPBEM peuterbinnen 2 g g g g g g g g v g g g 1
Open april t/m herfstvakantie kleuterbuiten 3 g g g g g g g g g g g g 1

31. Meppel KDV Het Erf zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
MEPERF

32. Meppel App. Compl. De School zwembad 1 v v v v v O v v v v v v 6 1
MEPSCH 1

32. A Midlaren De Bloemert Zwembad 1 ? ? ? ? v v v O v v O v 11 8 7,8,11 11
MIDBLOEM

33. Nieuw Amsterdam. Hotel Emmen zwembad 1 v v O v O v v v v v v v 5 3,11,12 9 5 1
NWAHEM wp 2 v v v v O v v v v v v v 5 5 6,12 1

34. Oosterhesselen Spa Bron Hesselerbrug zwembad 1 x v v v v v v v v v v 9 1
OOSSAU hwp 2 x v O v v v v v v v v 9 3,4,10 3,7,11 1

voetenbad 3 x v o v v v v v v v v 3,4,7,11 1
dompelbad 4 x x x v v v v v v 1

35. Paterswolde Golden Tulip Hotel zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
PATFAM voetenbassin 2 v v v v v v O v v v v v 7 1

36. Peize Beauty sauna Peize zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 8,9 1
PEIBSP HWP binnen 2 v v v v O v v v v O v g 5 6 4, 10 1

HWP buiten 3 v v v v O v v v v O v g 5 4, 10 1
dompelbad 4 v v v v v v v v v v v v 4 1
voetenbad 5 v v v v O v v v v v v g

zoutbad 6 v v v v v v v v o o o v 9,10,11
1,2,3 etc.
 Wordt gedoogd 1

inloop koudwater 7 v v O v v v v v v v v v 3 1

37. Roden  Fitnesscentrum Roden zwembad 1 v v v v v v v v v v O v 11 1
RODFIT

38. Rolde Marienkamp zwembad 1 v v v v ? ? O v v v v v 7 7 1
ROLMAR

38. Ruinen LandCampingRuinen zwembad groot 1 g g g g v v O v v v v v 7 7
RUILCR zwembad klein 2 g g g g v v O v g g g g 7 7 8

39. Ruinen Hotel De Stobbe zwembad 1 v o o v v v O v v v o v 7 1,11 2,3 7 1
RUISTO

40. Schoonebeek Anholts zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
SCHANH wp binnen 2 v o o v v v v v v v v v 2,3,10,11 1

jet-streambad 3 o o v v v v v v v v v o 8 1,2,11,12 1
Koud dompel buiten 4 v v v v v v v v v v O O O 11,1 10,11,12 1
voetenbad nieuw groot 5 o o o v v v o v v v v o 1,2,3,7,8,10,11,12 1
voetenbad oud klein 6 o o o v v v o v v v v o 1,2,3,7,8,10,11,12 1

41. Spier Hotel Spier zwembad 1 v O v v v v v v v v v v 2 9 1,5,6,7,8,11,12
SPIVALK voetenbad 2 v v v v v O O v v v O O O 6,7,11,12

42. Tynaarlo Sauna De Bron zwembad 1 v v v v v O v v v v v v 6 1
TYNBRO HWP 2 o o v v v v v v v v o v 6 1,2 5,11 1

voetenbassin 3 v v v v o o v v v v o v 1 5,6,11 1
dompelbassin 4 v v v v v v v O v v v v 8 1

43, Vries Visio De Brink zwembad 1 v v v o o v v v v g g g 4,5,7,8,9 3 1
VRIBRI klein 2 v v v v v v v v v g g g 4,5,7,8,9 1

Diggelhoes 3 v v v v v v O v v v v v 7 1

44. Veenoord Swimactive Zwembad 1 v o o v v O v v O v v v 6,9 2,3,8 9
VEEAQU
45. Wateren Olde Landschap zwembad 1 g g g g v v v O v g g g 8 8 1
WATOLA kleuterbinnen 2 g g g g v v v O v g g g 8 8 1
Open half april tot oktober peuterbinnen 3 g g g g v v v O v g g g 8 8 5,8 1

kleuterbuiten 4 g g g g v v v g g g g g 5,8 1

46. Wezuperbrug Kuierpadtien zwembad 1 v v v v v v O v v v v O 7,8 7 12 7 4,9 1
WEZKUI kleuterbinnen 2 v v v v v v O v v v v v 7 7 4,9 1
 +3 buitenbassins

47 Witteveen Orveltermarke Groot bad 1 v v v v v v v v v v v v 8 3,9
WITORV Klein bad 2 O v v v v v v v v v v o 1,10,12 1 8 3,9

48. Wittelterbrug Camp. Wittelterbrug zwembad 1 g g g g v v v v g g g g 8 1
WITWIT Open 1 mei - 13 september kleuterbad 2 g g g g v v v v g g g g 8 1

49. Zeegse Hotel Zeegser Duinen zwembad 1 o o o g o o o o O v v o 3,9 1,2,3,5,6,7,8,9,12 1
ZEEDUI

50. Zuidwolde Sauna Thermen Holiday zwembad 1 v v v v v v O v v v v v 7 2 1
ZUISAU HWP 2 v v v v v v v v v v v O 7,12 12 1

voetenbassin 3 v v v v v v v v v v v O 7 12 1
dompelbassin 4 v v v v v v O v v v v O 7,12 12 1

51. Zwiggelte Hart van Drenthe zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
ZWIHVD kleuterbad 2 v v v v v v v v v v g v 1

52. Zwinderen Eroroma Zwembad 1 v O v v v v v v v v 5 4 4,7,8,9,10,11,12 1
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Opmerkingen Aantal bassins IVM Jaartoets
Overdekt openbaar 2015

Naam bassin nr j f m a m j j a s o n d 1
1. Assen De Bonte Wever golfslagbad 1 v v v v v v v v v v v v 8,12 5 3, 10 1
ASSMEL wp recr. Sauna 4 v O v O v v v v v v v v 4,6 2 3, 10 1

kruidenbaden 7 v v o v v O v v v O v v 3 6, 10 5,6 3, 10 1
uitzwembad buiten 2 v o v v v v v v v v v v 8,12 2,5 3, 10 1
glijbaan 5 v v v O v v v v v v v v 8,12 4 3, 10 1
wp grot 3 v o v O v v v v v v v v 4 2 3, 10 1
peuterbad 6 v o v v v v v v v v v v 2 3, 10 1
doelgroepenbad 9 v v v O v v v v v v v v 4 1
wp vis 10 v v v O v v O v v O v v 4,7,10 3, 10 1
trim buiten 8 v v v v v v v v v v v v 1
wedstrijdbad 11 v v v O v v v v v v v v 4 1
dompel sauna binnen 16 v v v O v v O v O O v v O 7 9, 10 4,7,9,10 7 1
dompel golfslag 17 v v v O v v v v v v v v 4

2. Beilen De Peppel zwembad binnen wedstrijd 1 v v v v v v v v v v v v 6 1
BEIPEP instructiebad 2 v v v v v v v v v v v v 9 1

kleuterbad 3 v v v v v v v v v v v v 3 4, 10 1
peuterbad 4 v v v v v v v v v v v v 4, 10 1
glijbaanbassin 5 v v v g v v v v v v v v 1

3. Borger Hunzedal wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v 1
BORHUN recreatiebad 2 v v O v v v v v v v v v 3 1

peuterbad (1) 4 v v v v v v v v v v v v 1
HWP 3 v v v v v v v v v v v v 1
peuterbad (2) 8 v v v v v v v v v v v v 1
uitglij / plonsbassin 5 v v O v v v v v v v v v 3 1
warm voetenbassin sauna 7 ? ? ? v v v v v v v v v 1
Buitenbad 9 G v v v v v v v v v v v 9
koud plons sauna 6 O O v v v v v v O v v v O 1,2,9 1

4. Coevorden De Swaneburgwedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v 1
COEPAM instructiebad 2 v v v v v v O v v v v v 7 7 2 1

HWP 3 v v v v v v O v O v v v 9 7 2 1
kinderbassin 4 v v v v v v O v O v v v 9 7 2 1

5. Dalen Huttenheugte 25-meterbad 1 v v v v v v v v v v v v 1
DALHUT thema-douche 2 v v v v v v v v v v v v 1

golfslagbad 3 v v v v v v v v v v o v 11 1
wp-links 4 1 v v v v v v v v v v v 1 1
wp-rechts 5 v v v v v v v v v v v v 1
Kinderbad 6 v v v v v v v v v v v v 1
landingsbad glijbaan 7 v v v v v v v v v v o v 11 1
Sauna bruisbad 8 v v v v v v v v v v v v 1
Sauna dompel 9 v v v v v v v v v v v v 1
thema-binnen 10 v v v v v v v v v v v v 1
thema-buiten 11 v v v O v v v v v v v v 4 1
voetenbad entree 12 v O v v v v v v v v o v 2 11 1
voetenbad sauna 13 v v v v v v v v v v v v 1
voetenbad themabad 14 v v v v v v v v v v v v 1
voetenbad bij ww-baan 15 v O v v v v v v v v v o 2,12 2 1
wildwaterbaan 16 v O v v v v v v v v v o 2,12 2 1

6. Emmen Aquarena wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v 1
EMMAQU instructiebad 2 v v v v v v v v v v v v 7 3, 10 1

golfslagbad 3 v v v v v o v v v v v v 6 1
wp 4 v v v v v v v v v v v v 3 1
glijbaan 5 v v v v v v v o v v v v 8 3, 10 1
peuter 6 v v v v O v v v v v v v 5 2 3,9,10 1
wp kruiden 7 v g v v O v v v v g v v 5 5,6 3,11 1

 
7. Emmen Parc Sandur geur 1 v v v v v v v v v v v O 12 1,9 1
EMMSAN kinderbad 2 v v v v v v v v v v O v 10 8 11 1,9 1

plons 3 v v v v O v v O v v v v 5,6,8 8 1,9 1
recreatie 4 v v v v O v v v v v v v 5 5 1,9,11 1
wp 5 v v v v v v v v v v v v 1,9 1

8. Hoogeveen De Dolfijn wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v 3 1
HOODOL recreatiebad 2 v v v v v v v v v v v v 2,3,9 1

instructiebad 3 v v v v v v v v v v v v 1
kleuterbad groot 4 O v v v v v O v v v v v 1,7 3,7,8 1
wp tuin 5 v v v v v g v v v v v v 3,9 1
kleuterbad klein 6 v v v v v v v v v v v v 1,4,9 1
kleuterbad buiten 7 g g g g v v v v g g g g 6 1

9. Klazienaveen Neptunusba wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v 12 3,8 1
KLANEP recreatiebad 2 v v v v v v O v v v v 8, 10 3,9 1

kleuterbad 3 v v v v v v O v v v v 8, 10 3,9 1

10. Meppel Bad Hesselingen wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v 2 1
MEPHES recreatiebad 2 v O v v v v v v v v v v 2 2 7 4, 10 1

buiten 3 g v v g v v v v v v v v 7 10 1
glijbaanbassin 4 v O v v v v O v v v v v 2 2 7 7 4, 10 1
wp 5 v v v v v v O v v v v v 2 7 7 4, 10 1
peuterbad 6 v v v v v v O v v v v v 2 7 7 1
dompelbassin sauna 7 v v v v v v v v v v v v 1
voetenbassin sauna 8 v v v v v v v v v v v v 1
peuterbassin buiten 9 v g g g v g v v v v g g 1

11. Nijeveen De Duker zwembad 1 v N O v v v v v v v v v 3 12 3 1
NYEDUK 1

12. Norg Molenduinbad 25 mtr bad 1 v v v v v v v v v v v v 1
NORMOL recreatiebad 2 v v v v v v v v v v v v 9 1

glijbaanbassin 3 v v v v v v v v v v v v 3 1
kleuterbad binnen 4 v v v v v v v v v v v v 9 1

13. Roden De Hullen diep-bassin (wedstrijd) 1 N N v v v v v v v v v v 1
RODHUL ondiep-bassin (recreatie) 2 N N v v v v v v v v v v 1

kleuterbad binnen 3 N N v v v v v v v v v v 4,8,11 1

14. Rolde Hof van Saksen instructiebad 1 v v v v v v v v v v v v 5 1
ROLNOO (Nooitgedacht) recreatiebad 2 v v v v v v v v v v v v 3,8 1

Sprudelbad 3 v v v v v v v v v v g v 6 3,8 1
Opvangbassin 5 v v v v v v v v v v g v 3,8 1
Kinderdoebassin 6 v O O v v v v O v v v v 8 2,3,5,7, 3 3,8 1
Babypoolbassin 7 v O v v v v v O v v v v 1,2 8 2,3,5,7,8,10,11,1 3,8 1
Whirlpool rechts 8 v v v v v v v O v v v v 8 2,3,5,7,8,10,11, 3,8 1
Whirlpool links 9 v v v v v v v O v v v v 8 2,3,5,7,8,10,11,1 3,8 1
Voetenbad warm sauna 10 v O v v v O v O v v v v 6 8 2 2,3,5,7,8,10,11,12 1
Hotwhirlpool sauna 11 v v v v v O v O v v v v 6 8 2,3,5,7,8,10,11,1 3,8 1
Koud dompelbad sauna (binnen) 12 v v v v v v v v v v v v 1
Koud dompelbad sauna (buiten) 13 v v v v v v v v v v v v 1
WATERGORDIJN 14 3

15. Schoonebeek De Slagen zwembad 1 v v v v v v g v v v v v 8,9 1
SCHSLA kleuterbad 2 v v v v v v g O v v v v 8 8,9 1

16. Smilde De Smelte zwembad 1 v v v v v v v v v v v v 1
SMILDE 1

17. Zuidlaren Aqualaren wedstrijdbad 1 v v v v v v v v o v o v 9,11 1
ZUIAQU recreratiebad 2 v v v v v v v v v v v v 8 1

HWP/kruidenbassins 3 v v v v v v v v v v v v 3,9 1
kleuterbad binnen 4 v v v v v v v v v v v v 8 1
kleuterbad buiten 5 g g g g g g O g g g g g O 7 1
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Overdekte Semi Openbaar
7 Onvoldoende
103 Bassins

6,80% Onvoldoende
93,20% Voldoende

6%

94%

Overdekt semi-openbaar

Onvoldoende Bassins
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Overdekt Openbaar
3 Onvoldoendes
108 Bassins

2,78% Onvoldoende
97,22% Voldoende

3%

97%

Overdekt Openbaar

Onvoldoende Voldoende
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Kaliumpermanganaat van supleti 3 2,1
6

kaliumpermanganaat mag zijn 8,1
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Openlucht semi-openbaar 2016 VBC- VBC+ GBC ureum pH K.P.V. kol.ge legio
Naam bassin nr a m j j a s
Beilen Camping Boszicht diep 1 v v v 1

kleuter 2 v v v 7 1

Bunne De Mierenhoop diep 1 g v v v v v 1
kleuter 2 g g g g g 1

Drouwen Camping Alinghoek diep 1 ? O O O 7,8 7,8 1
kleuter 2 ? g g 1

Ees De Zeven Heuveltjes Bassin 1 g v v v v v 5,6,7,8 1
Peuterbad 2 g v v v v v 5,6,7,8 7 1

Eext Cam. De Hondsrug familie 1 g v v v v v 8 1
 + overdekt 2 bassins plons 2 g v v v v v 8 1

kleuter 3 g v v v v v 8 1

Elim La Myry (Wedzinga) zwembad 1 g O v v v v v 5 8 1

Exloo De Hunzebergen diep 1 g g v v v v v 9 1
 + overdekt 2 Bassins kleuter 2 g g v v v v v 1

peuter 3 g g v v v v v 9 1

Erica Panta Rhei Zwembad 1 g g g v O O 8 7,8 1

Gasselte Hotel Buxus zwembad 1 g v O v O O 6,8 6,7,8 1

Gasselte De Lente van Drenthe zwembad 1 g O v v v v 5 1
peuterbad 2 g O v v v v 5 1

Gees De Wolfskuylen zwembad 1 v v v 7 1
kleuter 2 O O O 8 7 7,8 1

Gieterveen De Broekse Hoeve zwembad 1 O O 7 1

Grolloo De Berenkuil zwembad 1 g v v v v v 8 1
kleuter 2 g v v v v v 8 5,7 1
peuter 3 g O v O v O 5,7 8 7 5,7 1

Havelte Mooi Aovelt diep 1 g v v v v v v kbbl 1
ondiep 2 g g v v v g v 8 1

Hollandscheveld Nieuw Moscou zwembad 1 g v v v v kbbl 1

Hollandscheveld Tussen de Wieken zwembad 1 g v v v v v 1

Klijndijk De Fruithof 1 v v v v v v 5,8 1
kleuter 2 v v v v v v 5,8 1

Nijensleek De Moesberg Zwembad 1 g g v v v v 1
Peuterbad 2 g g g g g Peuterb   1

Oude Willem Hoeve aan de Weg diep 1 g v v v O v 8 7,8 5 1
kleuter 2 g v v v O v 8 7,8 5 1

Ruinen De Wiltzangh diep 1 g v v v v v kbbl 1
ondiep 2 g g g g v v 1

Schoonloo De Tien Heugten diep 1 ? ? v O O 8 8 1
kleuter 2 ? ? v v v supl. 6 1

Spier De Moraine diep 1 g g v ? ? ? ? kbbl 1
kleuter 2 g g v ? ? ? ? 1

Spier Sonnevanck diep 1 g v v v O v 7,8 8 kbbl 1
kleuter 2 g v v v v v 7,8 1

Wateren De Blauwe Lantaarn diep 1 g g g v v v 7,8 kbbl 1
kleuter 2 g g g v v v 7,8 1

Wezuperbrug Kuierpadtien diep 1 g g v v v v v 6 kbbl 1
 +2 bassins overdekt glijbaan 2 g g v v v v v 6,8 9 1

peuter 3 g g v v v v v 6 9 1

De Wijk De Drentsche Roos Recreatie 1 v v v 8 1
Peuter 2 v v v 8 1

Witten Witterzomer diep 1 g v v v v v 1
kind 2 g v v v v v 1
voeten 3 g v v v v v 8 1

Wijster De Otterberg diep 1 g g v v v v v 7 7 1
kleuter 2 g g v v v v v 7 7 1
peuter 3 g g v v v v v 7

Zorgvliet Park Drentheland diep 1 g v v v v v 1
kleuter 2 g v v v v v 1

Zuidwolde Klein Zwitserland zwembad 1 g g v v v v kbbl 1
peuter 2 g g v v v v kbbl 1

Aantal bassins/overschrijdingen 
7

AANTAL ONVOLDOENDES 61
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openlucht openbaar 2016 VBC- VBC+ GBC ureum pH K.P.V. kol.ge legio
Naam bassin nr a m j j a s
Annen De Borghoorns diep koud 1 g v v v v g v 1

diep warm 2 g v v v v g v 1
ondiep 3 g v v v v g v 1
kleuter 4 g g g g g g v 1

Dwingeloo De Paasbergen diep 1 g v v v v v v 1
kleuter 2 g g g g v O O 9 1

Emmer-Compascuum De Runde diep 1 g v v v v g v 5 1
familie 2 g v v v v g v 5,7 1
glijbaan 3 g v v v v g v 5,7 1
kleuter 4 g v v v v g v 5,7 1

Erica Geert Vosbad duik 1 g v v v v g v 1
wedstrijd 2 g v v v v g v 1
recreatie 3 g v v v v g v 1
kinder/kleuter 4 g v g v v g v 1

Exloos De Leewal wedstrijd 1 g v v v v g v 5,7 1
recreatie 2 g v v v v g v 5,7 1
kleuter 3 g g g v g g v 5,7 1

Gasselternijveen Hunzepark diep 1 g O v v v g v 5 1
kleuter 2 g g g g g g 1

Gieten Het Zwanemeer diep 1 g v v v v g v 1
recreatie 2 g v v v v g v 5,7 1
kleuter 4 g v g v v g v 5,7 1

Havelte De Kerkvlekken diep 1 g v v v v g v 6 Suppletie 5 1
ondiep 2 g v v v v g v 6 1

Hoogersmilde Bosbad diep 1 g g v v O g v 8 1
ondiep 2 g g v v O g v 8 1
peuter 3 g g v O O g O 7 7,8 1

Nieuw-Buinen De Buinerstreng diep 1 g v v v v g v 1
kleuter 2 g g g v g g v 1

Nieuw Weerdinge De Wieke recreatie 1 g v v v v g v 1
kleuter 3 g v v v v g v 1
wedstrijd 3 g v v v v g v 1
peuter 4 g v v v v g v 1

Noord Sleen Bosbad groot 1 g v v v v g v 1
klein 2 g g g v g g v 1

Paterswolde Lemferdinge diep 1 g v v v v g v 1
midden 2 g v v v v g v 1
ondiep 3 g v v v v g v 1
kleuter 4 g g O g g g O 6 1

Peize Zomerbad diep 1 g v v v v g v 1
ondiep 2 g v v v v g v 1
kleuter 3 g g g g g g v 1

Ruinen Engeland diep 1 g v v v v g v 7 1
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openlucht openbaar 2016 VBC- VBC+ GBC ureum pH K.P.V. kol.ge legio
ondiep 2 g v v v v g v 1
kleuter 3 g g g g g g 1

Valthermond De Zwaoi diep 1 g O v v v g v 5 1
ondiep 2 g v v v v g v 5,7 1
kleuter 3 g g g g g g 1

Veenhuizen Openluchtbad diep 1 g v v v O g v 8 1
ondiep 2 g v v v O g v 8 1
kleuter 3 g v g O O g O 7,8 5 1

Vledder Bosbad bad 1 g v v v v g v 1
kleuter 2 g g g v v g v 6 1

Vries De Leemdobben diep 1 g O v v v g v 5 5 1
ondiep 2 g v v v v g v 1
kleuter 3 g g O g g g O 6 1

Weiteveen De Wiekslag diep 1 g v v O v g v 7 1
kleuter 2 g g g g g g v 1

Westerbork De Boskamp recreatie 1 g v v v v g v 5,7 1
kleuter 2 g g g v v g v 5,7 1

De Wijk De Slenken diep 1 g v v v v g v 1
ondiep 2 g v v v v g v 1
kleuter 3 g g g g g g 1

Zuidwolde De Waterlelie diep 1 g v v v v g v 1
ondiep 2 g v v v v g v 1
kleuter 3 g g O g g g O 6 6 1

Zweeloo De Knieplanden groot 1 g v O v v g v 6 1
klein 2 g g O g v g O 6 1

Zwinderen Bosbad diep 1 g v v v v g v 1
ondiep 2 g v v v v g v 1
kleuter 3 g g v g g g v 6 1

Aantal bassins/overschrijdingen
71

 7 Aantal Bassins
AANTAL ONVOLDOENDES
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Openlucht Openbaar
7 Onvoldoendes
71 Bassins
10% Onvoldoende
90% Voldoende

10%

90%

Openlucht Openbaar

Onvoldoende Voldoende
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Openlucht Semi-Openbaar
7 Onvoldoendes
61 Bassins
11,48% Onvoldoende
88,52% Voldoende

11%

89%

Openlucht Semi-Openbaar

Onvoldoende Voldoende
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overdekt semi openbaar 2016 VBC- VBC+ GBC ureu ph kpv kol. leg
Naam bassin nr j f m a m j j a s o n d
Aalden Aelderholt zwembad 1 v v v v v v v v ? ? ? ? ? 2 1,3,4,5,8 3,9 1

kleuterbad 2 v v v v v v v v ? ? ? ? ? 2 1,3,4,5,8 3,9 1
WP 3 v v v v v v v v ? ? ? ? ? 2 1,3,4,5,8 3,9 1
sauna dompelbad 4 v O v v v v v v O O O O O 2,9,10,11,12 1
glijbaan 5 v v v v v v v v ? ? ? ? ? 2 1,3,4,8 3,9 1

Assen GGZ zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 1

Assen Fitland zwembad 1 v v v v v v v v v O v v v 10 1

Assen VanBoeijen zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 4 1
Hydrobad 2 g v g v v g v v v v g g v 4 1

Assen Messchen zwembad 1 v v v v v v ? v v O v v v 10 1,3,4,5,10,12 1

Assen Schakelveld zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 5 1

Assen Rob Sports zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4,5 1

Borger Bospark Lunsbergen zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 7,11,12 1
kinderbad 2 v v v v v v v v v v v v v 12 4,9 1

Boschoord Hoeve Boschoord zwembad 1 v v v v v O v v v v v v v 6 6 12 1

Dieverbrug 't Wildrijck diep 1 v v v v v v v O v v v v v 8 8 1
kleuter 2 v v v v v v v v v v v v v 1

Echten Rec.park Westerbergen groot 1 ? v v v v v v v v v v v v 4 8 5 1
peuter 2 ? v v v v v v v v v v v v 8 5,7 1
buiten 3 g g g g g g g g g g g g 1

Ees Land van Bartje zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 8 1
plons binnen 2 v v v v v v v v v v v v v 1
kleuterbad 3 v v v v v v v v v v v v v 1
peuterbad 4 v v v v v v v v v v v v v 1

Openlucht familiebad 1 v v v v v v v v v v v v v 1
kleuterbad 2 v O v v v v v v v v v v v 2 1
peuterbad 3 v v O v v v O v v v v v v 3,7 6 1

Eext Camping De Hondsrug groot binnen 1 g g g v O v v O g g g g O 5,8 5,8 1
 + 3 buitenbassins klein binnen 2 g g g v O v v O g g g g O 5,8 5,8 1
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overdekt semi openbaar 2016 VBC- VBC+ GBC ureu ph kpv kol. leg

Emmen Leeuwerikenveld zwembad 1 v v v v v v v v v v v O v 12 3 1

Emmen Popping Sport Zwembad 1 v v v v ? O v v v v ? ? ? 10 6 1

Emmen Scheperziekenhuis zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 1

Emmen Vuurtoren Zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 6 12 1

Emmer-Compas Zwems. De Vin zwembad 1 g v v v v O ? ? v O O O O 2,6,10,11 10,11,13,4,6,9,10,11,12

Erm - Ermerzand zwembad 1 v v v v v v v O v v v v v 8 11 7 1
kleuterbad 2 v v v v v v v v O O v v O 9 9, 10 1

Exloo De Hunzebergen zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 1 1
 + 3 buitenbassins HWP 2 v v v v v v v v v v v v v 4, 10 1

HWP sauna 3 v v v v v v v v v v v v v 4, 10 1
dompelbad 4 v v v v v v v v v O v O v 10, 12 4 1

Hoogeveen De Leeuwerik zwembad 1 v v O O O v v v v O v v O 8 3,4,5,10 5,12 1

Hoogeveen KDV De Krulekoare zwembad 1 v v v v v v v O v O v O v 8,10,12 2 5 1
peuterbad 2 v v v v v O v v v v v O v 6,12 2 1

Hooghalen 't Grote Zand zwembad 1 ? v v v v v v v v v v v v 1
peuterbad 2 ? v v v v v v v v v v v v 8,11,12 1
voetenbad sauna 3 ? v v v v v v v v v v v v 1
dompelbad sauna 4 ? v v v v v v v g v v v v 8 1

Lheebroek Hotel De Börken zwembad 1 v O v v v v v v v v v v 2 2 1
WP 2 v v v v v v O v v v v v 7 1 1
kleuterbad 3 v O v v v v v v v v v v 2 2,8 1

Meppel KDV 't Boemeltje zwembad 1 v v v v O O v v v v v v v 6 5 4,5,10 7 1
kleuterbad 2 v v v v O O v v v v v v v 6 5 4,5,10 7 1

Meppen De Bronzen emmer zwembad 1 g g g g O v v v v g g g v 5,6,7 5 1
Open april t/m herfstvakantie peuterbinnen 2 g g g g g g v ? ? g g g v 1

kleuterbuiten 3 g g g g g g g g g g g g 1

Meppel Het Erf VanBoeijen zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 8 1
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overdekt semi openbaar 2016 VBC- VBC+ GBC ureu ph kpv kol. leg

Meppel App. Compl. De School zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 1

Midlaren De Bloemert Zwembad 1 v v v v v v v v v O v v v 1 3,4,5,6,7,110,12 1

Nieuw Amsterdam Hotel Emmen zwembad 1 v v O v v v v O v O v v v 8, 10 3 1,2,3,4,5,68, 10 1
wp 2 v v v v v v v O v O v v v 8, 10 1,2,3,4,5,68, 10 6,7 1

Oosterhesselen Spa Bron Hesselerbrugzwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4,5,6,7,12 1
hwp 2 v O v O v O v O v O O v O 2,4,8,110 2,4,6,8,10 1,4,6,7,9,10 3 1
voetenbad 3 v O v O v O v O v O O v O 2,4,8,10,11 2,4,6,8,10 1,4,5,6,7,9,10,11 1
dompelbad 4 ? ? ? O O O O v O v v v O 4,5,6,7,9 1

Paterswolde Golden Tulip Hotel zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 1
voetenbassin 2 O v v O v O v O v v v v O 1,4,6,8 1

Peize Beauty Sauna Peize zwembad 1 v v v v O v v O v v v v v 5 1 8 3,12 5,11 4,6,7 1
HWP binnen 2 v v v v v v v O O O v v v 9 8 3,4,9,10,1 11 10 2,4,7,11 1
HWP buiten 3 v v v v v v O O O O v v O 9 8 3,4,9,10,1 11 7, 10 2,4,7,11 1
dompelbad 4 v v O v v v v O v v v v v 12 3,8 7 4,7,10 1
voetenbad 5 v v v v v v v O O v v v v 9 8 3,4,9,10,1 11 1
zoutbad 6 v v g v v v v v v v v O v 12 1,12 Gedoogd 1
inloop koudwater 7 v v v v O v v v v v v v v 5 1

Roden Fitnesscentrum Roden zwembad 1 O O v v v v v v v v v v v 1 2 1,6 1

Rolde Marienkamp zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 10,11 1

Ruinen Landclub Camping Ruinen zwembad groot 1 v v v v O v v O v v v v v 8 5,6,7,8 5,8,11 1
zwembad klein 2 ? ? ? ? O v v O ? ? ? ? O? 8 5,6,7,8 5,8 1

Ruinen Hotel De Stobbe zwembad 1 v v ? v g v v v v v O v v 11 1,2,4,6,9 7,1 1

Schoonebeek Anholts zwembad 1 v v v v v v O v v v v v v 7 1
wp binnen 2 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4,6,7,10,11,12 1
jet-streambad 3 v O v v v v v v v v v v v 2 3 1 1
Koud dompel buiten 4 v v v v v v v v v v v v v 6,7 1
voetenbad nieuw groot 5 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4,6,7,10,11,12 1
voetenbad oud klein 6 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4,6,7,10,11,12 1

Spier Hotel Spier zwembad 1 v O v v v v v v O v v v v 2,9 1,2,4 1
voetenbad 2 O O v v v v v O v v v v O 1,2,8 1
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overdekt semi openbaar 2016 VBC- VBC+ GBC ureu ph kpv kol. leg

Tynaarlo Sauna De Bron zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 1
HWP 2 v v v v v v v v v v v v v 2,8 1
voetenbassin 3 v v v v v v v v v v v v v 1
dompelbassin 4 v v v v v v v v O v v v v 9 1
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overdekt semi openbaar 2016 VBC- VBC+ GBC ureu ph kpv kol. leg

Vries Visio De Brink zwembad 1 g g g g g v v v v v v v v 1
klein 2 g g g g g v v v v v v v v 1
Diggelhoes 3 v v v v v v v v O g v v v 9 1

Veenoord Swimactive Zwembad 1 v v v v v v v v v v v v v 1,3,4 1

Wateren Molecaten Het Landschap zwembad 1 g g g g v v O O v g g g O 5,8 7 8 1
Open half april tot oktober kleuterbinnen 2 g g g g v v O O v g g g O 5,8 7 8 5,8 1

peuterbinnen 3 g g g g v v O O v g g g O 5,8 7 8 5,8 1
kleuterbuiten 4 g g g g g g g g g g g g v 1

Wezuperbrug Kuierpadtien zwembad 1 v v v v v v v O v v v v v 8 8 7 4,9 1
 +3 buitenbassins kleuterbinnen 2 v v v v v v v v v v v v v 8 9 4,9 1

Witteveen Orveltermarke Groot bad 1 ? v v v O v v O v v v v v 3 5 5,8 8 3,9 1
Klein bad 2 ? v v v O v v v v v v v v 4 5 5,8 3,9 1

Wittelterbrug Camp. Wittelterbrug zwembad 1 g g g g v v v v g g g g v 6 7 1
Open 1 mei - 13 september kleuterbad 2 g g g g v v v v g g g g v 6 7 1

Zeegse Hotel Zeegser Duinen zwembad 1 v v v v v v v v v v O v v 2,4,5,7,8,911 1

Zuidwolde Sauna Thermen Holiday zwembad 1 v v v v v v v v v g v v v 1
HWP 2 v v v O v v O O v g v v O 4,7,8 1
voetenbassin 3 v v v v v v v O v g g v v 8 1
dompelbassin 4 v v v v v v v v v g g v v 3,9 1

Zwiggelte Hart van Drenthe zwembad 1 v v v v v v v O v O v v v 8 7,8,9,10 10 1
kleuterbad 2 v v v v v v v O v O v v v 8 7,8,9,10 10 1

Zwinderen Eroroma Relaxbad binnen 1 v v v v v g v v v v v v v 4,5,7,8,11,12 g ju             1
Relaxbad buiten 2 g g g g g g v v v g g g v 4,5,7,8 1

16 0 Aantal monsters
AANTAL ONVOLDOENDES 112

bassins
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Overdekt openbaar 2016
Naam bassin nr j f m a m j j a s o n d
Assen De Bonte Wever golfslagbad 1 v v v O v v v v v v v v v 12 3,4,10 4 8,1 1

wp recr. Sauna 4 v v v O v v v v v O v v v 3,4,10 4 1, 10 1
kruidenbaden 7 v O v O v v O v v O v v O 2 4, 10 7 4 2,6,7,8,9,10,11 1
uitzwembad buiten 2 v v v O v v v v v v v v v 3,4,10 4 11 1
glijbaan 5 v v v O v v v v v v v v v 3,4,1 4 4 9 1
wp grot 3 v v v O v v v v v v v v v 3,4,10 4 1
peuterbad 6 v v v O v v v v v O v v v 10 3,4,10 4 10 1
doelgroepenbad 9 v v v v v v v v v v v v v 8,9,10,12 1
wp vis 10 v v v v v v v v v v v v v 10 1
trim buiten 8 v v v v v v v v v v v v v 9,11,12 1
wedstrijdbad 11 v v v v v v v v v v v v v 9, 10 1
dompel sauna binnen 16 v v v O v v O v v v v O v 3 4,7,1 4 5, 10 1
dompel golfslag 17 v v v O v v v v v O v v v 3,4,14, 10 4 9, 10 1
Voetenbad 1 t/m 4 ? ? ? ? O v v v v v v v v 5

Beilen De Peppel zwembad binnen wedstrijd 1 v v v v v v v v v v v v v 4 Supl. 1 1
instructiebad 2 v v v v v v v v v v v v v 1 1
kleuterbad 3 v v v v v v O v v O v v v 7, 10 4,8 1
peuterbad 4 v v v v v v v v v v v v v 4 1
glijbaanbassin 5 v v v v v v v v v v v v v 1

Borger Hunzedal wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v v 8 1
recreatiebad 2 v v v v v v v v v v v v v 12 1
peuterbad (1) 4 v v v v v v v v v v v v v 1
HWP 3 v v v v v v v v v v v v v 1
peuterbad (2) 8 v v v v v v v v v v v v v 8 1
uitglij / plonsbassin 5 v v v v v v v v v v v v v 8 1
warm voetenbassin sauna 7 v v v v v v v v v v v v v 1
Buitenbad 9 v v v v O O v v v v g v v 5,6 8 1
koud plons sauna 6 v v v v v O v v v O v v v 6, 10 1

Coevorden De Swaneburg wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v v 1 1
instructiebad 2 O v v v v v v v v v v v v 1 5 1
HWP 3 v v v v v v v v v v v v v 5 1
kinderbassin 4 O v v v v v v v v v v v v 1 5 1

77



Overzicht maand/jaartoets zwemwater   ja
ar

to
et

s

aa
nt

al
 m

on
.

to
ta

al
 b

em
.

VB
C

 o
nd

er

VB
C

 b
ov

en

G
B

C

ur
eu

m

pH K
.P

.V
.

ko
l.g

et
al

le
gi

. B
sm

t

Le
gi

. M
ns

tr

La
b.

 

O
pm

er
ki

ng
en

A
an

ta
l b

as
si

ns
 iv

m
 ja

ar
to

et
s

Overdekt openbaar 2016

Dalen Huttenheugte 25-meterbad 1 v v v v v v v v v v v v v 1
Douche bassin themabad 2 v v v v v v v v v v v v v 9 11 1
golfslagbad 3 v v v v v v v v v v v v v 1
wp-links 4 v v v v v v v v v v v v v 9 1
wp-rechts 5 v v v v v v v v v v v v v 9 1
Kinderbad 6 v v v v v v v v v v v v v 9 1
landingsbad glijbaan 7 v v v v v v v v v v v v v 2 1
Sauna bruisbad 8 v v v v v v v v v v v v v 9 1
Sauna dompel 9 v v v v v v v v v v v v v 1
thema-binnen 10 v v v v v v v v v v v v v 9 1
thema-buiten 11 v v v v v v v v v v v v v 9 1
voetenbad entree 12 v v v v v v v v v v v v v 2 1
voetenbad sauna 13 v v v v v v v v v v v v v 9 1
voetenbad themabad 14 v v v v v v v v v v v v v 1
voetenbad bij ww-baan 15 v v v v v v v v v v v v v 3,7 1
wildwaterbaan 16 v v v v v v v v v v v v v 3,7 1

Emmen Aquarena wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v v 3 1
instructiebad 2 v v v v v v v v v v v v v 7,9 1
golfslagbad 3 v v O v v v v v v v v v v 3,5,9 3 7,9 1
wp 4 v v v v v v v v v v v v v 3,5,9 1
glijbaan 5 v v v v v v O v O v v v v 3,5,9 7,9 8, 10 1
peuter 6 v v v v v v v v v v v v v 3,5,9 7,9 1
wp kruiden 7 v O O v v v O v v v v v v 7 2 2 3,5,9 3,7 8,9 1

Emmen Parc Sandur geur 1 v v v v v v O O v v v v O 7,8 4,9 1
kinderbad 2 v v v v v v v v v v v v v 4,9 1
plons 3 v v v v v v v v v v v v v 7,9,10 4,9 1
recreatie 4 v v v v v v v v v v v v v 7 4,9 1
wp 5 v v v v v v v v v v v v v 4,9 1

Hoogeveen De Dolfijn wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v v 1
recreatiebad 2 v v v v v v v v v v v v v 3,7,9 1
instructiebad 3 v O O v v v v v v v v v v 2 3 2 5 1
kleuterbad groot 4 v v v v v v v v v v v v v 2 2,3,4,6,8 1
wp tuin 5 v v v v v v v v v v v v v 3,7,9 1
kleuterbad klein 6 v v v v v v v v v v v v v 2 8 1,3,5,7,9 1
kleuterbad buiten 7 g g g g g v v v v v v v v 1

Klazienaveen Neptunusbad wedstrijdbad 1 v v v v v v v ? v v v v v 3 1
recreatiebad 2 v v v v v v v ? O v v v v 9 3,9,10 3,7,9 1
kleuterbad 3 v v v v v v v ? O v v v v 9 3,9,10 3,7,9 1
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Overdekt openbaar 2016

Meppel Bad Hesselingen wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v v 5 1
recreatiebad 2 v v v v v v O v v v v v v 7 5,6,7,8 4,6,10 1
buiten 3 v v v v v v v v v v v v v 1
glijbaanbassin 4 v v v v v v O v v v v v v 7 5,6,7,8 4,6,10 1
wp 5 v v v v v v O v v v v v v 7 5,6,7,8 4,6,10 1
peuterbad 6 v O v v v v O v v v v v v 2 7 5,6,7,8 6 4,6,10 1
dompelbassin sauna 7 v v O v v v v v v v v v v 3 1
voetenbassin sauna 8 v v v v v v v v v v v v v 1
peuterbassin buiten 9 g g g v g v v v v g v v v 7 1

Nijeveen De Duker zwembad 1 v v ? v O v ? O ? v v O 12 4 5,8 6 11 1

Norg Molenduinbad 25 mtr bad 1 v v v v v v v v v v v v v 2,6,9,1 7 1
recreatiebad 2 v v v v v v v v O v v v v 6, 10 9 3,7,9 1
glijbaanbassin 3 v v O v v v v v v v v v v 6, 10 3 3,7,9 1
kleuterbad binnen 4 v v v v v v v v O v v v v 6, 10 9 3,7 1
kleuterbad buiten 4 g g g g g g g O g g g g O 8 1

Roden De Hullen diep-bassin (wedstrijd) 1 v v v v v v ? v v v v v v 1
ondiep-bassin (recreatie) 2 v v v v v v ? v v v v v v 11 1
kleuterbad binnen 3 v v v v v v ? v v v v v v 11 1,4,8,9 1

Rolde Hof van Saksen instructiebad 1 v v O v v v v v v v v v v 5 3 1
recreatiebad 2 v v v v v v v v v v v v v 5,7,10,11 2,3,4 1
Buffer tbv wildwaterbaan 4 1
Opvangbassin 5 v v v v v v v v v v v v v 10 2,3,4 2,9 1
Kinderdoebassin 6 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4 2,9,12 1
Babypoolbassin 7 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4 2,9,12 1
Whirlpool rechts 8 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4 2,9 1
Whirlpool links 9 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4 2,9 1
Voetenbad warm sauna 10 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4 1
Hotwhirlpool sauna 11 v v v v v v v v v v v v v 2,3,4 2,9 1
Koud dompelbad sauna (binnen) 12 v v v v v v v v v v v v v 1
Koud dompelbad sauna (buiten) 13 v v v v v v v v v v v v v 1
WATERGORDIJN 14 2,9

Schoonebeek De Slagen zwembad 1 v v v v v v v ? v v v v v 1
kleuterbad 2 v v v v v v v ? v v v v v 1

Smilde De Smelte zwembad 1 v v v v v v ? ? v v v O v 12 1
1

Zuidlaren Aqualaren wedstrijdbad 1 v v v v v v v v v v v v v 7,8,11 1
recreatiebad 2 v v O v v v v v v v v v v 3 7,9 1
HWP/kruidenbassins 3 v v O v v v v v v v v v v 3 7,9 1
kleuterbad binnen 4 v v O v v v v v v v v v v 3 1
kleuterbad buiten 5 g g g g g g g v g g g v v 1
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Overdekte Semi Openbaar
16 Onvoldoende
112 Bassins

14,29% Onvoldoende
85,71% Voldoende

12%

88%

Overdekt semi-openbaar

Onvoldoende Bassins
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Overdekt Openbaar
3 Onvoldoendes
109 Bassins

2,75% Onvoldoende
97,25% Voldoende

3%

97%

Overdekt Openbaar

Onvoldoende Voldoende
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Kaliumpermanganaat van supleti 3 2,1
6

kaliumpermanganaat mag zijn 8,1
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Maanden open Onvoldoendes 2x dezelfde? Resultaat Reden brief
Openlucht openbaar
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Annen De Borghoorns Diep koud 1 3,0 3,0 3,0 3,0 1,1 0,1 0,3 7,2 0,5 3,0 1 1,1 0,1 1,1 7,2 0,5 3,0 1 1,1 0,1 0,6 7,4 1,0 3,0 1 1,3 0,1 0,3 7,5 0,5 3,0 1 3,0 3,0 3,0 3,0 4 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Diep warm 2 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 0,1 0,4 7,2 2,1 3,0 1 1,3 0,1 0,6 7,2 0,6 3,0 1 1,0 0,1 0,4 7,3 0,7 3,0 1 0,9 0,1 0,3 7,2 1,2 3,0 1 3,0 3,0 3,0 3,0

Ondiep 3 3,0 3,0 3,0 3,0 0,8 0,1 0,4 7,2 2,1 3,0 1 1,0 0,1 0,6 7,2 0,6 3,0 1 1,3 0,1 0,4 7,2 0,7 3,0 2 1,2 0,1 0,3 7,2 1,2 3,0 1 3,0 3,0 3,0 3,0
Kleuterbad 4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0

Dwingeloo De Paasbergen Diep 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,0 0,1 0,3 7,2 1,0 2,5 1 1,6 0,5 0,1 0,6 7,2 0,8 2,5 3 2,6 1,1 0,1 0,3 7,2 0,9 2,5 1 2,0 1,0 0,1 0,3 7,2 1,0 2,5 1 2,5 2,5 2,5 2,5 4 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Kleuterbad 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0

Emmer-Compascuum De Runde Diep 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 0,1 0,3 7,4 0,5 1,0 1 1,3 1,5 0,1 0,5 7,1 0,5 1,0 1 1,7 1,7 0,1 0,3 7,2 0,5 1,0 1 2,3 2,3 0,1 0,7 7,6 1,5 1,0 1 1,0 1,0 1,0 1,0 4 0 v
Familie 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 1,3 0,1 0,3 7,3 0,5 1,0 1 1,8 1,6 0,1 0,5 7,1 0,5 1,0 1 1,7 1,6 0,1 0,3 7,2 0,5 1,0 1 3,0 2,9 0,1 0,7 7,7 1,5 1,0 1 1,0 1,0 1,0 1,0
Glijbaan 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,5 0,1 0,3 7,4 0,5 1,0 1 1,9 1,9 0,1 0,5 7,1 0,5 1,0 1 1,5 1,4 0,1 0,3 7,2 0,5 1,0 1 2,3 2,3 0,1 0,7 7,5 1,5 1,0 1 1,0 1,0 1,0 1,0

Kleuterbad 4 1,0 1,0 1,0 1,0 2,3 0,1 0,3 7,4 0,5 1,0 1 3,2 0,1 0,5 7,2 0,5 1,0 1 3,1 0,1 0,3 7,3 0,5 1,0 1 3,4 0,1 0,7 7,7 1,5 1,0 1 1,0 1,0 1,0 1,0

Erica Geert Vosbad Duikbassin 1 2,4 2,4 2,4 2,4 1,6 1,6 0,1 0,3 7,3 1,0 2,4 1 1,6 1,6 0,1 1,0 7,3 1,0 2,4 1 0,6 0,5 0,1 0,8 7,3 1,4 2,4 1 1,8 1,5 0,1 0,3 7,5 0,9 2,4 1 2,4 2,4 2,4 2,4 4 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Wedstrijdbad 2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 0,1 0,3 7,3 1,0 2,4 7 1,5 1,4 0,1 1,0 7,3 1,0 2,4 1 0,8 0,8 0,1 0,8 7,3 1,4 2,4 1 1,2 1,1 0,1 0,3 7,4 0,9 2,4 1 2,4 2,4 2,4 2,4
Recreatiebad 3 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2 0,1 0,3 7,4 0,8 2,4 5 1,0 0,1 0,9 7,3 1,4 2,4 1 0,6 0,1 1,0 7,4 2,6 2,4 8 1,0 0,1 0,3 7,4 1,3 2,4 2 2,4 2,4 2,4 2,4
Kleuterbad 4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0

Exloo De Leewal Wedstrijdbad 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 0,1 0,6 7,2 0,5 1,5 1 2,5 0,9 0,1 0,4 7,4 0,5 1,5 1 2,6 1,8 0,1 0,4 7,2 0,5 1,5 2 1,0 1,0 0,1 0,3 7,2 2,6 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 4 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Recreatiebad 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 2,3 7,3 3,1 1,5 1 1,6 1,7 0,1 0,6 7,3 0,8 1,5 1 2,1 1,6 0,1 0,8 7,2 1,1 1,5 1 1,5 1,4 0,1 0,7 7,3 2,6 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Kleuterbad 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0

Gasselternijveen Hunzepark Diep 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 0,1 0,1 8,3 1,0 1,0 1 1,2 0,1 0,5 7,3 1,4 1,0 1 1,7 0,1 0,1 7,4 1,0 1,0 4 1,9 0,1 0,3 7,4 2,0 1,0 140 1,0 1,0 1,0 1,0 4 1 v

Gieten Het Zwanemeer Diep 1 1,4 1,4 1,4 1,4 0,5 0,1 0,3 7,6 3,6 1,4 1 1,7 0,1 1,1 7,4 0,9 1,4 1 1,4 1,2 0,1 0,4 7,4 0,8 1,4 1 1,4 1,4 1,4 1,4 3 0 v Juli dicht? Kleuterbad ook bemonsteren
Recreatiebad 2 1,4 1,4 1,4 1,4 0,5 0,1 0,3 7,6 3,6 1,4 1 100 2,0 0,1 1,1 7,4 0,9 1,4 1 1,4 1,2 0,1 0,4 7,4 0,8 1,4 1 1,4 1,4 1,4 1,4
Kleuterbad 4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 0,1 1,1 7,4 0,9 1,4 1 100 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1

Havelte De Kerkvlekken Diep 1 8,1 8,1 8,1 8,1 2,3 0,5 0,1 0,8 6,7 2,1 8,1 1 1,2 2,1 0,1 0,3 6,9 0,5 8,1 1 1,8 1,4 0,1 0,3 7,0 1,5 8,1 1 1,7 1,7 0,1 0,3 7,2 1,0 8,1 1 8,1 8,1 8,1 8,1 4 1 v
Kleuterbad 2 8,1 8,1 8,1 8,1 1,2 0,1 0,8 6,8 2,1 8,1 1 1,6 0,1 0,3 6,8 0,5 8,1 1 1,8 0,1 0,3 7,0 1,5 8,1 2 1,8 0,1 0,3 7,2 1,0 8,1 1 8,1 8,1 8,1 8,1 0

Hoogersmilde Bosbad Diep 1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0,5 0,1 0,3 7,1 0,5 5,4 1 0,6 0,1 1,4 7,1 2,2 5,4 1 5,4 5,4 5,4 5,4 2 0 O omdat in de maand augustus het vrij beschikbaar chloorgehalte van het ondiep bad en het kleuterbad te laag was.
Ondiep 2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0,8 0,1 0,3 7,1 0,5 5,4 3 0,4 0,1 1,4 7,1 2,2 5,4 1 5,4 5,4 5,4 5,4 2 1

Kleuterbad 3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0,8 0,1 0,3 7,1 0,5 5,4 4 0,4 0,1 1,4 7,2 2,2 5,4 2 5,4 5,4 5,4 5,4 2 1

Nieuw-Buinen De Buinerstreng Diep 1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 1,0 0,1 1,4 7,4 1,3 1,2 5 0,9 0,9 0,1 1,0 7,3 0,7 1,2 1 1,1 1,1 0,1 0,8 7,4 2,1 1,2 1 1,0 0,8 0,1 0,6 7,2 1,0 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 4 0 v
Kleuterbad 2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,0 0,2 1,0 7,4 0,7 1,2 1 1,2 1,2 0,1 0,6 7,2 1,0 1,2 2 1,2 1,2 1,2 1,2 2 0

Nieuw Weerdinge De Wieke Recreatiebad 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,1 0,8 7,3 1,7 1,2 1 1,3 0,1 0,1 0,2 7,2 1,0 1,2 1 1,0 1,0 0,1 0,1 7,2 1,0 1,2 1 1,3 1,3 0,1 0,1 7,4 1,0 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 4 1 v
Kleuterbad 3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,1 0,8 7,3 1,7 1,2 1 0,6 0,1 0,2 7,2 1,0 1,2 1 0,5 0,1 0,1 7,2 1,0 1,2 5 0,6 0,1 0,1 7,3 1,0 1,2 60 1,2 1,2 1,2 1,2 4 0

Wedstrijdbad 3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,2 0,1 0,8 7,1 1,7 1,2 1 1,2 1,1 0,1 0,2 7,1 1,0 1,2 1 1,2 1,0 0,1 0,1 7,3 1,0 1,2 1 1,5 1,3 0,2 0,1 7,3 1,0 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 4 0
Peuterbad 4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,1 0,8 7,3 1,7 1,2 1 0,9 0,1 0,2 7,2 1,0 1,2 1 0,6 0,2 0,1 7,2 1,0 1,2 5 0,9 0,1 0,1 7,3 1,0 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 4 0

Noord Sleen Bosbad Groot 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 1,0 0,1 0,4 7,4 0,5 1,4 1 1,3 1,3 0,1 1,2 7,4 1,0 1,4 1 0,6 0,7 0,1 0,7 7,3 1,4 1,4 4 1,2 1,0 0,1 0,5 7,3 2,0 1,4 1 1,4 1,4 1,4 1,4 4 0 v
Klein 2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 0,1 1,2 7,4 1,0 1,4 15 1,4 1,0 0,8 0,1 0,5 7,3 2,0 1,4 1 1,4 1,4 1,4 1,4 2 0

Paterswolde Lemferdinge Diep 1 9,8 9,8 9,8 9,8 2,2 0,1 0,4 7,7 1,9 9,8 1 0,6 0,1 1,1 7,4 0,7 9,8 1 9,8 1,2 0,1 0,5 7,4 2,9 9,8 1 9,8 9,8 9,8 9,8 3 0 v Juli dicht? Kleuterbad ook bemonsteren
Midden 2 9,8 9,8 9,8 9,8 0,5 0,3 0,5 7,7 12,0 9,8 24 1,1 0,2 2,5 7,6 2,7 9,8 2 9,8 1,0 0,1 0,6 7,4 2,5 9,8 2 9,8 9,8 9,8 9,8 3 0
Ondiep 3 9,8 9,8 9,8 9,8 0,9 0,3 0,5 7,7 12,0 9,8 4 1,7 0,2 2,5 7,7 2,7 9,8 1 9,8 1,6 0,1 0,6 7,5 2,5 9,8 7 9,8 9,8 9,8 9,8 3 0

Kleuterbad 4 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0? 0

Peize Zomerbad Diep 1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,7 0,5 0,1 1,0 7,3 0,5 2,4 1 2,4 2,4 0,1 0,3 7,3 0,5 2,4 1 1,5 1,6 0,1 0,3 7,2 0,5 2,4 1 2,4 2,4 2,4 2,4 3 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Ondiep 2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2 1,2 0,2 1,2 7,0 0,5 2,4 1 1,0 0,9 0,1 0,3 7,0 4,6 2,4 1 0,7 0,8 0,1 0,4 7,0 4,9 2,4 3 2,4 2,4 2,4 2,4 3 0

Kleuterbad 3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0 0

Ruinen Engeland Diep 1 5,4 5,4 5,4 5,4 0,7 0,7 0,1 0,3 7,3 2,0 5,4 1 0,7 0,6 0,1 1,5 7,2 1,0 5,4 2 0,7 0,6 0,1 0,4 7,1 1,8 5,4 1 0,8 0,6 0,1 0,3 7,1 1,5 5,4 1 5,4 5,4 5,4 5,4 4 0
Ondiep 2 5,4 5,4 5,4 5,4 0,8 0,7 0,1 0,3 7,2 2,3 5,4 1 0,6 0,6 0,1 1,0 7,2 2,1 5,4 4 1,3 0,4 0,1 0,3 7,1 2,1 5,4 12 1,0 0,6 0,1 0,4 7,1 0,5 5,4 1 5,4 5,4 5,4 5,4 4 1

Valthermond De Zwaoi Diep 1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,2 0,3 0,1 1,3 7,8 1,3 1,6 300 1,0 0,9 0,1 1,3 7,7 0,5 1,6 4 1,6 1,5 0,1 1,0 7,9 0,8 1,6 2 1,3 1,1 0,1 0,6 7,6 0,5 1,6 1 1,6 1,6 1,6 1,6 4 2 o het diepe bassin heeft een onvoldoende jaartoets omdat in de maand mei het vrij beschikbaar chloorgehalte te laag was en in de maand juli de pH te hoog was. Het kleuterbad heeft een onvoldoende jaartoets omdat in de maand mei het vrij beschikbaar chloorhge
Ondiep 2 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 1,3 0,2 1,3 7,9 1,6 1,6 1 1,2 0,9 0,1 1,3 7,7 0,5 1,6 1 1,5 1,0 0,1 1,0 7,8 0,5 1,6 1 1,9 2,0 0,1 0,6 7,7 0,7 1,6 1 1,6 1,6 1,6 1,6 4 1

Kleuterbad 3 1,6 1,6 1,6 1,6 0,1 0,2 1,3 7,9 1,6 1,6 300 1,6 1,6 0,7 0,1 0,6 7,7 0,7 1,6 1 1,6 1,6 1,6 1,6 2 1

Veenhuizen Openluchtbad Diep 1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 1,1 1,7 0,1 0,5 7,3 0,5 3,4 1 1,0 0,9 0,1 0,3 7,3 0,5 3,4 1 1,4 1,4 0,1 0,3 7,3 0,5 3,4 1 3,4 3,4 3,4 3,4 3 0 v
Ondiep 2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 1,3 0,7 0,1 0,5 7,3 0,5 3,4 1 0,9 0,8 0,1 0,3 7,3 0,5 3,4 5 1,8 1,4 0,1 0,3 7,3 0,5 3,4 1 3,4 3,4 3,4 3,4 3 0

Kleuterbad 3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 1,2 1,2 0,1 0,3 7,3 0,5 3,4 1 1,8 2,0 0,1 0,3 7,3 0,5 3,4 1 3,4 3,4 3,4 3,4 2 0

Vledder Bosbad Zwembad 1 6,0 6,0 6,0 6,0 1,5 1,3 0,2 2,6 7,5 2,7 6,0 1 3,8 2,7 0,1 1,1 7,4 0,6 6,0 1 2,2 0,6 0,1 0,6 7,4 0,9 6,0 1 1,1 1,1 0,1 0,5 7,4 1,3 6,0 1 6,0 6,0 6,0 6,0 4 0 v Kleuterbad vaker bemonsteren (minimaal 50%)
Kleuterbad 2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,5 0,1 0,6 7,5 0,9 6,0 1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 1 0

Vries De Leemdobben Diep 1 3,0 3,0 3,0 3,0 1,1 0,1 0,3 7,8 0,5 3,0 1 0,6 0,1 1,4 7,6 0,8 3,0 1 0,7 0,1 0,5 7,7 4,7 3,0 1 0,6 0,1 0,3 7,4 4,7 3,0 1 3,0 3,0 3,0 3,0 4 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Ondiep 2 3,0 3,0 3,0 3,0 1,1 0,1 0,3 7,7 0,5 3,0 3 1,2 0,1 1,4 7,5 0,8 3,0 4 1,0 0,1 0,5 7,5 4,7 3,0 1 0,7 0,1 0,3 7,4 4,7 3,0 1 3,0 3,0 3,0 3,0 4 0

Kleuterbad 3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0? 0

Weiteveen De Wiekslag Diep 1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,1 1,7 0,1 0,3 7,3 0,5 2,0 1 2,0 1,2 0,1 0,7 7,4 0,5 2,0 1 1,7 1,5 0,1 0,3 7,4 0,5 2,0 4 1,0 1,3 0,1 0,3 7,3 0,8 2,0 1 2,0 2,0 2,0 2,0 4 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Kleuterbad 2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0?

Westerbork De Boskamp Recreatie 1 7,3 7,3 7,3 7,3 1,0 0,8 0,2 1,8 7,2 2,9 7,3 2 0,8 0,1 0,7 7,3 0,5 7,3 1 1,1 0,1 0,3 7,3 0,5 7,3 1 0,9 0,1 0,3 7,2 3,2 7,3 1 7,3 7,3 7,3 7,3 4 0 v
Kleuterbad 2 7,3 7,3 7,3 7,3 0,3 0,2 1,8 7,2 2,9 7,3 3 0,6 0,1 0,7 7,2 0,5 7,3 1 7,3 0,6 0,1 0,3 7,2 3,2 7,3 1 7,3 7,3 7,3 7,3 3 1

De Wijk De Slenken Diep 1 14,0 14,0 14,0 14,0 2,0 1,4 0,1 7,3 14,0 1 1,6 1,6 0,1 7,1 14,0 1 1,3 1,3 0,1 7,1 14,0 1 1,1 0,6 0,1 7,2 14,0 1 14,0 14,0 14,0 14,0 4 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Ondiep 2 14,0 14,0 14,0 14,0 3,0 1,0 0,1 0,4 7,4 3,0 14,0 1 1,6 1,6 0,1 0,3 7,2 0,7 14,0 6 2,1 1,9 0,1 0,4 7,2 0,6 14,0 1 1,5 1,5 0,1 0,3 7,1 1,8 14,0 1 14,0 14,0 14,0 14,0 4 0

Kleuterbad 3 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 0?

Zuidwolde De Waterlelie Diep 1 12,0 12,0 12,0 12,0 1,3 1,4 0,1 0,6 7,5 1,1 12,0 2 1,8 1,5 0,2 0,9 7,4 1,6 12,0 1 2,1 2,0 0,1 0,5 7,4 2,0 12,0 1 1,4 1,4 0,1 0,3 7,4 0,9 12,0 1 12,0 12,0 12,0 12,0 4 0 v
Ondiep 2 12,0 12,0 12,0 12,0 2,8 2,8 0,1 0,6 7,5 1,1 12,0 1 1,9 2,1 0,2 0,9 7,4 1,6 12,0 1 4,0 3,8 0,2 0,5 7,5 2,0 12,0 2 2,3 2,0 0,1 0,3 7,4 0,9 12,0 1 12,0 12,0 12,0 12,0 4 0

Kleuterbad 3 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 1,1 0,3 0,9 7,4 1,6 12,0 5 12,0 1,1 0,1 0,3 7,5 0,9 12,0 1 12,0 12,0 12,0 12,0 2 0

Zweeloo De Knieplanden Groot 1 1,9 1,9 1,9 1,9 0,8 1,4 0,2 0,8 7,6 2,0 1,9 1 2,6 2,6 0,3 0,9 7,6 3,0 1,9 1 1,3 1,3 0,1 1,9 7,8 2,0 1,9 1 1,8 2,1 0,1 0,7 7,7 1,5 1,9 5 1,9 1,9 1,9 1,9 4 0 v
Klein 2 1,9 1,9 1,9 1,9 3,5 4,2 0,1 0,8 7,6 1,9 1,9 1 1,9 0,5 0,6 0,6 2,0 7,8 2,8 1,9 230 1,9 1,9 1,9 1,9 2 0

Zwinderen Bosbad Diep 1 1 0,9 0,1 1 7,3 1,3 2,9 1 1,6 1,5 0,1 1,1 7,3 0,5 2,9 1 0,9 0,9 0,1 0,9 7,2 0,5 2,9 1 1,1 1,1 0,1 0,5 7,3 1 2,9 1 4 0 v Kleuterbad vaker bemonsteren (Min. 50%)
Ondiep 2 0,9 0,9 0,1 1,1 7,2 3,1 2,9 1 0,7 0,6 0,1 1,4 7,3 2 2,9 3 1 1 0,1 0,9 7,2 1 2,9 1 1 1,1 0,1 0,6 7,2 0,5 2,9 1 4 0

Kleuterbad 3 100 1 1 0,1 0,6 7,3 0,5 2,9 1 1 0

0

0

0

1,3

September Oktober NovemberOverzicht maand/jaartoets zwemwater Januari Februari Maart April Mei

0

Juni Juli Augustus

0

December

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83



Maanden open Onvoldoendes 2x dezelfde? Resultaat Reden brief
Openlucht semi-openbaar
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Beilen Camping Boszicht Zwembad 1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 1,4 1,4 0,1 1,0 7,2 0,7 6,1 1 6,1 6,1 6,1 6,1 1 0 v
Kleuterbad 2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 4,0 4,0 0,1 0,9 7,2 0,6 6,1 1 6,1 6,1 6,1 6,1 1 0

Bunne De Mierenhoop Zwembad 1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,6 0,7 0,1 0,3 7,3 1,1 2,1 1 1,0 1,0 0,1 1,2 7,6 0,6 2,1 1 0,7 0,5 0,1 1,2 7,5 0,5 2,1 1 ,92,8 0,9 0,1 1,4 7,4 0,8 2,1 1 2,1 2,1 2,1 2,1 4 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Kleuterbad 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0?

Drouwen Camping Alinghoek Zwembad 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 3,9 7,3 3,9 0,8 6 0,9 0,7 0,1 0,9 7,1 1,3 0,8 3 1,2 1,3 0,1 0,3 6,9 0,5 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8 3 0 v
Kleuterbad 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0?

Ees De Zeven Heuveltjes Zwembad 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,9 0,3 0,3 7,1 13,0 1,7 4 2,2 2,2 0,1 0,3 7,1 3,9 1,7 1 1,8 1,6 0,1 0,3 7,0 10,0 1,7 1 1,1 1,1 0,1 0,3 7,0 21,0 1,7 1 1,7 1,7 1,7 1,7 4 0 v
Kleuterbad 2 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0 0,2 0,3 7,1 13,0 1,7 1 2,5 2,3 0,1 0,3 7,1 3,9 1,7 1 1,8 1,7 0,1 0,3 7,0 10,0 1,7 1 1,1 1,1 0,1 0,3 7,0 2,0 1,7 1 1,7 1,7 1,7 1,7 4 0

Elim La Myry (Wedzinga) Zwembad 1 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 1,4 0,1 0,1 6,9 1,8 11,0 1 0,9 0,1 0,1 7,0 1,3 11,0 1 1,8 0,1 0,1 6,9 1,5 11,0 1 11,0 11,0 11,0 11,0 3 0 v

Erica Panta Rhei Zwembad 1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 1,5 0,1 0,3 7,2 15,0 2,9 1 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 1 0 v

Gasselte Hotel Buxus Zwembad 1 2,0 2,0 2,0 2,0 0,7 0,8 0,1 0,1 6,9 2,2 2,0 4 0,5 0,6 0,1 0,6 7,3 1,8 2,0 1 0,1 0,1 0,2 0,2 7,2 1,9 2,0 200 0,8 2,1 0,1 0,2 7,3 1,5 2,0 1 2,0 2,0 2,0 2,0 4 1 v

Gasselte De Lente van Drenthe Zwembad 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,1 1,1 6,9 3,4 0,8 1 0,8 1,0 1,0 0,3 2,9 7,4 3,2 0,8 2 0,8 0,8 0,8 0,8 2 o het zwembad open is vanaf de meivakantie tot half september. Er zijn echter alleen monsters aangeleverd voor de maanden juni en augustus.
Kleuterbad 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 0,1 1,1 6,8 3,4 0,8 1 0,8 2,2 2,2 0,3 2,9 7,5 3,2 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8 2

Gees De Wolfskuylen Zwembad 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 0,1 0,5 7,2 0,5 1,5 1 1,4 0,2 0,6 7,3 0,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 v is al verstuurd
Kleuterbad 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 0,2 0,5 7,3 0,5 1,5 1 0,7 0,2 0,6 7,3 0,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2

Gieterveen De Broekse Hoeve Zwembad 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,3 0,3 0,1 4,9 7,8 2,8 1,4 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1 1 o in de maand juli het vrij beschikbaar chloorgehalte te laag was.

Grolloo De Berenkuil Zwembad 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,1 0,6 6,7 0,9 0,9 1 0,9 1,1 0,8 0,2 2,4 7,4 1,6 0,9 27 0,9 0,9 0,9 0,9 2 1 o in de maand juni van zowel het zwembad, het kleuterbad en het peuterbad, de pH te laag was. Tevens zijn er slechts van 2 monters analyserapporten zijn aangeleverd (juni en augustus).
Kleuterbad 2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,1 0,6 6,7 0,9 0,9 1 100 0,9 1,9 1,2 0,2 2,4 7,3 1,6 0,9 7 0,9 0,9 0,9 0,9 2 1
Peuterbad 3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,1 0,6 6,7 0,9 0,9 1 100 0,9 2,4 0,3 2,4 7,4 1,6 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 2 1

Havelte Mooi Aovelt Zwembad 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 0,1 1,0 7,1 2,5 1,1 1 2,3 3,1 0,1 0,4 7,2 2,6 1,1 4 2,3 2,3 0,2 0,7 7,4 3,3 1,1 1 1,4 1,5 0,1 0,3 7,3 1,9 1,1 4 1,1 1,1 1,1 4 0 v
Semi-overdekt Kleuterbad 2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 0,9 0,1 1,0 7,4 2,5 1,1 1 2,6 2,2 0,1 0,4 7,3 2,6 1,1 1 3,0 3,0 0,1 0,7 7,5 3,3 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 3 0

Hollandscheveld Nieuw Moscou Zwembad 1 10,0 10,0 10,0 10,0 0,9 0,9 0,1 1,3 7,3 3,1 10,0 1 1,4 1,4 0,1 0,3 7,4 1,9 10,0 4 1,1 1,1 0,1 0,3 7,4 2,4 10,0 5 0,8 0,9 0,1 0,1 7,4 2,4 10,0 190 10,0 10,0 10,0 10,0 4 0 v

Hollandscheveld Tussen de Wieken Zwembad 1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 1,9 1,9 0,1 1,0 7,0 2,7 12,0 2 0,9 0,9 0,1 1,4 7,4 1,3 12,0 1 1,3 1,5 0,1 1,1 7,2 2,0 12,0 1 12,0 12,0 12,0 12,0 3 0 v

Klijndijk De Fruithof Zwembad 1 1,7 1,7 1,7 1,0 0,2 1,4 7,2 3,0 1,7 6 1,1 0,3 2,9 7,3 6,0 1,7 4 1,1 0,3 1,5 7,4 2,3 1,7 1 0,9 0,4 2,8 7,2 5,1 1,7 1 1,2 0,3 3,4 7,2 4,4 1,7 2 1,1 0,1 0,3 7,4 2,8 1,7 15 1,7 1,7 1,7 6 0 v
Semi-overdekt Kleuterbad 2 1,7 1,7 1,7 1,1 0,2 1,4 7,2 3,0 1,7 1 1,0 0,3 2,9 7,2 6,0 1,7 1 1,4 0,3 1,5 7,4 2,3 1,7 1 0,8 0,4 2,8 7,2 5,1 1,7 9 1,1 0,4 3,4 7,2 4,4 1,7 1 1,1 0,1 0,3 7,4 2,8 1,7 1 1,7 1,7 1,7 6 0

Nijensleek De Moesberg Zwembad 1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 1,2 1,2 0,1 0,5 7,5 0,5 6,3 1 1,2 1,2 0,1 0,7 7,5 3,0 6,3 1 1,1 1,1 0,1 0,8 7,4 5,2 6,3 1 6,3 6,3 6,3 6,3 3 0 v Kleuterbad ook bemonsteren
Kleuterbad 2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 0?

Oude Willem Hoeve aan de Weg Zwembad 1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 1,3 1,1 0,1 0,5 7,6 1,1 5,4 1 1,2 1,1 0,1 1,5 7,5 2,2 5,4 4 5,4 5,4 5,4 5,4 2 0 v
Kleuterbad 2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 1,9 1,8 0,1 0,5 7,6 1,1 5,4 4 1,4 1,4 0,1 1,5 7,6 2,2 5,4 1 5,4 5,4 5,4 5,4 2 0

Ruinen De Wiltzangh Zwembad 1 3,4 3,4 3,4 3,4 1,4 1,3 0,2 1,4 6,8 11,0 3,4 1 0,5 0,5 0,2 1,3 7,0 2,8 3,4 1 1,5 1,5 0,1 0,9 7,2 3,3 3,4 1 1,1 1,0 0,2 0,3 7,2 3,0 3,4 6 3,4 3,4 3,4 3,4 4 0 v
Kleuterbad 2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2,7 2,8 0,1 0,9 7,4 3,3 3,4 1 2,0 1,8 0,1 0,3 7,3 3,0 3,4 1 3,4 3,4 3,4 3,4 2 0

Schoonloo De Tien Heugten Zwembad 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 0,1 0,3 7,2 1,0 1,0 1 1,2 1,2 0,1 1,3 7,4 2,0 1,0 1 0,8 0,9 0,1 2,5 7,1 1,8 1,0 1 1,0 1,0 1,0 1,0 3 0 v Al verzonden
Kleuterbad 2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 0,1 0,4 7,2 1,7 1,0 4 0,8 0,1 1,2 7,1 2,8 1,0 4 2,1 0,1 2,8 7,3 2,7 1,0 1 1,0 1,0 1,0 1,0 3 0

Spier De Moraine Zwembad 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,9 2,8 0,1 0,1 7,6 3,1 1,1 4 1,0 1,1 0,1 0,1 7,3 1,0 1,1 1 13,2 12,3 0,8 0,3 7,7 1,5 1,1 7 1,1 1,1 1,1 1,1 3 0 o omdat van het kleuterbad in de maand juni de pH te hoog was.
Kleuterbad 2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 3,2 3,2 0,1 0,1 8,0 1,3 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1

Spier Sonnevanck Zwembad 1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 1,1 1,3 0,1 1,0 7,4 2,2 4,3 4 1,1 1,1 0,1 0,3 7,4 1,2 4,3 4 1,6 1,6 0,1 2,4 7,3 2,3 4,3 580 4,3 4,3 4,3 4,3 3 1 v
Kleuterbad 2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 1,8 1,8 0,1 1,0 7,5 2,2 4,3 1 1,0 0,8 0,2 0,3 7,8 1,2 4,3 1 1,4 1,2 0,1 2,4 7,5 2,3 4,3 150 4,3 4,3 4,3 4,3 3 1

Wateren De Blauwe Lantaarn Zwembad 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,8 0,1 0,7 7,3 1,1 0,0 20 0,5 0,5 0,2 4,4 7,8 2,4 0,0 80 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 v
Kleuterbad 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,9 0,1 0,7 7,3 1,1 0,0 1 1,2 1,5 0,1 4,4 7,8 2,4 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0

De Wijk De Drentsche Roos Zwembad 1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 0,5 0,7 0,1 2,3 7,5 0,9 14,0 1 0,7 0,7 0,2 2,4 7,6 9,5 14,0 1 0,5 0,6 0,1 6,1 7,4 7,2 14,0 1 14,0 14,0 14,0 14,0 3 0 v
Kleuterbad 2 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 2,7 0,1 2,3 7,6 0,9 14,0 1 2,2 0,1 2,4 7,7 9,5 14,0 1 2,9 0,1 6,1 7,6 7,2 14,0 1 14,0 14,0 14,0 14,0 3 0

Witten Witterzomer Zwembad 1 3,6 3,6 3,6 3,6 1,5 1,4 0,1 0,3 7,4 0,5 3,6 3 1,4 1,5 0,1 1,0 7,3 1,1 3,6 1 2,6 2,6 0,1 0,7 7,4 1,2 3,6 3 1,3 1,3 0,1 1,3 7,2 4,8 3,6 1 3,6 3,6 3,6 3,6 4 0 v
Kleuterbad 2 3,6 3,6 3,6 3,6 1,2 0,1 0,3 7,4 0,5 3,6 2 1,1 0,1 1,0 7,3 1,1 3,6 1 1,3 0,1 0,7 7,4 1,2 3,6 3 0,8 0,1 1,3 7,2 4,8 3,6 1 3,6 3,6 3,6 3,6 4 0
Waadbak 3 3,6 3,6 3,6 3,6 1,5 0,1 0,3 7,4 0,5 3,6 1 1,5 0,1 1,0 7,4 1,1 3,6 1 1,7 0,2 0,7 7,3 1,2 3,6 1 1,4 0,1 1,3 7,3 4,8 3,6 2 3,6 3,6 3,6 3,6 4 0

Wijster De Otterberg Zwembad 1 6,8 6,8 6,8 6,8 1,4 0,2 2,0 7,2 3,9 6,8 1 1,1 0,1 0,3 7,0 2,0 6,8 1 1,4 0,1 0,5 7,1 0,5 6,8 1 100 1,0 0,1 1,2 7,1 5,0 6,8 1 6,8 6,8 6,8 6,8 4 0 v
Kleuterbad 2 6,8 6,8 6,8 6,8 3,5 0,3 2,0 7,4 3,9 6,8 1 1,5 0,1 0,3 7,1 2,0 6,8 1 1,1 0,1 0,5 7,1 0,5 6,8 1 100 1,6 0,1 1,2 7,2 5,0 6,8 1 6,8 6,8 6,8 6,8 4 0
Peuterbad 3 6,8 6,8 6,8 6,8 1,8 0,3 2,0 7,4 3,9 6,8 1 1,1 0,1 0,3 7,1 2,0 6,8 1 0,9 0,1 0,5 7,2 0,5 6,8 1 100 1,1 0,1 1,2 7,2 5,0 6,8 1 6,8 6,8 6,8 6,8 4 0

Zorgvliet Park Drentheland Zwembad 1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 1,4 1,2 0,1 0,1 8,0 1,0 3,2 4 3,0 3,0 0,1 0,5 8,3 1,5 3,2 4 3,2 3,2 3,2 3,2 2 2 o omdat van zowel het zwembad als het kleuterbad in de maanden juli en augustus de pH te hoog was.
Kleuterbad 2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 1,1 0,1 0,1 8,0 1,0 3,2 4 2,8 0,1 0,5 8,3 1,5 3,2 1 3,2 3,2 3,2 3,2 2 2

Zuidwolde Klein Zwitserland Zwembad 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,5 2,5 0,1 0,1 7,1 2,8 10,0 4 2,1 2,0 0,1 0,1 7,1 2,7 10,0 4 0,8 0,8 0,1 1,0 7,1 3,0 10,0 50 10,0 10,0 10,0 10,0 3 0 v
Kleuterbad 2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,6 2,6 0,1 0,1 7,2 2,8 10,0 20 2,2 2,2 0,1 0,1 7,2 2,7 10,0 1 0,9 0,9 0,1 1,0 7,2 3,0 10,0 60 10,0 10,0 10,0 10,0 3 0
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Onvoldoendes 2x dezelfde? Resultaat Reden brief
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Assen De Bonte Wever Golfslagbad 1 1,0 0,3 0,7 7,3 5,5 1,8 230 1,2 0,4 0,7 7,1 6,0 1,8 350 0,8 0,4 0,4 7,2 3,0 1,8 20 1,6 0,2 0,1 7,3 3,4 1,8 1 1,4 0,3 1,2 7,3 4,7 1,8 5 1,1 0,1 0,8 7,3 5,1 1,8 20 1,2 0,5 1,0 7,2 4,3 1,8 60 0,8 0,4 2,3 7,4 8,3 1,8 5 1,4 0,4 0,5 7,2 3,1 1,8 5 1,5 0,3 0,9 7,3 4,8 1,8 40 1,1 0,9 1,2 7,2 4,5 1,8 4 1,3 0,6 0,5 7,3 3,6 1,8 10 1 v
HWP sauna 4 1,0 0,4 0,7 7,4 5,5 1,8 1 1,6 0,4 0,7 7,5 6,0 1,8 240 1,1 0,3 0,4 7,5 3,0 1,8 20 1,5 0,2 0,1 7,7 3,4 1,8 4 1,2 0,4 1,2 7,7 4,7 1,8 5 1,1 0,2 0,8 7,7 5,1 1,8 1 2,1 0,3 1,0 7,4 4,3 1,8 7 1,4 0,4 2,3 7,6 8,3 1,8 20 2,0 0,4 0,5 7,6 3,1 1,8 8 1,8 0,3 0,9 7,4 4,8 1,8 7 1,7 0,6 1,2 7,3 4,5 1,8 4 2,0 0,4 0,5 7,7 3,6 1,8 1 1 v
Uitzwembad 2 1,0 0,4 0,7 7,3 5,5 1,8 260 1,2 0,3 0,7 7,2 6,0 1,8 130 0,9 0,2 0,4 7,3 3,0 1,8 20 1,3 0,2 0,1 7,3 3,4 1,8 4 1,1 0,1 1,2 7,3 4,7 1,8 4 1,0 0,1 0,8 7,2 5,1 1,8 20 1,3 0,6 1,0 7,2 4,3 1,8 20 1,4 0,3 2,3 7,4 8,3 1,8 1 1,1 0,1 0,5 7,2 3,1 1,8 4 1,4 0,3 0,9 7,1 4,8 1,8 1 1,9 0,3 1,2 7,2 4,5 1,8 1 1,9 0,2 0,5 7,3 3,6 1,8 5 1 v

Glijbaan 5 1,1 0,3 0,7 7,5 5,5 1,8 1 1,4 0,4 0,7 7,4 6,0 1,8 10 0,9 0,2 0,4 7,4 3,0 1,8 20 1,7 0,2 0,1 7,5 3,4 1,8 1 1,5 0,2 1,2 7,6 4,7 1,8 1 1,2 0,2 0,8 7,5 5,1 1,8 4 1,1 0,5 1,0 7,5 4,3 1,8 1 1,2 0,3 2,3 7,6 8,3 1,8 10 1,6 0,4 0,5 7,5 3,1 1,8 4 1,6 0,2 0,9 7,5 4,8 1,8 5 0,9 0,9 1,2 7,5 4,5 1,8 4 1,4 0,6 0,5 7,6 3,6 1,8 1 1 v
HWP grot 3 1,6 0,3 0,7 7,5 5,5 1,8 60 2,4 0,3 0,7 7,4 6,0 1,8 10 1,6 0,2 0,4 7,3 3,0 1,8 20 1,5 0,3 0,1 7,4 3,4 1,8 5 1,4 0,2 1,2 7,4 4,7 1,8 4 1,1 0,2 0,8 7,4 5,1 1,8 1 2,3 0,4 1,0 7,3 4,3 1,8 4 2,6 0,1 2,3 7,6 8,4 1,8 4 2,0 0,2 0,5 7,5 3,1 1,8 1 2,4 0,2 0,9 7,5 4,8 1,8 10 1,4 0,8 1,2 7,4 4,5 1,8 1 2,1 0,5 0,5 7,6 3,6 1,8 4 1 v
Peuterbad 6 1,1 0,3 0,7 7,3 5,5 1,8 10 1,3 0,4 0,7 7,2 6,0 1,8 6 0,7 0,3 0,4 7,2 3,0 1,8 110 1,6 0,2 0,1 7,3 3,4 1,8 20 1,4 0,3 1,2 7,3 4,7 1,8 1 1,2 0,2 0,8 7,2 5,1 1,8 4 1,5 0,3 1,0 7,3 4,3 1,8 580 1,0 0,4 2,3 7,4 8,3 1,8 30 1,6 0,4 0,5 7,2 3,1 1,8 20 1,4 0,3 0,9 7,2 4,8 1,8 4 1,3 0,6 1,2 7,2 4,5 1,8 4 1,8 0,4 0,5 7,4 3,6 1,8 1 1 v

Kruidenbaden 7 1,9 0,4 0,7 7,8 5,5 1,8 10 0,6 0,4 0,7 7,8 6,0 1,8 190 0,6 0,3 0,4 7,5 3,0 1,8 40 0,6 0,3 0,1 7,6 3,4 1,8 50 1,4 0,1 1,2 7,9 4,7 1,8 9 0,7 0,2 0,8 7,8 5,1 1,8 530 0,7 0,4 1,0 7,8 4,3 1,8 130 1,5 0,5 2,3 7,8 8,3 1,8 350 0,9 0,2 0,5 7,8 3,1 1,8 20 1,1 0,2 0,9 7,6 4,8 1,8 4 0,9 0,8 1,2 7,6 4,5 1,8 180 2,8 0,3 0,5 7,8 3,6 1,8 4 2 v
Doelgroepenbad 9 1,1 0,4 0,4 7,5 4,6 1,8 730 1,0 0,4 0,3 7,5 3,9 1,8 140 1,3 0,3 0,2 7,5 3,1 1,8 710 1,2 0,2 0,1 7,6 3,3 1,8 1 1,0 0,2 0,2 7,4 3,0 1,8 1 0,9 0,2 0,2 7,5 3,0 1,8 4 1,1 0,3 0,2 7,4 3,1 1,8 4 1,0 0,3 0,4 7,5 4,6 1,8 1 1,0 0,2 0,2 7,5 2,6 1,8 4 0,9 0,2 0,2 7,3 3,2 1,8 1 1,4 0,3 0,3 7,4 3,3 1,8 4 1,5 0,3 0,1 7,4 2,6 1,8 4 0 v

HWP vis 10 1,6 0,3 0,4 7,6 4,6 1,8 660 1,3 0,3 0,3 7,5 3,9 1,8 6 1,9 0,3 0,2 7,8 3,1 1,8 80 1,5 0,3 0,1 7,7 3,3 1,8 4 1,0 0,4 0,2 7,6 3,0 1,8 1 1,4 0,3 0,2 7,8 3,0 1,8 6 1,5 0,4 0,2 7,8 3,1 1,8 20 1,2 0,3 0,4 7,7 4,6 1,8 6 1,2 0,4 0,2 7,6 2,6 1,8 4 1,1 0,2 0,2 7,5 3,2 1,8 150 2,3 0,5 0,3 7,9 3,3 1,8 4 1,6 0,5 0,1 7,6 2,6 1,8 10 0 v
Trimbad buiten 8 1,3 0,2 0,1 7,4 2,7 1,8 210 1,4 0,1 0,1 7,2 2,3 1,8 30 1,2 0,1 0,1 7,4 1,0 1,8 11 1,3 0,1 0,1 7,5 1,2 1,8 4 1,1 0,1 0,1 7,4 1,1 1,8 4 1,1 0,1 0,2 7,4 1,7 1,8 1 1,1 0,3 0,4 7,3 1,6 1,8 4 1,2 0,1 0,5 7,4 3,6 1,8 7 0,9 0,1 0,2 7,4 1,4 1,8 1 1,2 0,1 0,1 7,3 1,4 1,8 1 2,2 0,1 0,1 7,3 1,6 1,8 1 1,9 0,1 0,1 7,3 1,5 1,8 4 0 v
Wedstrijdbad 11 1,2 0,3 0,4 7,5 4,1 1,8 100 1,2 0,3 0,2 7,3 3,9 1,8 130 1,4 0,3 0,1 7,3 3,0 1,8 20 1,6 0,3 0,1 7,5 3,4 1,8 5 1,2 0,2 0,1 7,4 2,5 1,8 1 1,4 0,2 0,1 7,4 3,5 1,8 4 1,5 0,3 0,1 7,4 3,4 1,8 20 1,4 0,4 0,2 7,4 4,3 1,8 4 1,8 0,2 0,1 7,4 2,3 1,8 4 1,2 0,2 0,2 7,3 4,2 1,8 1 1,8 0,3 0,2 7,4 3,0 1,8 1 1,9 0,3 0,1 7,4 2,5 1,8 4 0 v

Dompelbad sauna 16 1,7 0,3 7,8 20 0,5 0,4 7,6 70 1,1 0,1 7,6 20 1,6 0,1 7,6 1 2,2 0,6 7,8 4 1,8 0,2 7,9 1 2,7 0,4 7,8 10 0,9 0,2 7,8 4 0,6 0,4 7,8 70 0,7 0,2 7,8 380 3,8 0,6 7,9 1 1,0 0,6 7,8 670 2 v
Dompelbad golfslagbad 17 2,1 0,1 0,7 7,3 5,5 1,8 40 6,8 0,1 0,7 7,7 6,0 1,8 4 3,0 0,1 0,4 7,7 3,0 1,8 5 2,7 0,3 0,1 7,8 3,4 1,8 5 2,7 0,1 1,2 7,8 4,7 1,8 4 0,6 0,1 0,8 7,7 5,1 1,8 1 1,6 0,4 1,0 7,6 4,3 1,8 80 1,7 0,2 2,3 7,8 8,3 1,8 1 1,9 0,3 0,5 7,8 3,1 1,8 20 2,1 0,1 0,9 7,7 4,8 1,8 4 4,6 0,2 1,2 7,8 4,5 1,8 4 2,9 0,3 0,5 7,7 3,6 1,8 1 1 v

Voetenbad 1 t/m 4 18 7 40 8 40 40 30 30 0 v

Beilen De Peppel Wedstrijdbad 1 1,4 0,5 0,6 7,6 5,9 5,2 4 1,4 0,4 0,8 7,5 8,9 5,2 1 1,2 0,3 0,7 7,4 8,1 5,2 2 1,3 0,5 0,6 7,5 5,9 5,2 1 1,8 0,4 0,5 7,5 6,4 5,2 3 1,2 0,5 0,6 7,5 5,4 5,2 1 1,3 0,4 0,9 7,3 5,9 5,2 3 1,0 0,5 0,4 7,6 5,5 5,2 1 1,0 0,4 0,7 7,6 6,8 5,2 1 1,2 0,5 0,8 7,6 6,0 5,2 3 1,0 0,6 0,8 7,4 9,4 5,2 2 1,1 0,5 0,7 7,5 7,0 5,2 2 0 v
Instructiebad 2 1,0 0,6 0,6 7,3 6,2 5,2 1 0,9 0,6 0,6 7,2 9,2 5,2 8 0,9 0,4 0,6 7,1 7,1 5,2 3 0,9 0,5 0,4 7,1 5,4 5,2 1 0,9 0,5 0,4 7,1 6,1 5,2 1 1,1 0,5 0,4 7,3 5,2 5,2 1 1,4 0,5 0,6 7,4 4,5 5,2 6 1,1 0,5 0,4 7,5 7,0 5,2 1 1,0 0,4 0,6 7,5 6,0 5,2 1 0,8 0,5 0,7 7,3 6,4 5,2 2 0,8 0,3 0,7 7,2 7,3 5,2 2 0,7 0,6 0,6 7,2 7,5 5,2 1 0 v
Kleuterbad 3 1,1 0,6 0,6 7,3 6,2 5,2 1 1,0 0,6 0,6 7,1 9,2 5,2 3 1,0 0,4 0,6 7,1 7,1 5,2 1 1,0 0,4 0,4 7,2 5,4 5,2 1 1,0 0,4 0,4 7,2 6,1 5,2 1 1,3 0,5 0,4 7,2 5,2 5,2 1 1,4 0,5 0,6 7,5 4,5 5,2 7 1,2 0,4 0,4 7,5 7,0 5,2 1 1,6 0,4 0,6 7,5 6,0 5,2 1 0,7 6,4 5,2 6 100 0,5 0,7 7,1 7,3 5,2 1 1,0 0,4 0,6 7,2 7,5 5,2 1 0 v
Peuterbad 4 1,1 0,5 0,6 7,3 6,2 5,2 3 1,0 0,4 0,6 7,1 9,2 5,2 3 1,2 0,4 0,6 7,1 7,1 5,2 1 1,0 0,4 0,4 7,1 5,4 5,2 1 1,0 0,5 0,4 7,2 6,1 5,2 1 1,4 0,4 0,4 7,2 5,2 5,2 1 1,4 0,5 0,6 7,5 4,5 5,2 7 1,2 0,4 0,4 7,5 7,0 5,2 1 1,6 0,4 0,6 7,4 6,0 5,2 2 0,8 0,5 0,7 7,3 6,4 5,2 6 100 0,7 0,4 0,7 7,0 7,3 5,2 2 0,7 0,5 0,6 7,1 7,5 5,2 3 0 v

Glijbaanbassin 5 1,2 0,5 0,6 7,4 6,2 5,2 3 0,9 0,6 0,6 7,2 9,2 5,2 6 1,2 0,4 0,6 7,1 7,1 5,2 1 1,1 0,4 0,4 7,1 5,4 5,2 1 1,1 0,4 0,4 7,2 6,1 5,2 1 1,3 0,5 0,4 7,2 5,2 5,2 1 1,7 0,5 0,6 7,5 4,5 5,2 6 1,2 0,4 0,4 7,5 7,0 5,2 1 1,2 0,4 0,6 7,5 6,0 5,2 1 0,8 0,5 0,7 7,3 6,4 5,2 1 100 1,0 0,4 0,7 7,0 7,3 5,2 2 1,1 0,5 0,6 7,1 7,5 5,2 1 0 v

Borger Hunzedal Wedstrijdbad 1 0,9 0,3 0,7 7,4 5,8 0,0 4 0,8 0,3 0,6 7,3 3,2 0,0 1 1,0 0,4 1,1 7,6 3,8 0,0 40 1,1 0,2 0,9 7,4 3,1 0,0 4 0,7 0,3 0,8 7,0 5,6 0,0 6 0,9 0,2 0,7 7,2 2,8 0,0 1 1,7 0,2 1,2 7,2 5,5 0,0 1 1,3 0,4 1,6 7,3 5,2 0,0 80 1,2 0,5 0,5 6,7 3,1 0,0 50 0,9 0,3 0,2 7,4 4,1 0,0 13 0,9 0,7 0,5 7,1 3,0 0,0 6 0,9 0,7 0,5 7,1 3,0 0,0 6 1 v
Recreatiebad 2 1,1 0,2 0,4 7,4 4,0 0,0 4 0,8 0,7 0,7 7,4 3,1 0,0 4 0,9 0,4 1,2 7,5 4,3 0,0 1 1,2 0,1 1,4 7,3 3,4 0,0 1 1,1 0,2 0,3 7,3 6,2 0,0 4 1,4 0,1 0,3 7,1 1,8 0,0 5 1,4 0,2 1,5 7,2 3,6 0,0 1 100 0,9 0,3 1,0 7,4 3,4 0,0 4 1,3 0,3 0,5 7,0 1,9 0,0 4 1,4 0,2 0,1 7,2 4,3 0,0 1 1,0 0,7 0,3 7,1 2,3 0,0 4 1,0 0,7 0,3 7,1 2,3 0,0 4 0 v
Peuterbad (1) 4 2,1 0,2 0,4 7,5 4,0 0,0 80 0,9 0,8 0,7 7,4 3,1 0,0 1 1,2 0,4 1,2 7,4 4,3 0,0 10 2,0 0,1 1,5 7,4 3,4 0,0 4 1,2 0,2 0,3 7,3 6,2 0,0 30 1,8 0,1 0,3 6,9 1,8 0,0 1 2,1 0,1 1,5 7,2 3,6 0,0 4 100 1,7 0,2 1,0 7,2 3,4 0,0 30 2,1 0,2 0,5 7,0 1,9 0,0 1 1,6 0,2 0,1 7,3 4,3 0,0 70 1,2 0,5 0,3 7,0 2,3 0,0 4 1,1 0,4 0,1 7,1 1,4 0,0 30 0 v

HWP 3 2,1 0,1 0,4 7,6 4,0 0,0 50 0,7 0,8 0,7 7,3 3,1 0,0 1 0,8 0,4 1,2 7,5 4,3 0,0 1 1,7 0,1 1,4 7,4 3,4 0,0 1 1,1 0,2 0,3 7,3 6,2 0,0 4 1,6 0,2 0,3 6,1 1,8 0,0 4 2,6 0,1 1,5 7,4 3,6 0,0 1 100 1,6 0,3 1,0 7,3 3,4 0,0 30 2,0 0,4 0,5 7,0 1,9 0,0 1 1,7 0,2 0,1 7,4 4,3 0,0 30 1,2 0,5 0,3 7,1 2,3 0,0 10 1,2 0,4 0,1 7,2 1,4 0,0 1 1 v
Peuterbad (2) 8 1,3 0,2 0,4 7,4 4,0 0,0 90 0,9 0,7 0,7 7,3 3,1 0,0 4 0,9 0,5 1,2 7,4 4,3 0,0 40 1,7 0,1 1,4 7,4 3,4 0,0 5 1,1 0,2 0,3 7,2 6,2 0,0 4 1,7 0,1 0,3 6,9 1,8 0,0 4 1,9 0,1 1,5 7,0 3,6 0,0 3000 100 1,8 0,3 1,0 7,2 3,4 0,0 70 1,8 0,2 0,5 6,9 1,9 0,0 1 1,9 0,2 0,1 7,3 4,3 0,0 30 1,1 0,5 0,3 6,9 2,3 0,0 4 1,3 0,4 0,1 7,1 1,4 0,0 1 0 v

Plonsbad 5 0,9 0,2 0,4 7,5 4,0 0,0 260 0,7 0,3 0,7 7,5 3,1 0,0 1 0,8 0,4 1,2 7,5 4,3 0,0 290 1,1 0,2 1,4 7,4 3,4 0,0 4 1,1 0,1 0,3 7,4 6,2 0,0 10 1,1 0,1 0,3 7,3 1,8 0,0 30 1,5 0,1 1,5 7,3 3,6 0,0 5 100 0,9 0,2 1,0 7,6 3,4 0,0 5 1,0 0,5 0,5 7,2 1,9 0,0 1 1,3 0,3 0,1 7,4 4,3 0,0 70 1,3 0,4 0,3 7,3 2,3 0,0 1 1,2 0,2 0,1 7,5 1,4 0,0 4 0 v
Buitenbad 9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 1,4 7,3 3,4 0,0 7 0,6 0,2 0,3 7,3 6,2 0,0 1 1,4 0,1 0,3 7,8 1,8 0,0 170 1,4 0,1 1,5 7,1 3,6 0,0 1 100 0,6 0,1 1,0 7,3 3,4 0,0 50 1,1 0,2 0,5 6,9 1,9 0,0 1 1,1 0,2 0,5 6,9 1,9 0,0 1 1,1 0,2 0,5 6,9 1,9 0,0 1 0,0 0 v

Voetenbad sauna 7 1 4 1 1 10 240 1 4 30 1 0 v
Dompelbad sauna 6 0,9 0,1 0,4 7,7 4,0 0,0 4 1,3 0,1 0,7 7,6 3,1 0,0 1 1,6 0,1 1,2 7,7 4,3 0,0 1 0,6 0,1 1,4 7,2 3,4 0,0 1 1,1 0,1 0,3 7,5 6,2 0,0 1 2,1 0,1 0,3 7,4 1,8 0,0 1 1,0 0,1 1,5 7,0 3,6 0,0 5 0,5 0,1 1,0 7,5 3,4 0,0 1 1,7 0,5 1,0 7,0 1,9 0,0 1 0,7 0,1 0,1 7,5 4,3 0,0 30 1,2 0,2 0,3 7,3 2,3 0,0 70 0,9 0,1 0,1 7,5 1,4 0,0 1 0 v

Coevorden De Swaneburg Wedstrijdbad 1 0,9 0,3 0,1 7,2 2,4 0,0 1 0,8 0,2 0,1 7,2 2,1 0,0 1 1,0 0,1 0,1 7,2 1,6 0,0 4 1,4 0,2 0,1 7,4 3,2 0,0 4 0,9 0,2 0,1 7,3 1,8 0,0 4 0,9 0,2 0,1 7,2 1,9 0,0 1 0,6 0,4 0,1 7,2 2,1 0,0 1 0,7 0,1 0,1 7,0 1,7 0,0 1 0,9 0,1 0,2 7,3 1,8 0,0 4 1,0 0,1 0,2 7,3 2,5 0,0 4 1,1 0,2 0,2 7,3 2,5 0,0 1 0,7 0,3 0,1 7,3 1,9 0,0 1 0 v
Instructiebad 2 1,0 0,2 0,3 7,1 2,4 0,0 80 1,1 0,2 0,3 7,1 2,4 0,0 4 0,9 0,1 0,3 7,2 2,2 0,0 4 1,0 0,2 0,2 7,3 3,3 0,0 1 1,0 0,2 0,4 7,3 2,0 0,0 1 1,0 0,2 0,4 7,4 2,6 0,0 1 0,8 0,2 0,3 7,3 2,2 0,0 80 0,8 0,1 0,3 7,5 3,1 0,0 1 1,2 0,2 0,3 7,3 3,1 0,0 1 1,0 0,2 0,7 7,3 2,6 0,0 1 0,8 0,2 0,5 7,3 2,1 0,0 1 0,9 0,1 0,3 7,2 2,2 0,0 1 0 v

HWP 3 0,5 0,3 0,3 7,1 2,4 0,0 1 0,7 0,3 0,3 7,2 2,4 0,0 1 0,7 0,2 0,3 7,2 2,2 0,0 1 1,2 0,2 0,2 7,4 3,3 0,0 1 1,1 0,2 0,4 7,4 2,0 0,0 4 1,1 0,3 0,4 7,4 2,6 0,0 1 1,1 0,1 0,3 7,4 2,2 0,0 1 1,1 0,1 0,3 7,4 3,1 0,0 1 1,5 0,2 0,3 7,3 3,1 0,0 1 1,2 0,3 0,7 7,3 2,6 0,0 1 0,5 0,1 0,5 7,2 2,1 0,0 1 0,6 0,1 0,3 7,3 2,2 0,0 1 0 v
Kleuterbad 4 0,7 0,2 0,3 7,1 2,4 0,0 1 0,7 0,2 0,3 7,1 2,4 0,0 4 0,5 0,1 0,3 7,2 2,2 0,0 60 0,7 0,2 0,2 7,3 3,3 0,0 1 0,9 0,1 0,4 7,3 0,9 0,0 1 0,9 0,1 0,4 7,3 2,6 0,0 1 0,7 0,2 0,3 7,3 2,2 0,0 1 0,8 0,1 0,3 7,6 3,1 0,0 1 1,0 0,3 0,3 7,3 3,1 0,0 1 0,8 0,1 0,7 7,3 2,6 0,0 4 0,6 0,1 0,5 7,2 2,1 0,0 1 0,6 0,1 0,3 7,3 2,2 0,0 4 0 v

Dalen Huttenheugte 25-meterbad 1 0,6 0,3 0,8 7,0 3,5 2,6 1 0,9 0,2 1,8 6,9 3,9 2,0 8 1,2 0,4 1,2 6,9 4,0 2,3 1 1,0 0,1 0,8 7,0 2,3 2,0 2 0,6 0,1 0,6 7,0 2,4 2,1 1 0,7 0,0 0,5 7,0 2,0 2,9 3 0,5 0,2 1,1 6,9 3,3 2,6 2 0,5 0,2 1,0 7,0 2,6 2,0 9 0,9 0,2 0,6 6,8 5,8 3,5 7 0,9 0,3 0,9 7,1 3,8 2,0 4 0,8 0,1 0,5 7,0 2,6 2,1 1 1,0 0,2 1,0 7,2 4,9 2,0 1 0 v
Douche bassin themabad 2 0,6 0,3 0,8 7,2 3,8 2,6 1 1,2 0,6 1,8 7,1 5,2 2,0 1 0,9 0,5 1,0 7,1 4,8 2,3 1 0,8 0,4 1,2 7,1 4,3 2,0 13 0,5 0,1 0,9 7,1 3,5 2,1 1 1,0 0,1 0,6 7,9 2,8 2,9 4 1,1 0,2 1,0 7,1 3,5 2,6 1 1,0 0,2 1,1 7,2 3,3 2,0 1 0,8 0,2 0,8 7,0 6,6 3,5 1 0,6 0,5 1,4 7,2 5,6 2,0 1 0,5 0,4 0,7 7,3 3,6 2,1 125 0,7 0,2 0,9 7,3 2,9 2,0 1 1 v

Sauna bruisbad 8 0,9 0,3 0,8 7,2 3,8 2,6 2 0,9 0,6 1,8 7,1 5,2 2,0 1 1,1 0,5 1,0 7,1 4,8 2,3 1 0,7 0,4 1,2 7,2 4,3 2,0 2 1,6 0,1 0,9 7,2 3,5 2,1 2 0,8 0,1 0,6 7,2 2,8 2,9 2 0,8 0,2 1,0 7,1 3,5 2,6 1 0,8 0,2 1,1 7,2 3,3 2,0 1 0,9 0,2 0,8 7,0 6,6 3,5 1 0,6 0,4 1,4 7,3 5,6 2,0 1 1,1 0,2 0,7 7,4 3,6 2,1 1 0,7 0,2 0,9 7,4 2,9 2,0 1 0 v
HWP links 4 1,4 0,3 0,8 7,4 3,8 2,6 1 0,5 0,7 1,8 7,1 5,2 2,0 1 0,9 0,5 1,0 7,3 4,8 2,3 1 1,2 0,4 1,2 7,3 4,3 2,0 1 1,5 0,2 0,9 7,3 3,5 2,1 1 1,7 0,0 0,6 7,4 2,8 2,9 5 0,5 0,3 1,0 7,1 3,5 2,6 3 1,2 0,2 1,1 7,3 1,1 2,0 1 0,9 0,2 0,8 7,1 6,6 3,5 1 0,6 0,5 1,4 7,3 5,6 2,0 1 1,6 0,2 0,7 7,4 3,6 2,1 1 1,6 0,2 0,9 7,5 2,9 2,0 3 0 v

HWP rechts 5 1,3 0,3 0,8 7,4 3,8 2,6 1 0,8 0,6 1,8 7,1 5,2 2,0 4 1,1 0,5 1,0 7,3 4,8 2,3 1 0,8 0,5 1,2 7,2 4,3 2,0 2 1,5 0,2 0,9 7,4 3,5 2,1 1 1,8 0,1 0,6 7,4 2,8 2,9 1 1,0 0,2 1,0 7,2 3,5 2,6 1 1,2 0,2 1,1 7,4 3,3 2,0 12 0,9 0,3 0,8 7,1 6,6 3,5 4 0,8 0,5 1,4 7,3 5,6 2,0 1 1,7 0,2 0,7 7,4 3,6 2,1 1 1,8 0,2 0,9 7,5 2,9 2,0 1 0 v
Kinderbad 6 1,2 0,3 0,8 7,3 3,8 2,6 1 0,8 0,6 1,8 7,1 5,2 2,0 5 1,1 0,5 1,0 7,2 4,8 2,3 1 0,5 0,6 1,2 7,1 4,3 2,0 2 1,1 0,2 0,9 7,2 3,5 2,1 2 1,2 0,1 0,6 7,3 2,8 2,9 1 1,2 0,3 1,0 7,1 3,5 2,6 1 1,3 0,2 1,1 7,2 3,3 2,0 4 1,2 0,3 0,8 7,1 6,6 3,5 3 1,3 0,5 1,4 7,3 5,6 2,0 3 2,4 0,2 0,7 7,4 3,6 2,1 1 1,5 0,2 0,9 7,4 2,9 2,0 3 0 v

Thema-binnen 10 0,6 0,3 0,8 7,2 3,8 2,6 2 1,0 0,6 1,8 7,2 5,2 2,0 4 0,9 0,4 1,0 7,2 4,8 2,3 1 0,7 0,4 1,2 7,1 4,3 2,0 7 1,1 0,2 0,9 7,2 3,5 2,1 4 0,6 0,1 0,6 7,2 2,8 2,9 5 1,1 0,2 1,0 7,2 3,5 2,6 1 1,0 0,2 1,1 7,3 3,3 2,0 12 1,3 0,2 0,8 7,2 6,6 3,5 7 1,0 0,4 1,4 7,3 5,6 2,0 1 1,1 0,2 0,7 7,4 3,6 2,1 8 1,0 0,2 0,9 7,4 2,9 2,0 4 0 v
Thema-buiten 11 0,7 0,3 0,8 7,2 3,8 2,6 1 0,9 0,6 1,8 7,1 5,2 2,0 3 0,8 0,4 1,0 7,1 4,8 2,3 1 1,0 0,4 1,2 7,1 4,3 2,0 1 0,5 0,2 0,9 7,0 3,5 2,1 6 0,9 0,1 0,6 7,2 2,8 2,9 4 0,8 0,2 1,0 7,1 3,5 2,6 1 0,9 0,2 1,1 7,3 3,3 2,0 14 0,6 0,2 0,8 7,1 6,6 3,5 1 0,5 0,4 1,4 7,3 5,6 2,0 1 0,7 0,2 0,7 7,3 3,6 2,1 1 0,6 0,2 0,9 7,3 2,9 2,0 2 0 v

Voetenbad sauna 13 1,8 0,4 0,8 7,4 3,8 2,6 1 1,8 0,6 1,8 7,1 5,2 2,0 1 0,8 0,5 1,0 7,1 4,8 2,3 1 1,2 0,6 1,2 7,1 4,3 2,0 1 1,7 0,2 0,9 7,2 3,5 2,1 1 2,0 0,1 0,6 7,3 2,8 2,9 1 1,0 0,2 1,0 7,1 3,5 2,6 2 0,6 0,3 1,1 7,2 3,3 2,0 3 0,8 0,3 0,8 7,0 6,6 3,5 1 1,3 0,5 1,4 7,2 5,6 2,0 1 1,1 0,2 0,7 7,3 3,6 2,1 3 1,6 0,2 0,9 7,4 2,9 2,0 1 0 v
Sauna dompel 9 2,1 0,0 7,5 1 2,1 0,0 7,5 1 7,5 0,0 7,5 1 1,6 0,1 7,3 1 0,9 0,1 7,2 1 6,2 0,0 7,5 1 0,5 0,1 7,3 1 2,9 0,0 7,4 1 1,7 0,0 7,5 12 2,1 0,1 7,6 1 3,2 0,1 7,7 1 3,4 0,2 7,7 1 0 v

Landingsbad glijbaan 7 0,7 0,2 1,0 7,3 4,3 2,6 2 0,5 0,3 1,8 7,1 3,7 2,0 7 0,6 0,2 1,2 7,2 4,2 2,3 1 0,7 0,2 1,1 7,2 2,9 2,0 1 0,8 0,2 0,8 7,2 3,4 2,1 1 0,9 0,1 0,6 7,2 4,8 2,9 1 0,6 0,2 1,4 7,1 5,0 2,6 1 1,0 0,2 1,4 7,2 5,2 2,0 2 0,9 0,2 0,8 7,2 7,0 3,5 32 0,7 0,3 1,2 7,0 4,7 2,0 1 1,0 0,2 0,6 7,2 4,2 2,1 3 0,6 0,2 0,9 7,3 3,6 2,0 3 0 v
Voetenbad entree 12 0,6 0,3 1,0 7,2 4,3 2,6 1 0,7 0,4 1,8 7,0 3,7 2,0 3 0,8 0,3 1,2 7,1 4,2 2,3 1 0,5 0,3 1,1 7,2 2,9 2,0 1 1,0 0,2 0,8 7,1 3,4 2,1 1 0,8 0,2 0,6 7,2 4,8 2,9 1 0,7 0,3 1,4 7,1 5,0 2,6 4 1,5 0,2 1,4 7,1 5,2 2,0 1 1,0 0,2 0,8 7,2 7,0 3,5 1 0,5 0,3 1,2 7,0 4,7 2,0 1 1,2 0,1 0,6 7,1 4,2 2,1 1 0,5 0,2 0,9 7,2 3,6 2,0 1 0 v

Golfslagbad 3 0,9 0,2 1,0 7,2 4,3 2,6 1 0,6 0,3 1,8 7,0 3,7 2,0 10 0,8 0,2 1,2 7,1 4,2 2,3 4 0,8 0,1 1,1 7,2 2,9 2,0 1 1,0 0,2 0,8 7,1 3,4 2,1 1 0,8 0,0 0,6 7,3 4,8 2,9 1 0,8 0,2 1,4 7,0 5,0 2,6 3 1,1 0,3 1,4 7,0 5,2 2,0 1 1,0 0,2 0,8 7,1 7,0 3,5 1 0,7 0,3 1,2 7,0 4,7 2,0 2 1,1 0,1 0,6 7,1 4,2 2,1 1 0,7 0,2 0,9 7,2 3,6 2,0 1 0 v
Voetenbad themabad 14 0,9 0,3 7,2 1 2,0 0,5 7,2 1 1,5 0,3 7,1 1 1,6 0,5 7,1 1 1,6 0,1 7,1 1 1,7 0,1 7,3 5 1,9 0,1 7,1 1 0,7 0,2 7,2 4 1,6 0,2 7,1 1 1,2 0,5 7,2 1 0,8 0,2 7,3 3 0,6 0,2 7,3 1 0 v
Voetenbad ww-baan 15 0,8 0,3 1,1 7,0 3,9 2,6 1 1,0 0,6 2,9 6,8 6,4 2,0 1 0,8 0,4 1,3 6,8 4,6 2,3 3 0,8 0,3 1,2 6,8 3,5 2,0 1 0,9 0,1 0,6 6,8 2,7 2,1 1 0,9 0,1 0,6 7,0 2,8 2,9 2 1,0 0,2 1,9 6,8 4,6 2,6 1 1,2 0,1 1,3 7,1 3,8 2,0 1 1,0 0,1 1,3 7,0 5,0 3,5 1 1,1 0,3 1,8 6,8 5,6 2,0 1 1,2 0,1 0,5 7,2 2,9 2,1 26 1,0 0,1 0,9 7,3 2,4 2,0 1 0 v

Wildwaterbaan 16 1,0 0,2 1,1 7,2 3,9 2,6 1 0,9 0,4 2,9 6,9 6,4 2,0 1 0,9 0,3 1,3 7,1 4,6 2,3 1 0,8 0,3 1,2 7,0 3,5 2,0 1 0,8 0,1 0,6 7,1 2,7 2,1 1 0,7 0,1 0,6 7,2 2,8 2,9 1 0,8 0,1 1,9 6,9 4,6 2,6 1 1,1 0,1 1,3 7,2 3,8 2,0 1 1,0 0,1 0,6 7,0 5,0 3,5 2 0,8 0,3 1,8 7,1 5,6 2,0 2 1,1 0,1 0,5 7,3 2,9 2,1 5 0,9 0,1 0,9 7,5 2,4 2,0 3 0 v

Emmen Aquarena Wedstrijdbad 1 1,3 0,7 1,0 7,5 5,8 2,5 1 0,8 0,5 0,8 7,3 5,7 2,5 26 0,9 0,5 0,8 7,5 5,0 2,5 4 1,0 0,5 0,8 7,4 5,0 2,5 1 0,8 0,3 0,9 7,4 4,7 2,5 30 1,0 0,6 0,7 7,6 3,5 2,5 1 1,2 0,4 0,9 7,6 4,5 2,5 9 1,2 0,6 0,5 7,3 4,5 2,5 2 1,2 0,3 0,8 7,5 4,3 2,5 1 1,4 0,4 1,1 7,4 4,5 2,5 4 0,9 0,5 0,7 7,6 4,8 2,5 11 0,9 0,5 0,6 7,6 5,3 2,5 1 0 v
Instructiebad 2 0,7 0,6 0,6 7,5 3,9 2,5 1 0,8 0,4 0,4 7,4 3,4 2,5 4 0,7 0,4 0,6 7,5 5,2 2,5 2 1,0 0,4 0,5 7,5 4,6 2,5 1 0,9 0,3 0,6 7,6 4,0 2,5 14 1,0 0,6 0,5 7,7 4,0 2,5 1 1,0 0,4 1,3 7,6 4,9 2,5 25 1,2 0,8 0,4 7,6 4,4 2,5 8 1,0 0,4 0,6 7,4 4,5 2,5 1 1,1 0,5 0,5 7,4 4,3 2,5 1 0,8 0,5 0,4 7,5 3,7 2,5 2 0,8 0,5 0,7 7,4 5,2 2,5 1 0 v
Golfslagbad 3 0,5 0,7 0,9 7,7 5,2 2,5 6 1,0 0,6 0,7 7,6 4,8 2,5 18 0,5 0,3 0,4 7,6 4,5 2,5 18 0,6 0,7 0,5 7,6 4,8 2,5 1 0,6 0,3 0,4 7,4 3,9 2,5 2 0,9 0,6 0,4 7,7 2,6 2,5 4 0,9 0,4 1,2 7,7 4,9 2,5 10 1,4 0,8 0,6 7,6 3,4 2,5 3 0,9 0,4 0,4 7,5 3,1 2,5 1 0,5 0,5 0,6 7,5 4,7 2,5 7 0,8 0,5 0,5 7,6 5,3 2,5 19 0,9 0,7 0,5 7,6 4,5 2,5 9 0 v

HWP 4 0,8 0,8 0,8 7,6 5,5 2,5 11 1,1 0,7 0,6 7,6 4,4 2,5 3 0,6 0,4 0,4 7,5 4,8 2,5 4 100 1,0 0,6 0,6 7,6 5,3 2,5 1 1,2 0,4 0,4 7,3 2,7 2,5 1 1,4 0,7 0,4 7,7 2,6 2,5 1 1,3 0,4 1,3 7,8 5,5 2,5 1 1,4 0,8 0,8 7,6 7,1 2,5 2 1,7 0,4 0,4 7,6 2,4 2,5 1 100 1,0 0,3 0,6 7,6 3,4 2,5 8 1,3 0,4 0,5 7,7 3,2 2,5 1 1,0 0,6 0,6 7,7 5,6 2,5 1 0 v
Glijbaan 5 0,7 0,7 7,8 2,5 3 1,1 0,5 7,6 2,5 1 0,6 0,3 7,6 2,5 16 100 0,8 0,6 7,7 2,5 1 0,7 0,4 7,3 2,5 2 1,2 0,6 7,7 2,5 1 0,9 0,4 7,8 2,5 1 0,9 0,9 7,7 2,5 2 1,3 0,5 7,7 2,5 1 100 0,5 0,4 7,6 2,5 1 0,8 0,4 7,7 2,5 1 1,1 0,6 7,7 2,5 3 0 v

Kleuterbad 6 1,0 0,8 7,7 2,5 1 1,0 0,7 7,6 2,5 2 0,9 0,4 7,6 2,5 2 1,2 0,4 7,6 2,5 1 1,3 0,3 7,2 2,5 3 0,9 0,5 7,7 2,5 8 1,1 0,5 7,7 2,5 1 1,5 0,9 7,6 2,5 1 0,6 0,5 7,7 2,5 1 1,2 0,3 7,6 2,5 1 1,2 0,4 7,7 2,5 3 0,8 0,6 7,7 2,5 4 0 v
Kruidenbaden 7 3,7 0,6 7,8 2,5 1 2,5 2,3 0,6 7,8 2,5 10 100 3,2 0,7 7,7 2,5 1 2,6 0,4 7,2 2,5 1 1,4 0,4 7,6 2,5 1 0,7 0,5 7,7 2,5 46 1,1 0,9 7,6 2,5 1 1,1 0,6 7,6 2,5 29 100 2,5 1,0 0,5 7,7 2,5 1 1,3 0,6 7,7 2,5 3 0 v

Emmen Parc Sandur Geurbaden 1 0,6 0,5 0,7 7,5 6,6 0,0 180 0,8 0,3 0,5 7,6 4,2 0,0 40 0,6 0,3 0,2 7,5 5,7 0,0 60 0,9 0,4 1,6 7,5 5,3 0,0 4 0,5 0,6 1,6 7,3 5,8 0,0 1 1,2 0,4 0,3 7,3 6,1 0,0 400 1,2 0,6 1,0 7,5 6,1 0,0 100 1,2 0,4 0,6 7,5 5,4 0,0 4 0,7 0,4 0,3 7,7 3,6 0,0 430 1,2 0,4 1,0 7,5 5,9 0,0 4 1,6 0,9 0,4 7,5 5,2 0,0 400 1,4 0,7 0,2 7,3 4,2 0,0 4 3 v
Kleuterbad 2 1,4 0,6 0,7 7,5 4,1 0,0 250 1,5 0,2 0,5 7,5 4,9 0,0 40 1,5 0,3 0,1 7,4 4,8 0,0 30 0,8 0,9 1,7 7,4 5,3 0,0 260 0,8 0,5 1,5 7,3 6,1 0,0 410 1,6 0,4 0,3 7,3 5,4 0,0 1 2,8 0,3 1,0 7,5 6,5 0,0 1 2,1 0,4 0,6 7,4 5,6 0,0 1 0,9 0,3 0,3 7,7 3,5 0,0 400 2,0 0,6 1,0 7,5 6,2 0,0 1 2,1 0,5 0,4 7,8 4,7 0,0 1100 2,0 0,6 0,2 7,1 4,0 0,0 4 1 v
Plonsbad 3 1,2 0,5 0,7 7,6 4,1 0,0 150 1,4 0,2 0,5 7,8 4,9 0,0 20 1,2 0,3 0,1 7,7 4,8 0,0 190 1,4 0,5 1,7 7,8 5,3 0,0 10 1,3 0,3 1,5 7,3 6,1 0,0 210 0,9 0,4 0,3 7,5 5,4 0,0 190 1,3 0,7 1,0 7,8 6,5 0,0 4 1,2 0,4 0,6 7,7 5,6 0,0 340 1,1 0,3 0,3 7,6 3,5 0,0 100 1,8 0,5 1,0 7,5 6,2 0,0 1 1,9 0,7 0,4 7,4 4,7 0,0 710 2,1 0,6 0,2 7,5 4,0 0,0 1 3 v

Recreatiebad 4 1,0 0,6 0,7 7,5 4,1 0,0 70 1,2 0,3 0,5 7,5 4,9 0,0 100 1,1 0,3 0,1 7,3 4,8 0,0 170 1,5 0,2 1,7 7,4 5,3 0,0 260 1,2 0,1 1,5 7,4 6,1 0,0 1 0,9 0,4 0,3 7,3 5,4 0,0 80 1,5 0,6 1,0 7,5 6,5 0,0 170 1,5 0,5 0,6 7,4 5,6 0,0 340 1,0 0,4 0,3 7,6 3,5 0,0 700 1,6 0,5 1,0 7,6 6,2 0,0 1 1,5 0,9 0,4 7,4 4,7 0,0 1300 1,8 0,8 0,2 7,2 4,0 0,0 1 1 v
HWP 5 1,4 0,5 0,7 7,6 4,1 0,0 70 2,0 0,2 0,5 7,8 4,9 0,0 10 1,5 0,3 0,1 7,7 4,8 0,0 160 0,1 0,1 1,7 7,7 5,3 0,0 120 0,9 0,4 1,5 7,2 6,1 0,0 1 1,6 0,3 0,3 7,6 5,4 0,0 170 2,2 0,6 1,0 7,7 6,5 0,0 270 2,0 0,3 0,6 7,7 5,6 0,0 1 1,2 0,3 0,3 7,6 3,5 0,0 650 2,0 0,5 1,0 7,5 6,2 0,0 1 2,5 0,7 0,4 7,4 4,7 0,0 450 1,9 0,6 0,2 7,3 4,0 0,0 9 2 v

Hoogeveen De Dolfijn Wedstrijdbad 1 0,9 0,6 0,7 7,0 10,0 14,0 1 0,9 0,7 0,6 7,2 8,5 14,0 1 1,0 0,6 0,5 7,0 9,7 14,0 4 0,9 0,5 0,5 7,2 8,3 14,0 1 1,1 0,4 0,4 7,0 8,4 14,0 1 0,9 0,3 0,5 7,1 6,0 14,0 1 1,0 0,4 0,5 7,2 6,7 14,0 1 0,8 0,5 1,1 7,0 7,2 14,0 1 0,9 0,3 0,8 7,2 8,1 14,0 1 0,8 0,4 0,8 7,2 9,6 14,0 6 0,8 0,6 0,9 7,2 9,0 14,0 2 0 v
Kleuterbad buiten 7 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 0,8 0,2 0,5 7,1 6,0 14,0 2 1,8 0,3 0,5 7,4 6,7 14,0 1 14,0 14,0 14,0 14,0 0 v

Instructiebad 3 0,8 0,8 0,6 7,0 13,0 14,0 64 1,1 0,6 0,8 7,0 11,0 14,0 19 1,3 0,7 0,6 7,0 13,0 14,0 14 1,0 0,7 0,7 7,1 19,0 14,0 1 0,8 0,6 0,5 7,1 8,7 14,0 60 1,0 0,5 0,6 7,1 9,1 14,0 19 1,3 0,5 0,6 7,1 8,4 14,0 1 0,9 0,6 0,6 7,0 9,4 14,0 9 0,7 0,4 0,6 7,0 9,5 14,0 3 1,0 0,6 0,5 7,1 12,0 14,0 4 1,0 0,6 0,5 7,1 9,9 14,0 1 0 v
Kleuterbad groot 4 0,8 0,7 0,6 7,0 13,0 14,0 19 100 0,7 0,7 0,8 7,2 11,0 14,0 1 100 0,9 0,8 0,6 7,0 13,0 14,0 1 100 0,9 0,6 0,7 7,2 19,0 14,0 1 100 0,5 0,6 0,5 7,2 8,7 14,0 1 100 0,9 0,5 0,6 7,2 9,1 14,0 1 100 6,0 0,8 0,6 7,5 8,4 14,0 1 100 1,1 0,6 0,6 7,1 9,4 14,0 1 100 0,9 0,6 0,6 7,1 9,5 14,0 1 2,1 0,8 0,5 7,2 12,0 14,0 1 1,2 0,6 0,5 7,2 9,9 14,0 1 0 v
Kleuterbad klein 6 1,3 0,6 0,6 7,1 13,0 14,0 1 100 0,6 0,7 0,8 7,2 11,0 14,0 3 100 1,0 0,8 0,6 7,1 13,0 14,0 1 100 1,1 0,6 0,7 7,2 19,0 14,0 1 100 0,5 0,5 0,5 7,2 8,7 14,0 1 100 1,1 0,4 0,6 7,2 9,1 14,0 3 100 4,7 1,0 0,6 7,5 8,4 14,0 2 100 0,8 0,6 0,5 7,1 7,2 14,0 1 100 0,9 0,3 0,6 7,1 9,5 14,0 2 1,8 0,7 0,5 7,3 12,0 14,0 1 1,2 0,5 0,5 7,3 9,9 14,0 1 0 v
Kruidenbaden 5 1,4 0,6 0,5 7,3 13,0 14,0 1 2,0 0,5 0,5 7,3 8,4 14,0 10 2,0 0,5 0,5 7,3 11,0 14,0 1 100 1,0 0,5 0,6 7,4 7,2 14,0 1 1,4 0,5 0,5 7,4 6,7 14,0 1 1,7 0,5 0,6 7,4 6,3 14,0 2 14,0 1,6 0,4 0,5 7,4 7,2 14,0 1 100 1,9 0,4 0,6 7,3 7,8 14,0 1 2,9 0,6 0,5 7,4 8,9 14,0 1 2,3 0,4 0,5 7,2 8,2 14,0 1 0 v
Recreatiebad 2 1,2 0,6 0,5 6,9 9,3 14,0 9 1,2 0,6 0,5 7,0 8,4 14,0 5 1,1 0,5 0,5 7,1 11,0 14,0 1 100 1,2 0,5 0,6 7,1 7,2 14,0 1 1,2 0,5 0,5 7,1 6,7 14,0 1 0,9 0,5 0,6 7,0 6,3 14,0 2 2,0 0,5 0,7 7,4 7,1 14,0 3 0,9 0,5 0,5 7,2 7,2 14,0 1 100 1,0 0,3 0,6 7,0 7,8 14,0 2 0,7 0,3 0,5 7,2 8,9 14,0 2 1,0 0,5 0,5 7,2 8,2 14,0 1 0 v

Klazienaveen Neptunusbad Wedstrijdbad 1 1,3 0,8 0,7 7,6 5,5 2,7 1 0,1 0,5 0,9 7,2 7,4 2,7 85 1,0 1,1 0,8 7,4 5,8 2,7 3 0,8 0,5 0,6 7,5 5,1 2,7 8 1,4 0,6 0,8 7,4 5,1 2,7 2 1,0 0,5 0,7 7,4 4,2 2,7 7 0,6 0,4 0,8 7,4 5,6 2,7 13 2,7 0,6 0,5 1,2 7,6 7,6 2,7 8 1,2 0,6 1,0 7,4 7,3 2,7 1 0,5 0,6 0,9 7,3 5,6 2,7 1 1,0 0,6 0,6 7,4 6,8 2,7 3 1 v
Recreatiebad 2 1,3 0,7 1,0 7,4 6,9 2,7 1 0,7 0,7 1,0 7,3 7,4 2,7 1 1,1 0,7 1,0 7,3 6,2 2,7 7 0,6 0,5 0,6 7,2 4,3 2,7 2 1,0 0,5 0,3 7,3 3,9 2,7 1 1,0 0,3 0,3 7,3 2,4 2,7 1 0,9 0,4 0,3 7,3 3,0 2,7 1 2,7 0,9 0,3 0,3 7,4 3,6 2,7 1 1,1 0,4 0,3 7,4 4,1 2,7 1 1,0 0,6 0,8 7,1 7,3 2,7 2 0,7 0,3 0,7 7,5 4,8 2,7 1 0 v
Kleuterbad 3 2,2 0,7 1,0 7,3 7,4 2,7 1 1,6 0,6 1,0 7,1 7,4 2,7 1 1,2 0,8 1,0 7,3 6,2 2,7 4 0,8 0,5 0,6 7,2 4,3 2,7 1 1,0 0,3 0,3 7,3 3,9 2,7 1 0,9 0,3 0,3 7,3 2,4 2,7 1 1,0 0,5 0,3 7,3 3,0 2,7 2 2,7 0,8 0,3 0,3 7,3 3,6 2,7 4 0,9 0,4 0,3 7,4 4,1 2,7 3 0,9 0,6 0,8 7,1 7,3 2,7 1 0,7 0,3 0,7 7,6 4,8 2,7 1 0 v

Meppel Bad Hesselingen Wedstrijdbad 1 1,2 0,3 1,0 7,3 4,7 5,7 1 1,0 0,3 0,8 7,3 12,0 5,7 9 1,0 0,2 0,4 7,3 6,4 5,7 2 1,0 0,3 0,7 7,3 6,1 5,7 1 1,2 0,4 0,6 7,3 8,1 5,7 1 0,7 0,4 0,7 7,2 5,3 5,7 2 1,0 0,3 0,6 7,3 5,5 5,7 1 1,4 0,3 0,6 7,4 4,3 5,7 1 1,0 0,2 0,7 7,3 3,8 5,7 1 0,8 0,2 0,7 6,8 6,9 5,7 4 1,0 0,2 1,1 7,2 7,4 5,7 1 1,3 0,6 0,9 7,4 9,4 5,7 2 0 v
Dompelbad sauna 7 0,8 0,3 1,0 7,4 4,7 5,7 1 2 0,35 0,8 7,3 12 5,7 1 1,5 0,2 0,4 7,2 6,4 5,7 4 3,0 0,3 0,7 7,2 6,1 5,7 1 2,3 0,5 0,6 7,3 8,1 5,7 1 1,6 0,2 0,7 7,3 5,3 5,7 2 1,6 0,3 0,6 7,3 5,5 5,7 1 2,0 0,3 0,6 7,3 4,3 5,7 1 2,0 0,3 0,7 7,2 3,8 5,7 1 1,2 0,2 0,7 6,9 6,9 5,7 6 0,1 0,1 1,1 7,5 7,4 5,7 5 3,0 0,5 0,9 7,4 9,4 5,7 1 1 v

Recreatiebad 2 1,1 0,4 1,5 7,4 8,0 5,7 1 0,9 0,3 0,9 7,3 9,9 5,7 4 0,9 0,3 0,9 7,3 11,0 5,7 1 0,7 0,3 2,3 7,3 11,0 5,7 2 1,0 0,4 1,4 7,3 7,3 5,7 1 0,6 0,4 1,7 7,3 6,7 5,7 3 1,0 0,3 1,0 7,3 9,2 5,7 2 1,6 0,4 0,9 7,4 5,0 5,7 1 0,9 0,3 1,1 7,3 5,0 5,7 1 0,8 0,2 1,2 7,0 6,1 5,7 1 100 0,9 0,2 0,8 7,2 5,1 5,7 1 0,8 0,2 1,0 7,3 6,4 5,7 1 1 v
Glijbaanbad 4 3,2 0,4 1,5 7,3 8,0 5,7 1 2,1 0,2 0,9 7,4 9,9 5,7 1 3,0 0,3 0,9 7,3 11,0 5,7 1 2,1 0,4 2,3 7,2 11,0 5,7 1 3,4 0,5 1,4 7,5 7,3 5,7 1 2,0 0,2 1,7 7,4 6,7 5,7 1 2,8 0,3 1,0 7,3 9,2 5,7 1 3,9 0,6 0,9 7,6 5,0 5,7 1 2,2 0,3 1,1 7,3 5,0 5,7 1 2,0 0,2 1,2 7,3 6,1 5,7 1 100 2,1 0,4 0,8 7,3 5,1 5,7 1 2,3 0,2 1,0 7,4 6,4 5,7 1 1 v

HWP 5 1,2 0,5 1,5 7,5 8,0 5,7 1 0,7 0,4 0,9 7,5 9,9 5,7 6 1,1 0,2 0,9 7,3 11,0 5,7 1 100 0,5 0,3 2,3 7,4 11,0 5,7 1 1,3 0,4 1,4 7,4 7,3 5,7 1 0,6 0,4 1,7 7,5 6,7 5,7 2 1,2 0,2 1,0 7,4 9,2 5,7 1 1,4 0,6 0,9 7,6 5,0 5,7 1 1,1 0,3 1,1 7,4 5,0 5,7 1 1,0 0,2 1,2 7,3 6,1 5,7 1 100 1,0 0,4 0,8 7,4 5,1 5,7 1 1,0 0,2 1,0 7,4 6,4 5,7 2 1 v
Kleuterbad 6 0,9 0,5 1,5 7,4 8,0 5,7 2 0,7 0,4 0,9 7,4 9,9 5,7 1 0,7 0,2 0,9 7,2 11,0 5,7 1 0,5 0,4 2,3 7,3 11,0 5,7 1 0,7 0,4 1,4 7,3 7,3 5,7 1 0,5 0,5 1,7 7,4 6,7 5,7 10 1,0 0,3 1,0 7,3 9,2 5,7 1 1,6 0,3 0,9 7,4 5,0 5,7 1 0,8 0,2 1,1 7,2 5,0 5,7 1 0,7 0,2 1,2 7,3 6,1 5,7 3 100 0,8 0,2 0,8 7,3 5,1 5,7 2 1,1 0,2 1,0 7,2 6,4 5,7 1 1 v

Voetenbad sauna 8 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 v
Buitenbad 3 1,4 0,2 1,2 7,4 4,3 5,7 1 1,0 0,3 0,5 7,5 5,3 5,7 4 1,1 0,1 0,6 7,4 2,3 5,7 1 1,9 0,1 0,7 7,2 1,8 5,7 1 1,2 0,1 0,9 7,4 1,8 5,7 1 0,9 0,2 1,1 7,3 1,7 5,7 7 0,8 0,2 1,4 7,6 4,8 5,7 1 1,6 0,1 1,4 7,4 2,4 5,7 1 1,3 0,1 0,9 7,5 1,6 5,7 1 1,6 0,1 0,8 7,4 2,8 5,7 3 1,1 0,2 1,0 7,4 3,3 5,7 8 5,7 0 v

Kleuterbad buiten 9 1,4 0,2 1,2 7,4 4,3 5,7 1 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 1,8 0,1 1,4 7,5 2,4 5,7 2 5,7 5,7 100 5,7 5,7 0 v

Norg Molenduinbad Wedstrijdbad 1 1,1 1,1 0,7 0,4 7,2 6,6 2,7 1 1,0 0,6 0,6 0,3 7,2 9,1 2,7 2 1,0 1,0 0,3 0,5 7,8 5,0 2,7 4 0,9 0,8 0,6 1,2 7,4 8,1 2,7 1 1,2 1,0 0,5 1,3 7,5 8,1 2,7 1 0,9 0,8 0,5 1,1 7,5 5,5 2,7 2 0,8 0,7 0,4 1,4 7,4 6,3 2,7 11 1,0 0,9 0,5 1,1 7,4 6,1 2,7 2 0,8 0,8 0,5 0,9 7,4 5,7 2,7 1 0,8 0,8 0,6 1,0 7,4 5,8 2,7 1 0,9 0,9 0,3 0,9 7,4 4,7 2,7 12 0,8 0,8 0,6 0,7 7,3 5,7 2,7 3 0 v
Recreatiebad 2 1,1 0,5 0,3 7,2 3,8 2,7 1 1,0 0,6 0,4 7,3 4,6 2,7 2 1,0 0,4 0,6 8,0 5,5 2,7 1 100 0,9 0,7 1,5 7,4 8,7 2,7 1 1,1 0,3 0,4 7,7 2,7 2,7 3 0,8 0,3 0,4 7,6 2,3 2,7 1 0,7 0,4 0,4 7,5 3,9 2,7 5 0,8 0,5 0,7 7,5 5,5 2,7 1 0,8 0,4 0,5 7,5 3,7 2,7 1 100 0,8 0,4 0,5 7,5 4,0 2,7 1 0,9 0,5 0,5 7,5 3,3 2,7 3 1,0 0,6 1,0 7,3 8,6 2,7 2 1 v

Uitglijbad 3 0,9 0,5 7,3 2,7 1 1,6 0,4 0,4 7,6 4,6 2,7 1 1,1 0,2 0,6 8,2 5,5 2,7 12 100 1,1 0,7 1,5 7,7 8,7 2,7 2 1,2 0,4 0,4 7,8 2,7 2,7 1 0,9 0,3 0,4 7,7 2,3 2,7 11 0,8 0,4 0,4 7,6 3,9 2,7 1 0,7 0,5 0,7 7,6 5,5 2,7 97 0,9 0,3 0,5 7,7 3,7 2,7 1 100 0,9 0,5 0,5 7,7 4,0 2,7 1 1,0 0,3 0,5 7,6 3,3 2,7 1 1,0 0,6 1,0 7,6 8,6 2,7 2 1 v
Kleuterbad binnen 4 0,9 0,4 7,0 2,7 1 1,7 0,5 0,4 7,2 4,6 2,7 1 1,1 0,3 0,6 8,0 5,5 2,7 2 100 1,2 0,8 1,5 7,4 8,7 2,7 1 1,4 0,3 0,4 7,6 2,7 2,7 1 1,2 0,3 0,4 7,5 2,3 2,7 3 1,1 0,4 0,4 7,4 3,9 2,7 1 0,8 0,5 0,7 7,4 5,5 2,7 1 1,0 0,4 0,5 7,4 3,7 2,7 2 100 1,2 0,4 0,5 7,5 4,0 2,7 3 1,5 0,4 0,5 7,5 3,3 2,7 4 1,3 0,6 1,0 7,4 8,6 2,7 7 1 v
Kleuterbad buiten 4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0 v

Roden De Hullen Wedstrijdbad 1 1,5 1,5 0,2 0,7 7,5 3,0 8,5 1 1,1 1,1 0,2 0,5 7,4 7,9 8,5 1 1,1 1,0 0,3 0,4 7,3 1,8 8,5 6 1,1 1,1 0,1 0,3 7,4 1,3 8,5 2 1,1 1,1 0,2 0,5 7,3 3,6 8,5 1 0,8 0,8 0,2 0,3 7,4 0,7 8,5 1 1,1 1,0 0,2 0,5 7,3 2,7 8,5 9 8,5 0,8 0,8 0,1 0,4 7,3 0,5 8,5 14 0,7 0,9 0,1 0,6 7,4 1,6 8,5 1 1,1 1,0 0,4 0,6 7,3 1,2 8,5 1 0,8 0,8 0,1 0,3 7,2 3,5 8,5 1 0 v
Recreatiebad 2 1,3 1,2 0,1 1,0 7,4 2,9 8,5 1 1,3 1,2 0,2 0,5 7,4 4,0 8,5 1 1,0 0,9 0,3 0,7 7,2 1,5 8,5 4 1,2 1,1 0,2 0,3 7,3 1,0 8,5 1 1,3 1,2 0,3 0,5 7,3 3,1 8,5 2 0,8 0,9 0,2 0,5 7,4 0,5 8,5 1 1,0 0,9 0,3 0,6 7,2 3,7 8,5 2 8,5 0,7 0,8 0,1 0,6 7,3 1,0 8,5 4 0,9 0,9 0,2 0,6 7,3 2,2 8,5 1 1,0 0,4 0,7 7,3 1,2 8,5 1 0,8 0,9 0,1 0,4 7,2 1,5 8,5 9 0 v
Kleuterbad 3 1,4 0,1 1,0 7,5 2,9 8,5 4 100 1,4 0,2 0,5 7,4 4,0 8,5 2 1,1 0,3 0,7 7,3 1,5 8,5 1 1,4 0,2 0,3 7,4 1,0 8,5 1 100 1,5 0,2 0,5 7,4 3,1 8,5 1 1,0 0,2 0,5 7,4 0,5 8,5 1 0,9 0,3 0,6 7,3 3,7 8,5 1 8,5 0,6 0,1 0,6 7,3 1,0 8,5 1 100 0,8 0,1 0,6 7,3 2,2 8,5 1 1,0 0,4 0,7 7,4 1,2 8,5 1 100 0,8 0,0 0,4 7,3 1,5 8,5 1 0 v

Rolde Hof van Saksen Instructiebad 1 0,8 0,5 1,0 7,1 4,6 2,7 1 1,1 0,3 0,7 7,3 3,1 2,7 1 1,3 0,3 0,5 7,2 3,1 2,7 1 1,4 0,2 0,5 7,2 2,7 2,7 1 1,7 0,3 0,6 7,1 4,3 2,7 1 1,6 0,4 0,5 7,3 3,1 2,7 1 1,3 0,3 1,9 7,1 3,8 2,7 2 1,3 0,3 0,7 7,1 5,4 2,7 1 0,8 0,3 0,5 7,5 4,8 2,7 1 0,9 0,5 0,8 7,1 4,3 2,7 3 1,0 0,2 0,5 7,3 5,5 2,7 4 0,8 0,2 0,6 7,1 4,7 2,7 1 0 v
Recreatiebad 2 1,1 0,5 2,1 7,2 5,0 2,7 1 1,8 0,3 1,7 7,4 5,5 2,7 1 1,3 0,2 1,2 7,3 3,6 2,7 1 1,1 0,2 1,5 7,2 5,3 2,7 2 1,2 0,5 2,1 7,2 7,7 2,7 1 1,9 0,2 0,9 7,3 4,4 2,7 1 1,2 0,3 1,3 7,1 5,1 2,7 3 1,1 0,4 1,8 7,1 6,9 2,7 3 1,2 0,3 0,6 7,2 4,6 2,7 4 0,9 0,6 3,0 7,2 7,3 2,7 94 1,1 0,3 1,4 7,5 6,5 2,7 1 0,9 0,3 1,4 7,2 7,2 2,7 7 0 v
Sprudelbad 3 0,8 0,5 2,1 7,2 5,0 2,7 1 1,7 0,6 1,7 7,5 5,5 2,7 4 1,4 0,2 1,2 7,4 3,6 2,7 1 1,2 0,3 1,5 7,4 5,3 2,7 1 1,0 0,4 2,1 7,3 7,7 2,7 1040 1,4 0,3 0,9 7,3 4,4 2,7 47 1,3 0,2 1,3 7,2 5,1 2,7 2 0,9 0,4 1,8 7,1 6,9 2,7 1 0,8 0,2 0,6 7,2 4,6 2,7 5 1,1 0,6 3,0 7,4 7,3 2,7 7 1,1 0,4 1,4 7,7 6,5 2,7 1 0,9 0,2 1,4 7,3 7,2 2,7 3 1 v

Buffer wildwaterbaan 4 0,4 0,7 2,1 7,1 5,0 2,7 1 1,4 0,4 1,7 7,7 5,5 2,7 1 1,2 0,1 1,2 7,6 3,6 2,7 1 1,1 0,3 1,5 7,5 5,3 2,7 1 0,8 0,4 2,1 7,3 7,7 2,7 10 1,2 0,3 0,9 7,4 4,4 2,7 1 1,2 0,2 1,3 7,4 5,1 2,7 1 0,7 0,4 1,8 7,5 6,9 2,7 6 0,8 0,2 0,6 7,3 4,6 2,7 1 1,1 0,5 3,0 7,5 7,3 2,7 98 1,0 0,3 1,4 7,8 6,5 2,7 1 0,8 0,2 1,4 7,4 7,2 2,7 14 1 v
Opvangbad wildwaterbaan 5 0,4 0,7 2,1 7,1 5,0 2,7 1 1,4 0,4 1,7 7,7 5,5 2,7 1 1,2 0,1 1,2 7,6 3,6 2,7 1 1,1 0,3 1,5 7,5 5,3 2,7 1 0,8 0,4 2,1 7,3 7,7 2,7 10 1,2 0,3 0,9 7,4 4,4 2,7 1 1,2 0,2 1,3 7,4 5,1 2,7 1 0,7 0,4 1,8 7,5 6,9 2,7 6 0,8 0,2 0,6 7,3 4,6 2,7 1 1,1 0,5 3,0 7,5 7,3 2,7 98 1,0 0,3 1,4 7,8 6,5 2,7 1 0,8 0,2 1,4 7,4 7,2 2,7 14 1 v

Kinderdoebad 6 0,8 0,5 2,7 7,5 9,3 2,7 1 0,6 0,5 2,1 7,5 7,3 2,7 3 1,5 0,5 1,0 7,3 6,0 2,7 94 0,7 0,5 1,7 7,2 6,7 2,7 1 0,6 0,5 3,1 7,1 8,6 2,7 370 1,8 0,4 0,7 7,2 6,0 2,7 1 1,2 0,4 0,5 7,3 6,6 2,7 12 0,7 0,5 1,8 7,1 7,6 2,7 1 0,7 0,6 0,7 7,1 6,5 2,7 1 0,9 0,8 2,9 7,2 10,0 2,7 1 0,8 0,4 1,8 7,4 8,1 2,7 1 0,9 0,4 1,0 7,3 8,4 2,7 1 3 v
Babypoolbad 7 1,1 0,7 2,7 7,2 9,3 2,7 1 1,3 0,5 2,1 7,5 7,3 2,7 1 0,9 0,5 1,0 7,3 6,0 2,7 1 0,6 0,6 1,7 7,3 6,7 2,7 1 0,8 0,6 3,1 7,2 8,6 2,7 99 1,5 0,2 0,7 7,2 6,0 2,7 5 1,4 0,3 0,5 7,2 2,7 2,7 1 1,2 0,5 1,8 7,2 7,6 2,7 1 0,8 0,4 2,7 7,2 6,5 2,7 1 0,9 0,8 2,9 7,3 10,0 2,7 3 1,0 0,4 1,8 7,4 8,1 2,7 1 0,9 0,3 1,0 7,3 8,4 2,7 2 3 v
HWP rechts 8 0,1 0,8 2,7 7,4 9,3 2,7 1 0,7 0,5 2,1 7,7 7,3 2,7 1 1,3 0,4 1,0 7,4 6,0 2,7 1 0,8 0,4 1,7 7,5 6,7 2,7 1 1,1 0,7 3,1 7,5 8,6 2,7 75 1,6 0,4 0,7 7,4 6,0 2,7 1 1,2 0,4 0,5 7,7 6,6 2,7 1 0,5 0,6 1,8 7,5 7,6 2,7 4 1,1 0,5 0,7 7,4 6,5 2,7 1 0,9 0,8 2,9 7,5 10,0 2,7 13 1,2 0,4 1,8 7,6 8,1 2,7 1 0,9 0,3 1,0 7,4 8,4 2,7 1 3 v
HWP links 9 0,9 0,8 2,7 7,4 9,3 2,7 1 1,1 0,5 2,1 7,6 7,3 2,7 3 1,5 0,4 1,0 7,4 6,0 2,7 15 1,3 0,4 1,7 7,5 6,7 2,7 1 1,6 0,6 3,1 7,5 8,6 2,7 87 1,9 0,4 0,7 7,3 6,0 2,7 1 1,7 0,3 0,5 7,6 6,6 2,7 1 1,0 0,4 1,8 7,4 7,6 2,7 1 0,8 0,5 0,7 7,7 6,5 2,7 1 0,6 0,8 2,9 7,5 10,0 2,7 3 0,8 0,4 1,8 7,6 8,1 2,7 3 0,8 0,4 1,0 7,5 8,4 2,7 3 3 v

Voetenbad sauna 10 1,3 0,6 2,7 7,2 9,3 2,7 1 0,8 0,5 2,1 7,3 7,3 2,7 1 0,9 0,4 1,0 7,1 6,0 2,7 26 0,6 0,4 1,7 7,3 6,7 2,7 1 0,6 0,6 3,1 7,2 8,6 2,7 360 1,5 0,2 0,7 7,2 6,0 2,7 1 0,9 0,5 0,5 7,1 6,6 2,7 1 1,0 0,4 1,8 7,0 2,7 2,7 1 0,8 0,4 0,7 6,9 6,5 2,7 1 1,2 0,7 2,9 7,2 10,0 2,7 2 1,0 0,4 1,8 7,2 8,1 2,7 1 1,5 0,3 1,0 7,2 8,4 2,7 1 3 v
HWP sauna 11 1,0 0,7 2,7 7,3 9,3 2,7 1 1,1 0,5 2,1 7,3 7,3 2,7 7 0,8 0,5 1,0 7,1 6,0 2,7 3 0,8 0,4 1,7 7,3 6,7 2,7 1 1,3 0,5 3,1 7,1 8,6 2,7 280 1,5 0,3 0,7 7,0 6,0 2,7 1 0,8 0,4 0,5 7,4 6,6 2,7 4 1,4 0,4 1,8 7,2 7,6 2,7 1 0,8 0,4 0,7 7,0 6,5 2,7 4 0,6 0,7 2,9 7,2 10,0 2,7 16 0,8 0,3 1,8 7,3 8,1 2,7 1 0,7 0,3 1,0 7,2 8,4 2,7 1 3 v

Dompelbad sauna (binnen) 12 1,4 0,2 7,5 2,7 1 1,0 0,1 7,3 2,7 1 2,0 0,1 7,0 2,7 1 1,0 0,1 7,0 2,7 1 1,5 0,0 7,1 2,7 1 1,8 0,1 7,7 2,7 1 1,5 0,0 6,8 2,7 1 0,8 0,0 7,1 2,7 1 1,3 0,0 7,4 2,7 1 1,5 0,1 7,2 2,7 1 1,5 0,0 7,6 2,7 1 1,6 0,0 7,1 2,7 1 0 v
Dompelbad sauna (buiten) 13 1,0 0,7 2,7 7,3 9,3 2,7 1 1,1 0,5 2,1 7,3 7,3 2,7 7 0,8 0,5 1,0 7,1 6,0 2,7 3 0,8 0,4 1,7 7,3 6,7 2,7 1 1,3 0,5 3,1 7,1 8,6 2,7 280 1,5 0,3 0,7 7,0 6,0 2,7 1 0,8 0,4 0,5 7,4 6,6 2,7 4 1,4 0,4 1,8 7,2 7,6 2,7 1 0,8 0,4 0,7 7,0 6,5 2,7 4 0,6 0,7 2,7 7,2 10,0 2,7 16 0,8 0,3 1,8 7,3 8,1 2,7 1 0,7 0,3 1,0 7,2 8,4 2,7 1 3 v

Glijbaan 1 14 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,5 0,1 0,5 7,1 5,3 2,7 1 1,6 0,5 1,1 7,6 7,6 2,7 10 1,2 0,3 0,5 8,1 5,2 2,7 2 1,6 0,8 1,4 7,5 7,2 2,7 35 0,4 0,3 0,8 7,7 4,8 2,7 1 0,8 0,3 0,7 7,5 5,2 2,7 4 2 v
Glijbaan 2 15 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,5 0,1 0,5 7,1 5,3 2,7 1 1,6 0,5 1,1 7,6 7,6 2,7 1 1,2 0,3 0,5 8,1 5,2 2,7 1 1,5 0,7 1,4 7,5 7,2 2,7 1 0,4 0,3 0,8 7,6 4,8 2,7 1 0,8 0,3 0,7 7,5 5,2 2,7 9 2 v
Glijbaan 3 16 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,5 0,1 0,5 7,1 5,3 2,7 1 1,6 0,4 1,1 7,6 7,6 2,7 1 1,1 0,2 0,5 8,0 5,2 2,7 2 1,5 0,6 1,4 7,5 7,2 2,7 10 0,4 0,2 0,8 7,6 4,8 2,7 6 0,9 0,3 0,7 7,5 5,2 2,7 1 2 v

Glijbaan buffer 17 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,2 0,3 8,1 2,7 380 1,5 0,7 7,5 2,7 8 0,5 0,3 7,6 2,7 3 0,7 0,3 7,5 2,7 4 2 v

Schoonebeek De Slagen Zwembad 1 0,9 0,8 0,8 0,6 7,6 6,8 3,6 1 0,7 0,6 0,7 0,7 7,1 6,8 3,6 7 0,7 0,9 0,7 0,4 7,1 5,8 3,6 1 0,9 0,7 0,6 0,5 7,2 6,2 3,6 2 0,9 1,0 0,5 0,5 7,4 4,6 3,6 2 1,0 1,0 0,4 0,5 7,4 4,1 3,6 1 0,9 0,9 0,4 0,5 7,4 6,2 3,6 1 3,6 1,0 1,0 0,6 1,2 7,2 7,6 3,6 1 1,1 1,0 0,6 1,1 7,2 4,2 3,6 1 1,3 1,1 0,7 1,1 7,3 7,0 3,6 1 0,8 0,8 0,7 0,6 7,1 9,0 3,6 1 0 v
Kleuterbad 2 1,1 0,8 0,8 0,6 7,6 6,8 3,6 1 0,8 0,8 0,7 0,7 7,1 6,8 3,6 4 0,8 0,8 0,7 0,4 7,0 5,8 3,6 3 1,0 0,8 0,6 0,5 7,2 6,2 3,6 1 1,0 0,8 0,6 0,5 7,4 4,6 3,6 3 1,0 1,1 0,5 0,5 7,4 4,1 3,6 1 0,9 0,9 0,4 0,5 7,4 6,2 3,6 2 3,6 1,0 1,0 0,6 1,2 7,2 7,6 3,6 2 1,0 0,9 0,7 1,1 7,2 4,2 3,6 1 1,3 1,4 0,7 1,1 7,3 7,0 3,6 6 1,0 0,9 0,7 0,6 7,1 9,0 3,6 5 0 v

Smilde De Smelte Zwembad 1 0,8 0,7 0,6 0,5 7,4 6,9 6,2 2 0,7 0,7 0,6 0,5 7,3 7,3 6,2 3 0,9 0,7 0,5 0,7 7,3 8,7 6,2 2 0,8 0,8 0,5 0,3 7,3 5,4 6,2 1 0,9 0,9 0,6 0,4 7,3 8,0 6,2 3 0,7 0,8 0,5 0,4 7,2 5,3 6,2 3 0,8 0,8 0,5 0,3 7,3 6,6 6,2 1 0,8 0,8 0,5 0,3 7,3 6,6 6,2 1 6,0 0,6 0,5 0,5 7,4 7,1 6,2 1 1,1 1,1 0,6 0,4 7,3 8,3 6,2 2 0,8 0,8 0,6 0,5 7,2 7,2 6,2 2 1,1 1,1 0,4 0,6 7,2 9,8 6,2 5 0 v

Zuidlaren Aqualaren Wedstrijdbad 1 1,2 0,3 0,4 7,3 4,3 3,0 1 1,7 0,5 0,4 7,1 6,0 2,9 1 0,8 0,4 0,4 7,1 3,8 2,9 1 1,2 0,4 0,3 7,1 3,7 2,9 1 1,6 0,4 0,3 7,0 3,3 2,9 1 1,5 0,4 0,3 7,0 2,4 2,9 1 1,0 0,4 0,6 7,2 3,2 2,9 1 1,0 0,4 0,3 7,1 2,5 2,9 1 0,9 0,4 0,4 7,2 2,4 2,9 1 1,4 0,5 0,3 7,1 3,2 3,0 1 3,0 1,5 0,4 0,3 7,2 3,7 3,0 1 0 v
Kruidenbaden 3 1,4 0,5 0,4 7,2 4,3 3,0 1 2,4 0,4 0,4 7,4 6,0 2,9 1 2,1 0,4 0,4 7,2 3,8 2,9 1 100 0,9 0,5 0,3 7,1 3,7 2,9 70 1,3 0,4 0,3 7,1 3,3 2,9 1 1,8 0,4 0,3 6,9 2,4 2,9 1 0,1 0,5 0,6 7,1 3,2 2,9 260 1,5 0,2 0,3 7,1 2,5 2,9 16 100 1,2 0,3 0,4 7,1 2,4 2,9 1 1,6 0,4 0,3 7,0 3,2 3,0 1 3,0 1,6 0,5 0,3 7,3 3,7 3,0 1 1 v
Recreatiebad 2 0,8 0,4 0,3 7,2 3,5 3,0 21 0,8 0,5 0,4 7,1 3,0 2,9 1 0,7 0,3 0,3 7,0 3,6 2,9 19 100 0,9 0,6 0,3 6,9 3,2 2,9 1 1,2 0,6 0,3 7,0 3,7 2,9 1 1,2 0,4 0,5 7,0 3,1 2,9 1 1,0 0,5 0,7 7,2 3,7 2,9 2 0,6 0,3 0,3 7,1 2,2 2,9 2 100 1,0 0,2 0,3 7,5 1,9 2,9 3 0,7 0,3 0,3 7,0 2,8 3,0 6 3,0 1,2 0,5 0,7 7,1 3,3 3,0 1 0 v

Kleuterbad binnen 4 1,0 0,5 0,3 7,1 3,5 3,0 1 0,8 0,4 0,4 7,1 3,0 2,9 1 1,0 0,4 0,3 6,9 3,6 2,9 7 0,5 0,5 0,3 6,8 3,2 2,9 1 1,0 0,6 0,3 6,9 3,7 2,9 3 1,6 0,3 0,5 7,0 3,1 2,9 1 0,7 0,6 0,7 7,2 3,7 2,9 1 0,8 0,3 0,3 7,1 2,2 2,9 1 1,2 0,3 0,3 7,6 1,9 2,9 2 0,8 0,2 0,3 7,0 2,8 3,0 2 3,0 2,6 0,5 0,7 6,9 3,3 3,0 1 0 v
Kleuterbad buiten 5 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 0 v
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Onvoldoendes 2x dezelfde? Resultaat Reden brief

Overdekt semi-openbaar
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Aalden Aelderholt Zwembad 1 0,7 0,3 0,4 7,5 4,8 0,0 90 0,7 0,4 0,1 7,5 3,6 0,0 50 1,3 0,3 0,1 7,5 5,1 0,0 8 0,9 0,3 0,8 7,4 4,1 0,0 90 1,1 0,4 0,5 7,4 4,5 0,0 130 1,0 0,3 0,1 7,3 4,2 0,0 50 1,0 0,3 0,5 7,5 5,1 0,0 1 1,1 0,6 0,7 7,4 5,5 0,0 470 1,2 0,4 0,3 7,1 4,0 0,0 4 1,5 0,7 0,1 7,5 3,2 0,0 20 100 1,5 0,8 0,6 7,5 7,3 0,0 30 1,5 0,8 0,6 7,5 7,3 0,0 30 0 v
Kleuterbad 2 1,2 0,3 0,4 7,2 4,8 0,0 50 1,4 0,4 0,1 7,5 3,6 0,0 80 2,1 0,4 0,1 7,5 5,1 0,0 20 1,2 0,4 0,8 7,4 4,1 0,0 100 1,5 0,3 0,5 7,3 4,5 0,0 140 1,4 0,3 0,1 7,3 4,2 0,0 1 1,2 0,3 0,5 7,4 5,1 0,0 4 1,8 0,7 0,7 7,4 5,5 0,0 1200 1,4 0,4 0,3 7,0 4,0 0,0 5 2,2 0,5 0,1 7,5 3,2 0,0 4 100 2,0 0,6 0,6 7,3 7,3 0,0 6 2,2 1,2 0,1 7,3 4,1 0,0 5 0

HWP 3 1,5 0,3 0,4 7,5 4,8 0,0 80 1,2 0,5 0,1 7,6 3,6 0,0 190 1,5 0,4 0,1 7,4 5,1 0,0 150 1,1 0,3 0,8 7,4 4,1 0,0 60 1,7 0,3 0,5 7,4 4,5 0,0 200 1,7 0,3 0,1 7,4 4,2 0,0 1 1,1 0,3 0,5 7,4 5,1 0,0 4 1,7 0,5 0,7 7,4 5,5 0,0 320 1,2 0,5 0,3 7,0 4,0 0,0 4 1,6 0,7 0,1 7,5 3,2 0,0 4 100 1,8 0,7 0,6 7,4 7,3 0,0 20 2,0 1,2 0,1 7,3 4,1 0,0 5 0
Sauna dompelbad 4 50 10 9 5 1000 10 8 4 4 100 390 10 0

Glijbaan 5 0,7 0,3 0,4 7,5 4,8 0,0 50 0,7 0,4 0,1 7,6 3,6 0,0 60 0,8 0,5 0,1 7,6 5,1 0,0 20 0,9 0,3 0,8 7,5 4,1 0,0 140 1,0 0,4 0,5 7,5 4,5 0,0 200 0,9 0,3 0,1 7,4 4,2 0,0 1 1,0 0,3 0,5 7,5 5,1 0,0 8 1,1 0,7 0,7 7,5 5,5 0,0 320 1,2 0,4 0,3 7,1 4,0 0,0 4 1,8 0,5 0,1 7,6 3,2 0,0 4 100 1,6 0,8 0,6 7,6 7,3 0,0 10 1,8 0,9 0,1 7,4 4,1 0,0 40 0

Assen GGZ 1 0,8 0,2 0,3 7,3 3,5 4,7 1 0,7 0,2 0,3 7,2 3,1 4,7 1 0,7 0,3 0,4 7,2 4,4 4,7 1 0,7 0,3 0,3 7,1 3,5 4,7 1 0,8 0,2 0,3 7,2 7,8 4,7 1 0,9 0,2 0,4 7,1 3,3 4,7 2 0,8 0,3 0,3 7,2 4,0 4,7 4 0,7 0,3 0,4 7,0 4,3 4,7 39 0,7 0,2 0,4 7,2 4,2 4,7 1 0,7 0,2 0,3 7,1 3,6 4,7 1 0,9 0,2 0,3 7,0 3,4 4,7 1 0,8 0,4 0,3 7,3 3,6 4,7 4 0 v

Assen Fitland Zwembad 1 1,0 0,6 1,4 7,2 11,0 2,0 1 1,0 0,3 1,9 7,5 13,0 2,0 1 1,3 0,3 2,0 7,3 13,0 2,0 10 1,1 0,3 1,6 7,4 11,0 2,0 1 1,2 0,3 1,8 7,2 12,0 2,0 1 2,0 0,2 1,2 7,2 13,0 2,0 1 1,1 0,3 0,8 7,0 15,0 2,0 1 1,2 0,2 1,0 7,0 11,0 2,0 6 1,3 0,5 0,7 6,8 14,0 2,0 1 1,0 0,6 0,9 7,3 13,0 2,0 9 0,8 0,4 1,0 7,2 14,0 2,0 1 0,9 0,4 0,8 7,1 18,0 2,0 1 2 v

Assen VanBoeijen Zwembad 1 0,9 0,3 0,3 7,2 3,0 3,9 2 0,9 0,3 0,3 7,3 2,8 3,9 1 0,6 0,6 0,4 7,2 6,1 3,9 6 0,8 0,3 0,3 7,0 2,1 3,9 3 0,9 0,5 0,8 7,1 4,2 4,1 1 0,9 0,4 0,3 7,0 2,7 3,9 2 0,8 0,3 0,3 7,2 3,0 3,9 15 3,9 0,9 0,2 0,3 7,2 3,5 3,9 100 0,9 0,3 0,3 6,9 4,9 3,9 3 0,9 0,3 0,3 7,1 3,4 3,9 1 1,0 0,5 0,4 7,2 5,7 3,9 5 0 o april en juli het vrij beschikbaar 

Hydrobad 2 1,0 0,3 0,3 7,2 3,0 3,9 1 3,9 0,9 0,5 0,4 7,4 6,1 3,9 3 0,4 0,2 0,3 7,0 2,1 3,9 1 1,4 0,6 0,8 7,2 4,2 3,9 6 3,9 0,4 0,3 0,3 7,2 3,0 3,9 22 3,9 3,9 0,5 0,3 0,3 7,0 4,9 3,9 1 0,6 0,3 0,3 9,5 3,4 3,9 300 1,0 0,4 0,4 7,2 5,7 3,9 1 3

Assen Messchen Zwembad 1 0,8 0,8 0,3 0,3 7,1 14,0 2,0 1 0,8 0,8 0,5 0,3 7,0 7,6 2,0 1 1,1 1,0 0,4 0,3 7,1 7,7 2,0 1 1,0 1,0 0,8 0,3 7,0 6,4 2,0 1 0,8 0,9 0,5 0,3 7,0 40,0 2,0 1 0,9 0,9 0,5 0,3 7,1 11,0 2,0 1 0,8 0,8 0,5 0,3 7,2 6,4 2,0 1 0,4 1,0 0,5 0,3 7,2 14,0 2,0 1 0,7 0,8 0,6 0,3 7,2 21,0 2,0 1 1,5 1,6 0,7 0,3 7,2 16,0 2,0 1 0,7 0,5 0,6 0,3 7,5 17,0 2,0 10 0,8 0,8 0,4 0,3 7,2 11,0 2,0 1 1 v

Assen Schakelveld Zwembad 1 0,9 0,5 0,5 7,2 5,4 1,7 3 1,0 0,4 1,1 7,2 7,4 1,7 9 1,0 0,4 0,8 7,4 7,6 1,7 1 1,0 0,7 0,7 7,3 3,0 1,7 1 1,1 0,5 0,8 7,5 6,1 1,7 1 1,1 0,5 0,8 7,3 5,6 1,7 1 1,1 0,4 0,6 7,4 5,1 1,7 1 0,7 0,5 0,4 7,4 5,8 1,7 13 1,3 0,5 0,7 7,3 6,0 1,7 2 1,5 0,6 0,5 7,4 5,9 1,7 1 0,8 0,6 0,5 7,3 7,1 1,7 3 0,9 0,2 0,5 6,8 3,8 1,7 3 0 v

Assen Rob Sports Zwembad 1 1,4 1,4 0,7 0,8 7,1 7,2 2,0 1 1,3 1,2 0,7 1,2 7,1 7,6 2,0 1 0,6 0,6 0,4 1,2 7,2 6,9 2,0 1 1,0 1,0 1,1 1,7 7,1 10,0 2,0 1 0,8 0,8 0,7 2,9 7,2 12,0 2,0 1 1,3 1,5 0,9 2,4 7,1 11,0 2,0 2 1,2 1,2 0,8 1,8 7,2 7,9 2,0 2 0,9 0,8 0,7 0,8 7,2 5,2 2,0 1 1,2 1,3 0,8 1,2 7,1 6,8 2,0 2 0,9 1,0 0,8 1,5 7,0 7,1 2,0 3 1,0 1,0 0,8 1,3 7,1 6,9 2,0 1 1,0 1,0 0,8 1,6 7,0 9,7 2,0 6 3 j o ureumgehalte en het 

Borger Bospark Lunsbergen Zwembad 1 0,6 0,6 0,3 0,6 7,1 3,8 700 0,6 0,6 0,1 0,1 7,3 2,3 0,0 5 1,0 0,8 0,4 0,1 7,6 5,2 0,0 1 0,9 0,3 0,5 7,2 3,2 0,0 1 0,9 0,8 0,2 0,2 7,0 4,0 0,0 1 0,8 0,8 0,1 0,1 7,1 2,8 0,0 50 1,2 0,9 0,5 1,5 6,9 5,6 4 0,9 0,7 0,4 1,6 7,0 6,4 0,0 10 0,9 0,8 0,5 0,2 6,8 4,1 0,0 1 1,0 0,8 0,5 0,2 7,0 4,1 0,0 1 0,9 0,8 0,6 0,1 7,1 3,5 0,0 30 0,8 0,8 0,1 0,1 7,3 2,2 0,0 1 0 v
Kleuterbad 2 1,0 0,3 0,6 7,2 3,8 0,0 60 0,5 0,1 0,1 7,4 2,3 0,0 4 0,8 0,4 0,1 7,7 5,2 0,0 20 0,7 0,4 0,5 7,2 3,2 0,0 4 0,9 0,3 0,2 7,2 4,0 0,0 4 1,1 0,1 0,1 7,2 2,8 0,0 4 1,1 0,4 1,5 7,1 5,6 0,0 1 0,6 0,4 1,6 7,1 6,4 0,0 6 0,8 0,5 0,2 6,9 4,1 0,0 1 1,0 0,4 0,2 7,2 4,1 0,0 1 0,9 0,7 0,1 7,1 3,5 0,0 4 0,8 0,1 0,1 7,5 2,2 0,0 1 0

Boschoord Hoeve Boschoord Zwembad 1 1,1 1,0 0,2 0,2 7,4 4,5 5,0 1 1,0 0,9 0,2 0,2 7,4 3,8 5,0 4 0,7 0,6 0,2 0,3 7,3 3,4 5,0 1 0,8 0,8 0,2 0,2 7,5 3,9 5,0 30 0,9 0,9 0,1 0,1 7,4 3,3 5,0 60 1,0 0,9 0,1 0,2 7,4 5,4 5,0 30 0,8 0,8 0,2 0,1 7,2 4,1 5,0 1 0,9 0,9 0,1 0,1 7,4 4,6 5,0 70 0,8 0,8 0,1 0,1 7,4 4,0 5,0 1 0,8 0,8 0,2 0,2 7,4 4,5 5,0 1 0,8 0,7 0,2 0,4 7,3 4,5 5,0 1 0,9 0,9 0,2 0,2 7,3 4,0 5,0 1 0 v

Dieverbrug 't Wildrijck Zwembad 1 4,2 4,2 0,8 0,4 0,4 6,9 4,2 4,2 1 0,9 0,4 0,6 7,4 5,1 4,7 1 1,0 0,6 0,9 7,4 6,9 5,4 1 4,2 1,1 0,3 0,5 7,3 5,7 4,5 1 0,7 0,8 2,3 7,2 8,8 5,0 8 1,2 0,1 0,3 7,2 4,8 5,3 1 0,9 0,1 0,2 7,3 4,2 4,1 1 0,9 0,3 0,4 7,1 4,3 4,5 1 0 v
Kleuterbad 2 4,2 4,2 1,1 0,2 0,2 7,1 3,4 4,1 2 0,9 0,4 0,4 7,2 4,3 4,9 1 0,7 0,6 0,3 7,0 3,6 5,5 1 4,2 0,9 0,1 0,4 7,3 4,5 4,5 1 1,2 0,5 1,9 7,2 6,7 4,9 1 1 0,3 0,8 7,1 4,7 5,4 1 0,7 0,1 0,3 7,1 3,2 4,2 1 1 0,2 0,4 7,2 3,2 4,7 1 0

Echten Rec.park Westerbergen Zwembad 1 1,4 1,2 0,4 1,2 7,3 6,6 20 1,1 1,1 0,3 0,2 7,3 3,9 0,0 4 1,2 1,2 0,2 0,2 7,1 3,8 0,0 70 1,8 1,5 0,4 1,1 7,2 6,9 0,0 40 0,9 0,8 0,4 1,0 7,1 10,0 0,0 4 1,2 1,3 0,3 0,5 7,0 7,5 0,0 10 1,3 0,5 2,7 7,1 11,0 0,0 6 0,5 0,6 0,5 4,3 7,1 12,0 0,0 11 0,6 0,5 0,2 0,7 7,2 6,5 0,0 4 1,3 1,2 0,4 1,4 7,3 7,0 0,0 60 1,7 1,6 0,5 0,7 7,3 7,3 0,0 1 1,6 1,6 0,4 0,2 7,0 4,7 0,0 4 3 j o van zowel het zwembad als het 

Kleuterbad 2 0,8 0,8 0,4 1,2 7,3 6,6 0,0 110 0,9 0,9 0,3 0,2 7,3 3,9 0,0 1 1,1 1,1 0,1 0,2 7,2 3,8 0,0 150 1,0 1,0 0,4 1,1 7,2 6,9 0,0 4 0,6 0,6 0,4 1,0 7,2 10,0 0,0 5 1,1 1,1 0,3 0,5 7,3 7,3 0,0 10 1,0 0,3 2,5 7,3 11,0 0,0 10 0,6 0,5 0,5 4,3 7,3 12,0 0,0 50 0,7 0,7 0,2 0,7 7,2 6,5 0,0 4 0,8 0,8 0,4 1,4 7,4 7,0 0,0 30 1,3 1,2 0,5 0,7 7,4 7,3 0,0 6 1,3 1,5 0,1 0,2 7,2 4,7 0,0 4 3 j
Spraypark 3

Ees Land van Bartje Zwembad 1 1,3 0,4 0,5 7,5 2,6 1,8 1 1,7 0,4 0,6 7,3 3,4 1,8 1 100 1,8 1,5 0,6 0,7 7,5 3,8 1,8 15 1,5 0,5 0,6 7,5 3,9 1,8 6 1,2 0,4 0,7 7,5 2,1 1,8 1 1,8 0,6 1,6 7,4 4,3 1,8 3 1,0 0,5 1,5 7,5 4,6 1,8 1 100 0,8 0,6 0,7 7,3 3,2 1,8 1 1,2 0,5 0,9 7,4 3,3 1,8 2 0,9 0,4 0,7 7,3 3,8 1,8 19 1,0 0,5 0,7 7,3 4,3 1,8 15 0 v
Plonsbad 2 1,3 0,4 0,5 7,4 2,6 1,8 1 1,7 0,4 0,6 7,4 3,4 1,8 1 1,8 1,4 0,6 0,7 7,6 3,8 1,8 1 1,5 0,5 0,6 7,6 3,9 1,8 1 1,1 0,3 0,7 7,6 2,1 1,8 1 1,6 0,4 1,6 7,3 4,3 1,8 7 0,9 0,5 1,5 7,6 4,6 1,8 1 1,3 0,5 0,7 7,4 3,2 1,8 1 1,2 0,5 0,9 7,5 3,3 1,8 1 1,0 0,4 0,7 7,3 3,8 1,8 13 1,2 0,4 0,7 7,3 4,3 1,8 1 0

Kleuterbad 3 1,3 0,4 0,5 7,4 2,6 1,8 1 1,5 0,4 0,6 7,2 3,4 1,8 1 1,8 1,4 0,6 0,7 7,4 3,8 1,8 1 1,4 0,5 0,6 7,4 3,9 1,8 1 0,9 0,3 0,7 7,4 2,1 1,8 1 1,3 0,5 1,6 7,3 4,3 1,8 1 0,7 0,4 1,5 7,4 4,6 1,8 1 1,0 0,6 0,7 7,4 3,2 1,8 3 1,0 0,5 0,9 7,3 3,3 1,8 1 1,0 0,5 0,7 7,3 3,8 1,8 1 1,1 0,5 0,7 7,3 4,3 1,8 1 0
Peuterbad 4 1,3 0,4 0,5 7,4 2,6 1,8 2 1,6 0,4 0,6 7,2 3,4 1,8 1 1,8 1,1 0,6 0,7 7,4 3,8 1,8 2 1,3 0,5 0,7 7,4 3,9 1,8 4 0,9 0,3 0,7 7,3 2,1 1,8 1 1,3 0,5 1,6 7,3 4,3 1,8 4 0,7 0,4 1,5 7,4 4,6 1,8 1 1,2 0,5 0,7 7,4 3,2 1,8 2 0,5 0,6 0,9 7,3 3,3 1,8 2 0,5 0,4 0,7 7,3 3,8 1,8 1 1,1 0,5 0,7 7,2 4,3 1,8 4 0

Semi-overdekt Familiebad 1 1,0 0,6 0,5 7,4 3,4 1,8 2 1,4 0,5 0,7 7,3 4,7 1,8 1 1,8 1,2 0,7 1,2 7,4 3,9 1,8 4 0,8 0,6 1,7 7,4 5,4 1,8 3 0,9 0,4 1,0 7,3 2,9 1,8 1 1,3 0,5 2,0 7,3 4,5 1,8 1 1,5 0,5 1,5 7,3 5,6 1,8 1 1,3 0,5 0,6 7,3 4,2 1,8 1 1,2 0,6 0,7 7,3 3,1 1,8 3 1,5 0,6 0,5 7,2 3,7 1,8 1 1,2 0,5 0,3 7,2 3,4 1,8 1 0
Kleuterbad 2 1 0,5 0,5 7,4 3,4 1,8 1 1,5 0,5 0,7 7,5 4,7 1,8 1 100 1,8 1,4 0,6 1,2 7,6 3,9 1,8 2 1,3 0,7 1,7 7,7 5,4 1,8 1 0,5 0,4 1,0 7,3 2,9 1,8 1 1,4 0,5 2,0 7,3 4,5 1,8 2 1,2 0,5 1,5 7,6 5,6 1,8 1 100 1,2 0,5 0,6 7,4 4,2 1,8 1 1,4 0,6 0,7 7,3 3,1 1,8 2 1,1 0,4 0,5 7,2 3,7 1,8 2 1,1 0,5 0,3 7,2 3,4 1,8 1 0
Peuterbad 3 1,0 0,5 0,5 7,4 3,4 1,8 1 1,2 0,5 0,7 7,3 4,7 1,8 1 1,8 0,7 0,7 1,2 7,4 3,9 1,8 19 0,5 0,6 1,7 7,4 5,4 1,8 7 1,3 0,5 1,0 7,5 2,9 1,8 1 1,3 0,5 2,0 7,6 4,5 1,8 2 0,9 0,6 1,5 7,3 5,6 1,8 3 1,1 0,6 0,6 7,4 4,2 1,8 1 0,9 0,6 0,7 7,3 3,1 1,8 1 1,2 0,4 0,5 7,2 3,7 1,8 2 1,2 0,5 0,3 7,2 3,4 1,8 6 0

Eext Camping De Hondsrug Zwembad binnen 1 0,0 0,0 0,8 0,2 0,4 6,9 2,5 0,0 1 1,2 1,2 0,2 0,2 6,8 2,2 0,0 1 1,1 0,9 0,2 0,5 6,8 3,6 0,0 1 1,0 0,9 0,5 1,6 7,0 5,6 0,0 4 1,1 1,0 1,0 2,5 7,0 6,6 0,0 1 1,1 0,2 0,4 7,0 2,6 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 v
Kleuterbad binnen 2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 6,9 2,5 0,0 1 1,1 0,2 0,2 6,9 2,2 0,0 6 2,9 0,2 0,5 6,9 3,6 0,0 1 1,1 0,5 1,6 7,0 5,6 0,0 5 1,4 0,5 2,5 7,0 6,6 0,0 1 1,0 0,2 0,4 7,1 2,6 0,0 1 0,0 0,0 0,0 2
Zwembad buiten 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 0,9 6,6 1,0 0,0 1 0,9 0,1 2,0 7,2 2,3 0,0 1 0,9 0,1 2,2 7,2 1,2 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Plons buiten 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,9 6,7 1,0 0,0 1 1,2 0,1 2,0 7,3 2,3 0,0 1 1,2 0,1 2,2 7,2 1,2 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1
Kleuterbad buiten 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,1 0,9 6,7 1,0 0,0 1 1,3 0,1 2,0 7,3 2,3 0,0 1 1,2 0,1 2,2 7,3 1,2 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Emmen Leeuwerikenveld Zwembad 1 1,2 0,4 0,9 7,3 6,5 1,4 2 1,2 0,6 1,2 7,4 7,4 1,4 1 1,2 0,4 0,8 7,4 6,6 1,4 1 0,6 0,6 1,2 7,4 8,1 1,4 1 0,9 0,4 1,2 7,5 6,3 1,4 1 1,1 0,6 0,9 7,4 5,8 1,4 1 0,7 0,5 0,9 7,3 6,2 1,4 1 0,9 0,4 0,9 7,5 7,3 1,4 1 0,9 0,4 1,0 7,4 5,1 1,4 9 0,9 0,2 1,2 7,3 4,6 1,4 1 1,0 0,5 1,2 7,4 6,0 1,4 3 1,0 0,5 0,6 7,4 4,6 1,4 1 0 v

Emmen Popping Sport Zwembad 1 1,0 0,7 0,1 7,3 8,7 2,2 5 1,0 1,0 0,1 7,3 6,6 2,2 4 0,7 0,9 0,4 7,4 8,1 2,2 4 2,2 0,8 1,0 7,3 2,2 169 0,8 0,7 0,1 7,2 6,7 2,2 4 0,7 0,9 0,2 7,1 6,9 2,2 4 0,8 1,5 0,1 7,0 8,1 2,2 4 2,2 0,9 0,8 0,1 7,1 6,3 2,2 4 0,9 1,1 0,1 7,0 7,2 2,2 8 2,2 1 v

Emmen Scheperziekenhuis Zwembad 1 1,8 0,3 0,3 7,5 2,3 2,0 2 1,5 0,2 0,3 7,5 2,6 2,0 1 1,5 0,5 0,3 7,7 2,3 2,0 1 1,2 0,3 0,3 7,4 2,0 2,0 1 1,4 0,2 0,3 7,2 1,5 2,0 1 1,4 0,3 0,3 7,3 2,3 2,0 1 1,4 0,3 0,3 7,2 2,0 2,0 1 1,5 0,2 0,3 7,1 4,4 2,0 1 1,4 0,3 0,3 7,3 2,4 2,0 1 1,4 0,5 0,3 7,2 1,8 2,0 1 1,0 1,5 0,3 0,3 7,7 2,0 2,0 1 2,1 0,3 0,3 7,3 2,9 2,0 1 0 v

Emmen Vuurtoren Zwembad 1 2,8 0,3 0,6 7,4 2,8 1,4 1 3,0 0,4 0,7 7,3 4,4 1,4 1 2,0 0,2 0,3 7,4 2,4 1,4 9 1,9 0,2 0,3 7,4 1,4 1,4 1 1,6 0,2 0,3 7,3 2,2 1,4 3 1,5 0,6 0,7 7,4 3,2 1,4 3 1,9 0,5 0,3 7,4 1,0 1,4 6 3,9 0,2 0,3 7,4 1,5 1,4 1 1,9 0,3 0,4 7,4 4,2 1,4 1 1,1 0,5 2,0 7,3 6,6 1,4 62 1,4 1,7 0,6 2,1 7,4 5,1 1,4 6 1 v

Emmer-Compas Zwems. De Vin Zwembad 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o er over het jaar 2017 in het geheel geen analyseresultaten zijn aangeleverd. De jaarbeoordeling van de zwemwaterkwaliteit kan hierdoor niet uitgevoerd worden.

Erm - Ermerzand Zwembad 1 1,1 1,0 0,6 0,3 7,2 0,7 3,0 8 0,8 0,9 0,7 0,5 7,2 2,1 3,0 3 1,0 1,1 0,6 0,3 7,2 1,5 3,0 1 2,1 2,1 0,8 0,3 7,2 1,5 3,0 1 1,1 1,1 0,4 0,7 7,3 2,4 3,0 2 1,0 0,8 0,4 0,6 7,2 1,1 3,0 1 0,7 0,6 0,5 1,5 7,3 4,4 3,0 4 1,0 1,0 0,5 0,5 7,2 2,1 3,0 1 1,0 1,0 0,5 0,3 7,3 1,5 3,0 2 1,3 1,3 0,4 0,3 7,3 0,5 3,0 1 1,0 1,1 0,5 0,3 7,3 2,8 3,0 1 1,0 1,0 0,5 0,3 7,3 0,5 3,0 1 0 v
Kleuterbad 2 1,2 1,2 0,5 0,3 7,6 3,5 3,0 1 0,9 0,8 0,5 0,8 7,4 4,9 3,0 1 0,7 0,5 0,8 1,3 7,3 4,6 3,0 5 0,9 0,8 0,9 2,8 7,5 5,9 3,0 1 0,9 0,8 0,3 3,3 7,5 4,5 3,0 4 1,1 1,0 0,4 1,8 7,4 3,1 3,0 1 0,6 0,5 0,5 3,0 7,4 6,5 3,0 2 1,0 1,1 0,5 2,3 7,5 2,6 3,0 1 0,9 1,1 0,4 0,3 7,5 1,1 3,0 14 0,8 0,8 0,3 0,4 7,4 0,5 3,0 1 0,9 0,9 0,5 0,3 7,4 1,3 3,0 5 1,0 1,0 0,3 0,3 7,4 0,6 3,0 1 0

Exloo De Hunzebergen Zwembad 1 1,1 0,4 0,1 7,2 6,2 1,6 1900 2,4 0,5 0,2 7,6 6,6 1,6 3000 2,4 0,5 0,4 7,5 6,7 1,6 1 1,3 0,3 0,6 7,5 4,7 1,6 4 1,3 0,3 0,9 7,3 5,6 1,6 4 1,2 0,3 0,4 7,3 5,5 1,6 1 1,2 0,3 0,5 7,3 6,0 1,6 1 1,4 0,2 0,9 7,4 6,0 1,6 1 1,0 0,4 0,4 7,5 6,3 1,6 4 1,1 0,5 0,3 7,5 6,2 1,6 4 1,1 0,3 0,4 7,3 4,6 1,6 1 1,2 0,6 0,1 7,2 3,6 1,6 1 1 v
HWP zwembad 2 1,6 0,4 0,2 7,3 8,5 1,6 510 2,3 0,5 0,4 7,6 6,0 1,6 4 2,3 0,6 1,4 7,5 8,2 1,6 20 1,3 0,3 1,6 7,7 4,9 1,6 90 1,5 0,3 1,4 7,5 5,7 1,6 30 1,3 0,3 0,5 7,4 5,6 1,6 40 1,2 0,4 1,8 7,6 7,8 1,6 70 1,5 0,3 0,9 7,5 5,8 1,6 4 1,9 0,3 0,7 7,7 4,9 1,6 1 0,7 0,4 1,7 7,7 9,7 1,6 5 1,7 0,4 1,4 7,5 7,7 1,6 4 1,7 0,7 0,3 7,5 4,2 1,6 1 1

HWP sauna 3 1,3 0,6 0,2 7,3 8,5 1,6 430 1,4 0,5 0,4 7,5 6,0 1,6 1 2,2 0,6 1,4 7,4 8,2 1,6 40 1,6 0,3 1,6 7,7 4,9 1,6 80 1,6 0,4 1,4 7,6 5,7 1,6 70 1,3 0,4 0,5 7,5 5,6 1,6 40 1,4 0,4 1,8 7,5 7,8 1,6 70 1,4 0,4 0,9 7,5 5,8 1,6 1 1,9 0,3 0,7 7,7 4,9 1,6 4 0,6 0,6 1,7 7,6 9,7 1,6 1 1,8 0,5 1,4 7,5 7,7 1,6 1 2,1 0,5 0,3 7,6 4,2 1,6 1 1
Dompelbad sauna 4 0,5 0,1 0,1 7,5 1,1 1,6 1 2,1 0,1 0,1 7,6 1,0 1,6 1 2,1 0,1 0,1 7,1 1,0 1,6 1 4,9 0,1 0,1 7,4 1,0 1,6 1 2,5 0,1 0,1 7,3 1,0 1,6 1 3,0 0,1 0,1 7,3 1,0 1,6 1 2,4 0,1 0,1 7,3 1,0 1,6 4 4,2 0,1 0,1 7,4 1,0 1,6 7 0,6 0,1 0,1 7,3 1,0 1,6 1 3,0 0,2 0,1 7,5 1,0 1,6 1 0,5 0,1 0,1 7,5 1,0 1,6 1 1,4 0,1 0,1 7,7 1,0 1,6 1 0

Diep buiten 5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 0,1 0,1 7,3 1,0 1,6 1 1,1 0,3 0,1 7,3 1,0 1,6 4 1,3 0,2 0,7 7,6 1,2 1,6 1 1,6 1,6 1,6 1,6 0
Kleuter buiten 6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 0,1 0,1 7,4 1,0 1,6 4 1,7 0,1 0,1 7,5 1,0 1,6 5 1,4 0,1 0,7 7,6 1,2 1,6 1 1,6 1,6 1,6 1,6 0
Peuter buiten 7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,1 0,1 7,4 1,0 1,6 4 1,7 0,1 0,1 7,5 1,0 1,6 4 1,7 0,1 0,7 7,6 1,2 1,6 4 1,6 1,6 1,6 1,6 0

Hoogeveen De Leeuwerik Zwembad 1 1,4 1,3 0,5 0,2 7,0 7,5 11,0 1 1,4 1,2 0,6 0,2 7,1 6,4 11,0 1 1,5 1,5 0,3 0,4 7,1 7,4 11,0 1 1,4 1,3 0,4 0,1 7,2 5,4 11,0 4 1,5 1,5 0,3 0,4 7,1 7,0 11,0 1 1,5 1,5 0,3 0,3 7,1 7,0 11,0 1 1,6 1,6 0,2 0,1 7,2 8,2 11,0 100 1,5 1,5 0,3 0,1 7,3 6,2 11,0 200 1,6 1,5 0,6 0,8 7,4 8,6 11,0 1 1,4 1,4 0,2 0,2 7,3 6,7 11,0 60 1,3 1,3 0,4 0,8 7,3 9,2 11,0 1 1,6 1,5 0,4 0,4 7,3 7,8 11,0 1 1 v

Hoogeveen KDV De Krulekoare Zwembad 1 0,6 0,5 1,1 7,1 9,5 14,0 2 0,7 0,3 0,9 7,6 6,3 14,0 8 0,8 0,5 1,0 7,3 10,0 14,0 1 0,7 0,6 1,4 7,2 10,0 14,0 1 100 0,7 0,5 0,6 7,3 7,9 14,0 1 0,7 0,7 0,7 7,2 9,6 14,0 1 0,8 0,5 0,4 7,2 7,0 14,0 1 0,9 0,6 0,7 7,2 12,0 14,0 1 1,0 0,4 0,6 7,3 12,0 14,0 2 1,0 0,5 0,7 7,2 11,0 14,0 3 100 0,7 0,8 0,6 7,3 9,7 14,0 1 0,9 0,6 0,9 7,2 10,0 14,0 1 0 v
Kleuterbad 2 0,6 0,5 1,1 7,1 9,5 14,0 2 1,8 0,3 0,9 7,7 6,3 14,0 1 1,0 0,5 1,0 7,3 10,0 14,0 1 0,8 0,7 1,4 7,2 10,0 14,0 1 100 0,9 0,6 0,6 7,3 7,9 14,0 1 0,8 0,6 0,7 7,2 9,6 14,0 6 1,1 0,5 0,4 7,2 7,0 14,0 1 1,3 0,5 0,7 7,2 12,0 14,0 1 1,8 0,3 0,6 7,3 12,0 14,0 1 1,1 0,5 0,7 7,2 11,0 14,0 1 100 1,3 0,5 0,6 7,2 9,7 14,0 2 1,0 0,4 0,9 7,2 10,0 14,0 1 0

Hooghalen 't Grote Zand Zwembad 1 1,0 0,2 0,1 7,7 2,0 1,1 80 0,9 0,3 0,4 7,4 2,7 1,1 1 0,9 0,3 0,5 7,1 3,5 1,1 1 1,1 0,2 0,1 7,3 1,6 1,1 1 1,4 0,2 0,3 7,2 3,1 1,1 1 1,4 0,2 0,1 7,4 2,4 1,1 1 1,6 0,1 0,2 7,6 2,5 1,1 1 1,7 0,5 1,1 7,5 5,2 1,1 5 1,1 0,5 0,1 7,2 2,5 1,1 4 1,0 0,1 0,1 7,3 2,6 1,1 4 1,0 0,1 0,1 7,3 2,6 1,1 4 1,2 0,4 0,1 7,4 2,2 1,1 4 0 v
Kleuterbad 2 1,1 0,2 0,1 7,7 2,0 1,1 90 1,0 0,3 0,4 7,3 2,7 1,1 30 1,1 0,3 0,5 7,3 3,5 1,1 4 1,4 0,1 0,1 7,0 1,6 1,1 4 1,5 0,2 0,3 7,2 3,1 1,1 1 1,5 0,2 0,1 7,3 2,4 1,1 4 1,7 0,2 0,2 7,3 2,5 1,1 4 2,2 0,5 1,1 7,2 5,2 1,1 190 1,3 0,3 0,1 7,2 2,5 1,1 1 0,9 0,2 0,1 7,1 2,6 1,1 1 1,4 0,4 0,1 7,1 2,1 1,1 1 1,4 0,4 0,1 7,3 2,2 1,1 270 0

Voetenbad sauna 3 1,1 1,1 0,2 0,1 7,6 2,0 1,1 8 1,2 1,2 0,2 0,4 7,3 2,7 1,1 1 1,0 1,0 0,3 0,5 7,3 3,5 1,1 1 1,3 1,3 0,1 0,1 7,3 1,6 1,1 4 1,8 1,8 0,2 0,3 7,3 3,1 1,1 1 2,0 1,9 0,3 0,1 7,4 2,4 1,1 1 1,7 1,7 0,2 0,2 7,3 2,5 1,1 1 2,2 2,2 0,4 1,1 7,2 5,2 1,1 50 1,2 1,2 0,3 0,1 7,5 2,5 1,1 1 0,9 0,9 0,2 0,1 7,1 2,6 1,1 1 1,4 1,4 0,5 0,1 7,2 2,1 1,1 30 2,7 2,7 0,1 0,1 7,9 2,2 1,1 1 1
Dompelbad sauna 4 2,2 0,1 0,1 7,2 2,0 1,1 10 2,1 0,1 0,4 7,3 2,7 1,1 4 1,7 0,1 0,1 7,3 1,6 1,1 1 1,7 0,1 0,1 7,3 1,6 1,1 1 1,1 2,0 0,2 0,1 7,2 2,4 1,1 4 1,7 0,1 0,2 7,3 2,5 1,1 20 2,1 0,1 1,1 7,1 5,2 1,1 380 2,9 0,1 0,1 7,8 2,5 1,1 1 3,4 0,1 0,1 7,7 2,6 1,1 1 2,6 0,4 0,1 7,9 2,1 1,1 1 1,3 0,4 0,1 7,1 2,2 1,1 150 1

Lheebroek Hotel De Börken Zwembad 1 0,8 0,3 0,8 7,0 7,0 5,7 4 0,8 0,3 0,6 7,2 5,1 5,7 1 1,0 0,2 0,4 6,9 6,7 5,7 20 1,3 0,2 0,3 7,0 5,2 5,7 60 1,3 0,2 0,2 6,9 4,3 5,7 1 1,1 0,1 0,2 7,0 5,0 5,7 1 1,1 0,1 0,1 6,9 4,1 5,7 1 1,3 0,1 0,2 7,0 4,2 5,7 1 1,4 0,4 0,2 0,3 5,7 5,7 1 1,0 0,3 0,2 7,2 5,4 5,7 1 1,0 0,2 0,2 7,2 4,7 5,7 4 0,9 0,2 0,3 7,1 4,5 5,7 4 1 v
Kleuterbad 3 1,4 0,3 0,8 7,1 7,0 5,7 150 1,5 0,2 0,6 7,2 5,1 5,7 4 2,5 0,1 0,4 7,2 6,7 5,7 1 1,2 0,3 0,3 7,0 5,2 5,7 1 1,3 0,2 0,2 7,1 4,3 5,7 1 1,4 0,1 0,2 6,9 5,0 5,7 1 1,7 0,1 0,1 7,0 4,1 5,7 1 1,3 0,2 0,2 7,0 4,2 5,7 1 1,5 0,4 0,2 7,1 5,7 5,7 4 1,1 0,3 0,2 7,2 5,4 5,7 6 1,4 0,2 0,2 6,9 4,7 5,7 1 1,6 0,2 0,3 7,2 4,5 5,7 5 0

HWP 2 0,9 0,4 1,5 6,9 6,6 5,7 4 0,7 0,2 0,8 7,1 5,4 5,7 5 0,7 0,1 0,2 7,0 4,6 5,7 1 0,8 0,1 0,1 7,0 3,1 5,7 9 5,7 5,7 1,0 0,1 0,1 7,2 3,0 5,7 1 0,9 0,1 0,1 7,2 3,0 5,7 1 1,2 0,3 0,7 7,5 5,9 5,7 1 1,1 0,2 0,2 7,4 5,0 5,7 4 1,1 0,2 0,2 7,5 5,0 5,7 4 1,1 0,2 0,2 7,4 5,0 5,7 4 0

Meppel KDV 't Boemeltje Zwembad 1 0,2 0,3 0,4 7,3 4,7 5,2 16 1,0 0,3 0,6 7,2 9,2 5,2 71 0,7 0,6 1,3 7,1 10,0 5,2 5 0,8 0,4 0,7 7,2 5,7 5,2 1 0,9 0,6 1,8 7,2 8,9 5,2 51 0,5 0,3 1,2 7,1 6,7 5,2 43 0,7 0,4 0,6 7,0 8,5 5,2 1 0,8 0,4 0,6 7,1 5,0 5,2 30 0,5 0,4 0,6 6,9 6,9 5,2 40 0,5 0,5 1,0 7,1 7,1 5,2 23 0,8 0,3 0,4 6,9 6,0 5,2 14 0,4 0,5 0,9 6,9 6,0 5,2 65 2 v
Kleuterbad 2 0,3 0,2 0,4 7,3 4,7 5,2 1 1,0 0,2 0,6 7,2 9,2 5,2 5 0,8 0,5 1,3 7,1 10,0 5,2 1 0,8 0,4 0,7 7,1 5,7 5,2 3 1,4 0,6 1,8 7,1 8,9 5,2 1 0,5 0,3 1,2 7,0 6,7 5,2 1 0,7 0,4 0,6 7,0 8,5 5,2 1 0,8 0,4 0,6 7,0 5,0 5,2 1 0,7 0,4 0,6 6,9 6,9 5,2 7 0,5 0,5 1,0 7,0 7,1 5,2 11 0,9 0,3 0,4 6,9 6,0 5,2 1 0,1 0,4 0,9 6,8 6,0 5,2 300 2

Meppen De Bronzen emmer Zwembad 1 2,2 2,2 1,4 1,4 0,1 0,3 6,9 2,5 2,2 4 1,4 1,4 0,1 0,3 6,9 2,5 2,2 4 2,9 3,0 0,3 0,1 7,1 4,8 2,2 1 1,0 0,9 0,3 0,4 7,2 5,1 2,2 4 1,5 1,5 0,4 1,6 7,0 6,8 2,2 4 2,1 2,1 0,3 0,1 7,0 4,6 2,2 1 2,2 2,2 2,2 2 o maand augustus het vrij 

Open april t/m herfstvakantie Kleuterbad 2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 0,8 0,8 0,2 0,4 7,2 5,1 2,2 1 0,2 0,1 0,1 1,6 7,1 6,8 2,2 440 2,2 2,2 2,2 1 vd 2

Meppel Het Erf VanBoeijen Zwembad 1 1,2 0,5 0,6 7,4 10,0 5,3 1 1,0 0,6 0,7 7,4 7,5 5,3 2 1,0 0,6 0,6 7,4 9,4 5,3 2 1,0 0,4 0,6 7,2 6,6 5,3 1 1,1 0,5 0,5 7,3 7,5 5,3 1 1,0 0,6 0,8 7,3 6,6 5,3 1 1,2 0,4 0,6 7,3 13,0 5,3 1 1,3 0,4 0,5 7,4 5,4 5,3 1 1,1 0,5 0,7 7,3 7,8 5,3 1 0,8 0,5 0,9 7,2 8,4 5,3 19 0,9 0,5 0,8 7,3 8,6 5,3 22 1,1 0,6 0,5 7,2 7,3 5,3 1 0 v

Meppel App. Compl. De School Zwembad 1 1,3 1,1 0,5 0,1 7,8 4,6 4,0 4 1,3 1,1 0,4 0,1 7,8 4,8 4,0 1 0,9 0,9 0,2 0,1 7,0 3,7 4,0 1 0,8 0,8 0,2 0,1 6,6 5,8 4,0 4 1,5 1,4 0,3 0,1 6,6 8,5 4,0 5 1,1 1,1 0,1 0,1 7,0 5,2 4,0 1 1,3 1,3 0,2 0,2 7,4 5,1 4,0 1 0,1 0,1 0,1 0,2 7,2 4,5 4,0 3000 4,0 0,8 0,8 0,2 0,4 7,3 5,2 4,0 100 0,9 0,9 0,3 0,3 7,3 5,4 4,0 7 1,0 1,0 0,4 0,1 7,4 5,9 4,0 10 3 o pH te laag was.

Midlaren De Bloemert Zwembad 1 1,1 1,0 0,6 0,8 7,3 8,4 3,2 1 1,1 1,1 0,5 0,8 7,3 6,9 3,2 1 1,2 1,1 0,5 0,1 7,4 6,9 3,2 30 1,2 1,2 0,3 0,2 7,3 3,4 3,2 1 1,1 1,1 0,3 0,7 7,4 3,8 3,2 210 1,3 1,3 0,5 0,7 7,4 5,5 3,2 1 1,2 1,2 0,2 0,1 7,3 3,5 3,2 5 1,2 1,2 0,3 1,5 7,4 6,3 3,2 9 1,1 1,0 0,3 0,6 7,3 4,1 3,2 1 1,2 1,2 0,4 0,8 7,3 5,7 3,2 20 1,3 1,3 0,3 0,1 7,3 7,1 3,2 1 1,2 1,2 0,5 1,2 7,2 7,1 3,2 4 0 v

Nieuw Amsterdam Hotel Emmen Zwembad 1 1,8 0,5 0,3 7,2 11,0 4,0 1 0,9 0,4 0,3 6,7 17,0 4,0 2 2,1 0,6 0,3 7,2 11,0 4,0 2 4,2 0,6 0,3 7,1 19,0 4,0 1 1,5 0,8 0,3 7,4 9,3 4,0 1 0,6 0,6 0,7 7,2 11,0 4,0 23 1,0 0,5 0,3 7,2 15,0 4,0 1 1,1 0,5 0,6 7,3 23,0 4,0 1 1,2 0,5 0,3 7,1 16,0 4,0 1 1,3 0,5 0,3 6,9 8,9 4,0 1 0,9 0,4 0,3 7,2 17,0 4,0 2 0,6 0,3 0,6 7,5 4,8 4,0 15 4 j o januari, maart en april het vrij 

HWP 2 1,7 0,5 0,3 7,1 11,0 4,0 1 1,0 0,5 0,3 6,7 17,0 4,0 1 2,6 0,4 0,3 6,9 11,0 4,0 1 4,1 0,6 0,3 6,8 19,0 4,0 1 1,8 0,6 0,3 7,3 9,3 4,0 4 0,8 0,6 0,7 7,1 11,0 4,0 9 100 1,7 0,6 0,3 6,9 15,0 4,0 1 1,1 0,7 0,6 7,2 23,0 4,0 1 1,7 0,5 0,3 7,9 16,0 4,0 1 1,5 0,5 0,3 6,8 16,0 4,0 1 0,8 0,5 0,3 7,1 17,0 4,0 1 0,6 0,3 0,6 7,4 4,8 4,0 15 100 2

Norg Norgerberg Zwembad 1 0,5 0,8 1,2 7,4 15,0 8,3 5 0,6 0,7 0,3 7,4 19,0 8,3 1 8,3 0,5 0,8 1,2 7,4 15,0 8,3 5 0,6 0,7 0,3 7,4 19,0 8,3 1 1,4 1,4 0,8 0,6 7,4 17,0 8,3 1 0,7 0,5 0,4 0,7 7,3 25,0 8,3 2 1,2 1,0 1,2 1,5 7,4 27,0 8,3 6 0,8 0,8 0,5 0,3 7,3 9,0 8,3 300 0,6 0,6 0,5 0,3 7,3 18,0 8,3 1 0,8 0,7 0,5 0,3 7,4 11,0 8,3 2 1,6 1,3 0,8 0,3 7,5 13,0 8,3 7 2 v
Kleuterbad 2 1,2 0,9 1,2 7,4 15,0 8,3 1 8,3 3 8,3 1,2 0,9 1,2 7,4 15,0 8,3 1 2,2 0,5 0,3 7,4 19,0 8,3 3 2,6 0,9 0,6 7,4 17,0 8,3 1 2,1 0,6 0,7 7,3 25,0 8,3 1 1,5 1,3 1,5 7,4 27,0 8,3 2 1,1 0,5 0,3 7,3 9,0 8,3 300 0,9 0,4 0,3 7,3 18,0 8,3 1 1,0 0,3 0,3 7,4 11,0 8,3 1 4,1 0,7 0,3 7,6 13,0 8,3 20 1

Oosterhesselen Spa Bron Hesselerbrug Zwembad buiten 1 1,1 1,1 0,2 0,1 7,2 4,1 2,4 150 1,3 1,2 0,2 0,1 7,2 3,1 2,4 130 1,4 1,0 0,2 0,2 7,1 1,8 2,4 4 1,1 1,0 0,1 0,1 7,3 1,6 2,4 10 1,1 1,2 0,1 0,1 7,2 1,6 2,4 5 1,2 1,2 0,1 0,1 7,2 2,1 2,4 4 0,9 0,9 0,1 0,2 7,5 1,6 2,4 10 1,4 1,3 0,1 0,1 7,3 2,0 2,4 1 0,9 1,1 0,2 0,1 7,1 2,2 2,4 5 1,4 1,4 0,1 0,1 7,0 3,1 2,4 1 1,1 1,5 0,3 0,1 7,1 6,6 2,4 240 0,9 1,1 0,2 0,1 7,1 4,3 2,4 5 o Zie email voor tekst

Jacuzzi hoog links 2 1,5 0,6 2,9 7,6 8,8 30 1,6 0,3 1,7 7,6 6,8 70 2,1 0,2 1,3 7,5 5,4 1 1,9 0,1 0,1 7,5 3,3 9 2,1 0,1 0,9 7,3 4,6 90 1,9 0,1 0,6 7,3 5,7 1 2,1 0,1 1,6 7,6 9,7 10 2,4 0,2 2,8 7,5 10,0 4 2,5 0,2 1,3 7,0 8,0 1 2,1 0,4 1,9 7,3 14,0 4 1,7 0,6 2,8 7,6 10,0 50 1,7 0,4 2,3 7,2 8,3 1
Jacuzzi hoog rechts 3 1,5 0,5 2,9 7,3 8,8 30 1,5 0,3 1,7 7,6 6,8 50 1,8 0,3 1,3 7,5 5,4 50 1,7 0,1 0,1 7,5 3,3 30 1,5 0,1 0,9 7,3 4,6 1 2,2 0,1 0,6 7,3 5,7 4 1,7 0,2 1,6 7,2 9,7 1 1,7 0,2 2,8 7,3 10,0 1 2,0 0,3 1,3 7,3 8,0 1 0,5 1,9 7,2 14,0 1 1,6 0,6 2,8 7,4 10,0 220 1,5 0,4 2,3 7,1 8,3 1

Jacuzzi laag 4 1,1 0,5 2,9 7,5 8,8 40 0,8 0,3 1,7 7,6 6,8 60 0,9 0,4 1,3 7,5 5,4 180 1,0 0,1 0,1 7,5 3,3 20 0,8 0,2 0,9 7,6 4,6 1 0,9 0,1 0,6 7,5 5,7 290 1,0 0,1 1,6 7,6 9,7 20 1,0 0,3 2,8 7,3 10,0 1 1,2 0,2 1,3 0,5 8,0 9 1,9 0,4 1,9 7,2 14,0 4 0,8 0,6 2,8 7,6 10,0 60 1,4 0,1 2,3 7,2 8,3 1
Voetenbad 5 2,2 2,2 0,6 2,9 7,4 8,8 90 1,4 1,4 0,3 1,7 7,4 6,8 70 2,7 2,6 0,3 1,3 7,4 5,4 70 1,9 1,9 0,1 0,1 7,4 3,3 9 1,9 1,8 0,1 0,9 7,3 4,6 30 2,5 2,5 0,2 0,6 7,3 5,7 80 2,6 2,6 0,1 1,6 7,3 9,7 10 2,2 2,2 0,3 2,8 7,3 10,0 1 2,1 2,1 0,4 1,3 7,3 8,0 1 2,0 2,0 0,5 1,9 7,2 14,0 1 1,5 1,5 0,6 2,8 7,4 10,0 310 1,3 1,3 0,6 2,3 7,1 8,3 80
Dompelbad 6 70 880 1500 1 580 150 30 80 660 1500 4

Paterswolde Golden Tulip Hotel Zwembad 1 0,6 0,3 0,1 7,5 4,2 7,9 1 0,9 0,5 0,2 7,4 3,6 7,9 1 1,0 0,3 0,2 7,4 3,0 7,9 20 1,2 0,3 0,1 7,2 3,2 7,9 1 1,4 0,2 0,1 7,5 4,3 7,9 4 1,5 0,2 0,1 7,5 4,2 7,9 1 1,5 0,2 0,1 7,7 3,6 7,9 4 1,4 0,3 0,2 7,4 4,4 7,9 1 1,6 0,2 0,1 7,8 3,6 7,9 1 1,1 0,1 0,1 7,8 3,7 7,9 1 0,8 0,3 0,2 7,6 2,8 7,9 1 0,8 0,2 0,1 7,6 2,7 7,9 1 0 o januari, maart, april en november 

Voetenbad 2 550 1 400 530 5 1 30 4 1 60 120 1 4 j

Peize Beauty Sauna Peize Zwembad uitzwem 1 1,0 0,5 0,4 6,9 4,4 4,0 20 0,7 0,6 0,3 7,0 5,3 4,0 21 1,5 0,4 1,4 7,2 8,4 4,0 5 1,5 0,1 0,8 7,1 4,5 4,0 270 1,5 0,1 0,5 7,2 3,5 4,0 78 1,3 0,2 0,5 7,1 3,4 4,0 22 4,0 1,5 0,2 0,6 7,2 3,3 4,0 700 1,2 0,1 2,0 7,2 4,7 4,0 140 1,4 0,4 0,8 7,2 4,5 4,0 46 1,4 0,3 1,0 7,3 6,6 4,0 56 1,2 0,4 0,9 7,2 5,4 4,0 160 o onvoldoende waren, waarbij 

HWP binnen 2 1,4 0,8 1,2 7,2 7,2 4,0 130 1,6 0,8 1,2 7,3 10,0 4,0 1 1,3 0,3 0,9 7,2 6,3 4,0 7 3,1 0,2 1,7 7,0 9,2 4,0 1 1,8 0,2 1,3 7,2 5,7 4,0 1 1,1 0,3 1,6 7,2 7,1 4,0 13 4,0 1,3 0,4 2,3 7,3 7,4 4,0 59 1,4 0,5 2,6 7,4 8,7 4,0 20 1,5 0,6 2,4 7,4 9,1 4,0 65 2,8 0,2 1,9 7,4 11,0 4,0 4 3,3 0,5 1,0 7,2 10,0 4,0 8
HWP buiten 3 1,1 0,9 1,2 7,2 7,2 4,0 130 1,3 0,9 1,2 7,2 10,0 4,0 6 1,0 0,3 0,9 7,3 6,3 4,0 1 1,9 0,3 1,7 7,1 9,2 4,0 1 1,7 0,2 1,3 7,2 5,7 4,0 4 1,1 0,2 1,6 7,1 7,1 4,0 15 4,0 1,2 0,4 2,3 7,3 7,4 4,0 55 1,5 0,4 2,6 7,4 8,7 4,0 47 1,4 0,6 2,4 7,4 9,1 4,0 18 2,5 0,5 1,9 7,4 11,0 4,0 1 2,4 0,6 1,0 7,3 10,0 4,0 23
Voetenbad 5 1,4 0,7 1,2 7,1 7,2 4,0 5 1,0 1,2 1,2 7,1 10,0 4,0 15 1,0 0,3 0,9 7,1 6,3 4,0 39 1,2 0,3 1,7 7,0 9,2 4,0 20 1,1 0,1 1,3 7,2 5,7 4,0 27 1,2 0,2 1,6 7,0 7,1 4,0 2 4,0 1,3 0,3 2,3 7,0 7,4 4,0 78 1,7 0,4 2,6 7,1 8,7 4,0 29 1,5 0,5 2,4 7,2 9,1 4,0 13 2,4 0,5 1,9 7,3 11,0 4,0 5 2,4 0,5 1,0 7,2 10,0 4,0 15
Dompelbad 4 1,2 0,6 0,9 7,4 8,7 4,0 1 1,1 0,9 1,1 7,4 10,0 4,0 1 1,1 0,2 0,2 7,4 3,3 4,0 5 1,0 0,2 1,0 7,1 7,6 4,0 22 1,1 0,3 0,9 7,1 7,0 4,0 8 0,9 0,1 0,7 7,1 5,2 4,0 6 4,0 1,1 0,4 1,6 7,2 7,6 4,0 5 1,1 0,2 0,6 7,2 4,1 4,0 160 1,5 0,3 0,8 7,2 5,3 4,0 4 1,3 0,1 0,5 7,3 4,6 4,0 25 1,5 0,2 1,1 7,3 7,8 4,0 8

Zoutbad 6 1,5 1,5 0,8 0,1 7,6 4,7 550 1,2 1,2 1,2 0,1 7,7 4,8 6 5,0 0,7 0,1 7,6 3,9 16 2,4 2,4 0,8 0,1 7,6 9,6 250 3,7 0,7 0,1 7,1 9,4 5 3,5 3,5 0,5 0,1 7,1 6,2 25 2,8 2,8 0,4 0,1 7,2 6,1 13 1,5 1,5 0,7 0,1 7,4 7,2 340 2,5 2,5 0,1 0,1 7,5 5,4 9 2,4 2,4 0,6 0,1 7,3 6,5 6 1,6 1,6 0,7 0,1 7,3 6,5 180
Inloop koud buiten 7 0,3 0 0 7,4 3 9 1,4 0,4 0,1 7,4 2,4 1 0,8 0,1 0,4 7,5 3,2 83 0,8 0,1 0,8 7,2 2,9 240 0,8 0,2 1,8 7,2 5,6 110 0,9 0,2 1,6 7,2 4,1 8 1,1 0,1 0,5 7,3 3,2 130 1,0 0,2 0,9 7,4 3,3 150 2,0 0,4 3,7 7,5 7,0 160 1,5 0,3 3,8 7,5 7,4 4 0,8 0,3 2,1 7,4 7,2 220 9

Roden Fitnesscentrum Roden Zwembad 1 0,5 0,4 0,7 7,2 8,0 8,6 1 0,5 0,9 0,5 6,9 10,0 8,6 1 0,9 0,4 0,3 7,1 9,1 8,6 3 0,7 0,5 0,7 7,1 7,9 8,6 1 0,8 0,4 0,8 7,2 8,3 8,6 1 0,7 0,5 0,7 7,2 7,6 8,6 1 0,6 0,3 0,7 7,2 9,2 8,6 41 0,8 0,3 0,6 7,1 7,7 8,6 3 1,2 0,5 0,8 7,6 7,6 8,6 1 1,1 0,4 0,6 7,5 6,8 8,6 1 1,1 0,4 0,8 7,5 7,9 8,6 2 1,0 0,5 0,8 7,2 10,0 8,6 1 0 v

Rolde Marienkamp Zwembad 1 1,7 0,5 0,7 7,2 5,4 3,8 1 1,9 0,6 0,6 7,4 6,0 3,8 2 1,2 0,6 0,6 7,4 6,5 3,8 2 0,8 0,5 0,7 7,3 7,8 3,8 1 1,1 0,4 0,5 7,4 5,1 3,8 1 1,8 0,3 0,4 7,3 4,6 3,8 1 3,8 1,5 0,5 0,7 7,3 5,3 3,8 1 1,4 0,5 0,6 7,3 5,5 3,8 1 0,9 0,6 1,3 7,3 7,6 3,8 1 1,5 0,6 0,9 7,2 8,2 3,8 4 0,7 0,4 0,7 7,2 6,6 3,8 1 0 v

Ruinen Landclub Camping Ruinen Zwembad 1 0,9 0,4 0,1 7,2 3,0 1,1 1 1,0 0,2 0,1 7,2 3,0 1,1 7 1,3 0,2 0,1 7,3 2,7 1,1 100 0,9 0,4 0,6 7,3 3,3 1,1 20 1,1 0,4 0,3 7,5 3,4 1,1 4 1,0 0,4 0,1 7,2 4,6 1,1 1 1,3 0,4 0,3 7,3 4,4 1,1 50 1,4 0,5 0,5 7,1 5,2 1,1 1 1,3 0,4 0,1 7,2 4,7 1,1 1 0,8 0,3 0,1 6,9 3,1 1,1 1 0,8 0,3 0,1 7,1 4,5 1,1 70 1,0 0,3 0,1 6,9 2,6 1,1 4 0 v
Kleuterbad 2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 0,3 0,3 7,5 3,4 1,1 4 1,1 0,4 0,1 7,0 7,0 1,1 1 2,1 0,4 0,3 7,3 4,4 1,1 1 2,2 0,5 0,5 7,2 5,2 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 0

Ruinen Hotel De Stobbe Zwembad 1 0,2 0,2 0,2 1,0 7,3 5,4 8,9 4 0,2 0,2 0,1 1,2 7,3 2,7 8,9 8 0,6 0,6 0,1 1,6 7,4 3,6 8,9 130 0,4 0,3 0,2 2,1 7,3 4,4 8,9 5 0,5 0,5 0,1 1,0 7,3 2,4 8,9 1 0,9 0,9 0,3 0,3 7,3 7,0 8,9 1 0,7 0,7 0,2 0,1 7,4 5,9 8,9 4 0,4 0,4 0,2 0,7 7,4 7,4 8,9 1 1,5 1,5 0,2 0,5 7,7 6,0 8,9 4 2,0 2,0 0,4 0,3 7,3 5,9 8,9 4 8,9 1,0 1,1 0,4 0,1 7,2 7,3 8,9 10 4 o chloorgehalte in de maanden 

Schoonebeek Anholts Zwembad buiten 1 3,3 3,2 0,0 0,5 7,3 2,3 2,0 1 2,8 2,8 0,0 0,5 7,3 2,0 2,0 1 1,3 1,2 0,0 0,5 7,4 2,6 2,0 1 1,1 1,0 0,0 0,7 7,4 2,0 2,0 2 1,1 1,1 0,0 0,7 7,3 2,2 2,0 1 0,9 0,8 0,0 0,5 7,2 2,1 2,0 8 1,7 1,6 0,0 0,5 7,3 2,0 2,0 1 1,8 1,7 0,0 0,5 7,2 2,0 2,0 6 1,6 0,0 0,5 7,3 2,4 2,0 30 2,4 2,3 0,5 0,5 7,2 2,4 2,0 1 1,3 1,2 0,1 0,5 7,1 3,6 2,0 1 1,5 1,4 0,1 0,5 7,4 2,1 2,0 1 0 o in november en december het 

Koud dompel buiten 4 2,3 0,4 1,0 7,2 5,0 2,0 1 1,7 0,1 1,1 7,4 4,0 2,0 1 0,8 0,2 2,1 7,3 5,2 2,0 1 1,0 0,1 3,1 7,3 3,5 2,0 1 0,7 0,1 2,4 7,5 3,1 2,0 4 0,7 0,1 2,8 7,3 3,3 2,0 1 1,2 0,0 1,6 7,3 2,9 2,0 1 1,1 0,1 1,7 7,3 2,7 2,0 12 1,3 0,0 1,1 7,2 2,9 2,0 286 2,3 0,3 1,8 7,3 6,2 2,0 1 2,2 0,3 2,5 7,2 8,4 2,0 1 1,7 0,3 2,2 7,6 9,7 2,0 1 2 j
Jet-streambad buiten 3 1,9 0,6 0,5 7,1 7,4 2,0 1 1,4 0,6 0,9 7,1 7,4 2,0 1 1,7 0,3 1,1 7,3 6,6 2,0 1 0,9 0,2 1,4 7,3 3,8 2,0 1 0,6 0,1 1,6 7,2 3,3 2,0 4 1,5 0,1 0,8 7,2 3,6 2,0 2 1,7 0,3 0,8 7,0 3,4 2,0 1 2,2 0,1 1,1 7,0 3,5 2,0 4 2,0 0,1 0,5 7,0 5,2 2,0 29 1,6 0,5 1,1 7,0 9,2 2,0 1 1,8 0,7 0,6 7,0 11,0 2,0 1 1,4 0,6 1,3 7,6 12,0 2,0 1 0

HWP binnen 2 1,3 0,9 0,9 7,2 9,6 2,0 1 1,8 0,4 1,7 7,2 7,8 2,0 1 2,1 0,7 1,0 7,3 7,8 2,0 1 1,8 0,0 0,6 7,3 4,2 2,0 2 1,7 0,3 0,6 7,1 5,0 2,0 2 1,2 0,2 1,1 7,0 5,4 2,0 1 1,3 0,4 1,2 6,8 6,5 2,0 1 1,5 0,4 1,0 6,9 6,1 2,0 1 1,0 0,5 0,5 7,1 8,7 2,0 1 2,1 0,8 1,0 7,0 12,0 2,0 1 1,3 1,0 0,5 7,1 12,0 2,0 3 2,0 0,5 1,3 7,8 12,0 2,0 1 0
Voetenbad groot binnen 5 1,2 1,0 0,9 7,1 9,6 2,0 1 1,7 0,4 1,7 7,1 7,8 2,0 1 2,0 0,6 1,0 7,2 7,8 2,0 1 1,5 0,3 0,6 7,2 4,2 2,0 1 1,9 0,3 0,6 7,2 5,0 2,0 1 1,1 0,3 1,1 7,1 5,4 2,0 1 1,0 0,3 1,2 7,0 6,5 2,0 1 1,4 0,4 1,0 7,1 6,1 2,0 1 1,0 0,3 0,5 7,0 8,7 2,0 3 2,5 0,7 1,0 7,2 12,0 2,0 1 1,4 0,5 0,5 7,2 12,0 2,0 3 1,5 0,4 1,3 7,8 12,0 2,0 1 0
Voetenbad klein binnen 6 1,2 0,7 0,9 7,1 9,6 2,0 1 1,5 0,8 1,7 7,1 7,8 2,0 1 2,5 0,7 1,0 7,2 7,8 2,0 1 1,7 0,3 0,6 7,1 4,2 2,0 1 1,5 0,3 0,6 7,0 5,0 2,0 1 0,9 0,3 1,1 7,1 5,4 2,0 1 0,8 0,4 1,2 7,0 6,5 2,0 1 1,0 0,4 1,0 6,8 6,1 2,0 1 1,0 0,3 0,5 7,1 8,7 2,0 370 2,6 0,6 1,0 7,3 12,0 2,0 1 0,7 0,7 0,5 7,1 12,0 2,0 1 1,8 0,3 1,3 7,8 12,0 2,0 1 1

Spier Hotel Spier Zwembad 1 0,9 0,4 0,1 7,0 5,5 6,6 1 1,0 0,3 0,1 7,1 4,2 6,6 4 1,1 0,2 0,1 7,0 3,5 6,6 50 0,9 0,3 0,1 7,1 4,1 6,6 5 0,8 0,4 0,1 7,0 6,3 6,6 1 1,4 0,2 0,1 7,1 4,1 6,6 40 1,4 0,3 0,1 6,9 4,6 6,6 1 1,3 0,5 0,1 7,0 6,2 6,6 420 0,1 0,1 0,5 7,5 5,3 6,6 3000 1,7 0,3 1,0 7,9 5,8 6,6 20 0,9 0,4 0,9 7,3 3,4 6,6 50 1,4 0,2 0,3 7,7 3,9 6,6 1 2 v
Voetenbad 2 4 1 60 30 1 8 4 30 6 4 30 30 0

Tynaarlo Sauna De Bron Zwembad buiten 1 2,1 0,4 0,4 7,7 4,9 15,0 1 1,4 0,3 0,5 7,3 8,1 15,0 3 1,5 0,2 0,5 7,3 4,0 15,0 2 1,3 0,1 0,4 7,1 1,6 15,0 1 1,0 0,2 0,3 7,1 1,0 15,0 1 1,0 0,1 0,3 7,2 2,4 15,0 1 0,4 0,1 0,5 7,3 0,6 15,0 1 0,9 0,1 0,5 7,2 1,1 15,0 2 1,0 0,1 0,3 7,1 1,7 15,0 4 1,0 0,2 0,5 7,2 4,6 15,0 1 1,0 0,4 0,4 7,0 5,4 15,0 2 1,1 0,2 0,3 7,1 7,2 15,0 1 0 v
HWP buiten 2 2,6 0,4 0,5 7,4 12,0 15,0 1 2,2 0,6 0,5 7,6 12,0 15,0 100 2,7 0,3 0,7 7,4 12,0 15,0 22 4,8 0,8 0,9 7,4 13,0 15,0 2 2,9 0,6 1,3 7,2 12,0 15,0 1 1,9 0,8 1,5 7,3 14,0 15,0 65 1,2 0,5 2,2 7,4 11,0 15,0 3 1,4 0,8 2,9 7,2 16,0 15,0 2 100 1,6 0,6 1,0 7,3 9,7 15,0 4 1,4 0,9 1,2 7,1 16,0 15,0 1 1,0 0,4 2,3 7,2 19,0 15,0 7 1,7 1,1 1,5 7,2 17,0 15,0 1 2

Voetenbad binnen 3 1,6 0,4 0,5 7,4 12,0 15,0 1 2,4 0,6 0,5 7,3 12,0 15,0 6 1,9 0,3 0,7 7,3 12,0 15,0 1 1,3 0,8 0,9 7,4 13,0 15,0 33 3,2 0,5 1,3 7,0 12,0 15,0 1 1,9 0,7 1,5 7,3 14,0 15,0 87 0,9 0,5 2,2 7,3 11,0 15,0 2 1,5 0,8 2,9 7,3 16,0 15,0 1 1,4 0,6 1,0 7,2 9,7 15,0 1 1,4 0,8 1,2 7,0 16,0 15,0 1 1,0 0,5 2,3 7,1 19,0 15,0 1 1,1 1,1 1,5 7,1 17,0 15,0 1 2
Dompelbad binnen 4 200 95 7 4 1 1 3 1 5 11 40 1 1
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Onvoldoendes 2x dezelfde? Resultaat Reden brief

Overdekt semi-openbaar

Juni Ju li AugustusJanuari Februari SeptemberOverzicht maand/jaartoets zwemwater DecemberOktober NovemberMaart April Mei

Vries Visio De Brink Zwembad 1 0,7 0,7 0,7 0,9 7,3 4,0 2,8 1 0,5 0,6 0,6 0,5 6,9 5,5 2,8 1 1,0 0,8 0,8 0,6 7,0 1,3 2,8 4 0,6 0,6 1,1 0,8 7,0 1,5 2,8 120 0,8 0,6 0,7 0,4 7,0 3,3 2,8 5 0,9 0,5 0,6 0,3 7,0 1,0 2,8 1 0,9 0,8 0,7 0,5 7,0 2,7 2,8 1 1,1 1,0 0,9 0,5 6,9 3,8 2,8 1 0,8 0,6 0,7 0,9 7,3 1,5 2,8 10 0,8 0,8 0,7 0,9 7,4 3,0 2,8 1 0,9 0,9 0,5 0,9 7,4 5,9 2,8 1 0,9 0,8 0,6 1,0 7,4 3,6 2,8 4 1 v
Klein bad 2 0,7 0,7 0,9 7,3 4,0 2,8 2 0,6 0,7 0,5 6,9 5,5 2,8 3 1,0 0,7 0,6 7,0 1,3 2,8 1 0,5 1,0 0,8 7,0 1,5 2,8 6 0,9 0,7 0,4 6,9 3,3 2,8 3 0,8 0,6 0,3 7,0 1,0 2,8 1 1,0 0,7 0,5 7,0 2,7 2,8 1 0,8 0,7 0,5 6,9 3,8 2,8 1 0,9 0,7 0,9 7,2 1,5 2,8 4 1,0 0,8 0,9 7,4 3,0 2,8 1 0,1 0,6 0,9 7,4 5,9 2,8 1 1,2 0,8 1,0 7,4 3,6 2,8 3 1

Therapiebad Diggelhoes 3 0,7 0,3 0,5 6,9 4,7 2,8 5 1,1 0,5 0,8 7,2 9,8 2,8 1 1,0 0,5 1,0 7,2 9,0 2,8 1 1,0 0,6 1,1 7,0 8,2 2,8 4 1,1 0,6 0,7 7,0 8,3 2,8 1 0,9 0,3 0,5 7,0 7,9 2,8 1 1,2 0,5 0,4 6,8 7,5 2,8 1 1,1 0,6 0,4 6,8 7,6 2,8 1 0,7 0,3 1,0 7,1 4,9 2,8 1 0

Veenoord Swimactive Zwembad 1 1,2 0,5 0,8 7,4 7,1 3,6 1 0,9 0,2 0,3 7,4 3,3 3,6 1 0,9 0,4 1,1 7,3 7,8 3,6 1 1,0 0,6 0,9 7,4 7,3 3,6 1 1,7 0,4 0,6 7,7 4,6 3,6 1 2,7 0,5 0,5 7,5 5,2 3,6 1 0,9 0,5 1,2 7,4 7,6 3,6 66 1,1 0,5 1,1 7,4 6,4 3,6 1 1,1 0,5 1,1 7,4 6,4 3,6 1 1,1 0,4 0,9 7,3 6,6 3,6 7 1,0 0,7 1,0 7,3 8,1 3,6 3 3,6 0 v

Wateren Molecaten Het Landschap Zwembad 1 3,4 3,4 3,4 3,4 1,3 0,9 0,5 1,2 7,2 6,1 3,4 5 0,9 0,8 0,2 1,0 7,4 4,3 3,4 4 1,2 1,2 0,3 1,1 7,3 7,1 3,4 1 0,9 0,9 0,5 5,6 7,3 7,3 3,4 4 1,1 1,0 0,1 0,2 7,4 3,2 3,4 1 3,4 3,4 3,4 0 v
Open half april tot oktober Kleuterbad 2 3,4 3,4 3,4 3,4 1,2 1,1 0,3 1,2 7,2 6,1 3,4 9 0,8 0,8 0,2 1,0 7,4 4,3 3,4 7 100 1,4 1,3 0,3 1,1 7,3 7,1 3,4 4 2,3 0,8 0,5 5,6 7,4 7,3 3,4 30 1,1 1,0 0,2 0,2 7,5 3,2 3,4 10 100 3,4 3,4 3,4 0

Peuterbad 3 3,4 3,4 3,4 3,4 1,2 1,2 0,4 1,2 7,2 6,1 3,4 20 0,8 0,8 0,2 1,0 7,4 4,3 3,4 30 100 1,4 1,4 0,3 1,1 7,3 7,1 3,4 1 1,3 1,0 0,5 5,6 7,4 7,3 3,4 5 1,0 1,1 0,1 0,2 7,4 3,2 3,4 5 100 3,4 3,4 3,4 0

Wezuperbrug Kuierpad Zwembad binnen 1 0,9 0,1 0,1 7,2 2,1 1,8 4 0,9 0,1 0,1 7,3 1,1 1,8 4 1,0 0,1 0,1 7,1 2,2 1,8 10 1,0 0,1 0,6 6,9 2,0 1,8 4 100 1,3 0,1 0,3 7,0 2,3 1,8 1 0,7 0,2 0,5 7,4 2,1 1,8 1 0,9 0,3 2,1 7,6 4,2 1,8 4 0,5 0,5 3,8 7,5 4,7 1,8 4 0,5 0,2 0,1 7,8 1,3 1,8 4 0,6 0,1 0,1 7,2 1,4 1,8 1 0,6 0,1 0,2 7,2 3,4 1,8 8 6,1 0,4 0,1 7,6 1,0 1,8 30 0 v
Kleuter binnen 2 1,0 0,1 0,1 7,2 2,1 1,8 1 0,8 0,1 0,1 7,3 1,1 1,8 5 0,9 0,1 0,1 7,0 2,2 1,8 4 1,0 0,2 0,6 6,7 2,0 1,8 1 100 1,2 0,2 0,3 7,0 2,3 1,8 1 0,8 0,1 0,5 7,4 2,1 1,8 5 0,8 0,3 2,1 7,4 4,2 1,8 1 0,6 0,6 3,8 7,5 4,7 1,8 7 0,6 0,1 0,1 7,6 1,3 1,8 1 0,6 0,1 0,1 7,2 1,4 1,8 1 0,6 0,1 0,2 7,2 3,4 1,8 5 5,1 0,6 0,1 7,6 1,0 1,8 7 1

Buiten Diep buiten 3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,7 0,1 0,4 6,7 1,0 1,8 1 0,8 0,1 0,6 7,3 1,6 1,8 4 2,3 0,1 2,3 7,4 4,3 1,8 1 100 1,8 1,8 1,8 1,8 1
Plons buiten 4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 0,1 0,4 6,9 1,0 1,8 4 0,6 0,1 0,6 7,5 1,6 1,8 1 1,4 0,1 2,3 7,6 4,3 1,8 4 100 1,8 1,8 1,8 1,8 0
Peuter buiten 5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 0,1 0,4 6,8 1,0 1,8 1 0,7 0,1 0,6 7,6 1,6 1,8 7 2,3 0,1 2,3 7,5 4,3 1,8 4 100 1,8 1,8 1,8 1,8 0

Witteveen Orveltermarke Zwembad 1 0,9 0,5 0,7 7,4 6,3 4,9 1 1,2 0,5 1,5 7,7 8,5 4,9 4 1,0 0,3 0,4 7,4 5,6 4,9 1 100 1,1 0,4 1,4 7,4 6,5 4,9 60 1,9 0,5 0,4 7,3 10,0 4,9 4 1,0 0,5 0,4 7,3 5,9 4,9 1 1,2 0,6 1,6 7,2 7,5 4,9 1 1,7 0,7 1,9 7,2 9,2 4,9 70 1,2 0,6 0,8 7,6 7,2 4,9 1 100 1,0 0,7 1,2 7,6 6,5 4,9 1 1,2 0,1 0,2 7,3 2,1 4,9 20 1,0 0,1 0,1 7,0 1,5 4,9 4 1 v
Kleuterbad 2 1,2 1,2 0,3 0,7 7,6 6,3 4,9 30 1,2 1,2 0,6 1,5 7,7 8,5 4,9 10 1,0 0,9 0,4 0,4 7,4 5,6 4,9 150 100 1,2 1,2 0,6 1,4 7,4 6,5 4,9 80 1,4 1,4 0,6 0,4 7,3 10,0 4,9 4 1,2 1,3 0,3 0,4 7,4 5,9 4,9 4 1,0 1,0 0,7 1,6 7,2 7,5 4,9 1 1,6 1,6 0,7 1,9 7,3 9,2 4,9 30 0,7 0,7 0,7 0,8 7,5 7,2 4,9 10 100 1,4 0,7 1,2 7,4 6,5 4,9 1 1,1 1,1 0,2 0,2 7,5 2,1 4,9 4 1,1 1,1 0,2 0,2 7,5 2,1 4,9 4 0

Ecologisch buiten Natuurbad 3

Wittelterbrug Camp. Wittelterbrug Zwembad 1 3,2 3,2 3,2 3,2 1,6 1,6 0,1 0,2 8,0 2,4 3,2 1 1,2 1,2 0,1 0,2 7,1 2,8 3,2 1 1,6 1,6 0,1 0,8 7,1 4,6 3,2 4 1,9 1,8 0,2 0,9 7,0 4,9 3,2 4 3,2 3,2 3,2 3,2 1 v
Open 1 mei - 13 september Kleuterbad 2 3,2 3,2 3,2 3,2 1,5 1,6 0,1 0,2 7,8 2,4 3,2 1 1,4 1,4 0,1 0,2 7,0 2,8 3,2 4 1,9 1,8 0,1 0,8 7,1 4,6 3,2 1 1,9 1,5 0,4 0,9 7,1 4,9 3,2 4 3,2 3,2 3,2 3,2 0

Zeegse Hotel Zeegser Duinen Zwembad 1 0,8 0,8 0,6 0,2 6,5 6,6 2,4 1 0,8 0,8 0,4 0,3 7,3 5,2 2,4 8 0,8 0,8 0,4 0,1 7,3 5,8 2,4 7 0,8 0,8 0,4 0,5 7,0 9,8 2,4 1 1,0 1,0 0,4 0,3 7,0 5,1 2,4 1 0,7 0,7 0,3 0,1 7,0 4,5 2,4 1 1,0 1,0 0,4 0,2 7,0 5,7 2,4 1 0,8 0,8 0,4 0,6 6,9 6,4 2,4 1 1,1 1,0 0,4 0,1 6,9 4,8 2,4 1 1,1 1,0 0,5 1,5 7,5 8,4 2,4 4 1,0 1,0 0,3 0,5 7,5 6,4 2,4 1 1,2 1,4 0,6 0,3 7,5 4,5 2,4 4 1 v

Zuidwolde Sauna Thermen Holiday Zwembad buiten 1 2,0 2,1 0,4 0,2 7,2 3,7 1 2,0 2,0 0,3 0,1 6,9 2,7 0,0 1 0,7 0,7 0,7 0,1 3,1 1,3 0,0 4 1,2 1,0 0,1 0,3 7,1 1,6 0,0 1 5,2 7,0 0,6 0,1 7,6 1,4 0,0 5 0,5 2,2 0,3 0,1 3,8 1,2 0,0 1 2,5 2,2 0,2 0,1 6,9 1,6 0,0 1 1,4 1,5 0,1 0,1 6,9 1,2 0,0 1 1,9 2,1 0,2 0,1 6,8 1,4 0,0 1 1,9 2,0 0,3 0,1 6,8 2,7 0,0 1 6,8 6,8 0,1 0,1 6,9 2,5 0,0 4 5,8 5,6 0,6 0,1 6,9 2,8 0,0 1 2 o maanden april en mei is het vrij 

HWP buiten 2 0,8 0,5 1,2 7,0 13,0 0,0 1 3,8 1,0 1,2 6,9 11,0 0,0 1 1,1 0,6 0,8 6,9 8,3 0,0 1 4,1 0,5 1,2 7,1 14,0 0,0 4 4,6 1,0 0,2 7,3 6,2 0,0 1 2,9 0,6 0,1 6,8 7,8 0,0 1 4,6 0,3 0,3 7,2 8,4 0,0 1 4,5 0,5 0,1 8,0 7,9 0,0 1 1,7 0,8 2,9 7,5 9,1 0,0 4 0,1 0,8 1,9 7,6 11,0 0,0 40 4,6 1,0 0,4 7,5 7,7 0,0 1 1,4 0,3 0,1 6,9 4,4 0,0 4 3
Voetenbad 3 1,0 0,4 1,2 6,9 13,0 0,0 1 3,8 1,0 1,2 6,9 11,0 0,0 1 1,5 0,7 0,8 6,9 6,2 0,0 1 3,5 0,2 1,2 7,1 14,0 0,0 1 5,6 1,0 0,2 7,1 6,2 0,0 1 4,0 0,6 0,1 7,2 7,8 0,0 1 4,2 0,3 0,3 7,2 8,4 0,0 1 4,6 0,5 0,1 7,8 7,9 0,0 4 1,3 0,8 2,9 7,5 9,1 0,0 1 0,1 0,8 1,9 7,5 11,0 0,0 20 3,4 0,9 0,4 7,5 7,7 0,0 1 1,2 0,3 0,1 6,9 4,4 0,0 1 3
Dompelbad 4 2,6 0,6 1,2 7,3 11,0 0,0 1 2,4 0,5 0,4 6,9 8,3 0,0 9 2,1 0,8 0,1 7,1 6,2 0,0 10 5,6 0,4 0,4 8,0 9,4 0,0 1 5,3 0,9 0,3 8,0 6,5 0,0 4 0,4 0,2 0,3 7,3 8,2 0,0 1 3,8 0,4 0,1 8,4 5,3 0,0 1 4,8 0,8 1,4 8,1 10,0 0,0 1 0,0 2,9 0,7 0,8 7,8 8,8 0,0 1 4,3 0,9 0,1 7,7 5,3 0,0 1 4,8 0,9 0,1 7,7 5,0 0,0 4 5

Zwiggelte Hart van Drenthe Zwembad 1 0,6 0,4 0,9 7,4 9,1 6,1 3000 1,2 0,3 0,7 7,2 6,9 6,1 70 1,1 0,3 0,1 7,4 4,3 6,1 20 0,8 0,4 0,4 7,0 4,9 6,1 920 1,2 0,4 0,3 7,1 5,6 6,1 1 1,4 0,3 0,2 7,2 5,5 6,1 4                                                              0,4 1,0 7,3 7,3 6,1 4 1,1 0,5 0,8 7,0 6,9 6,1 1 1,4 0,6 0,1 7,1 4,5 6,1 1 1,1 0,3 0,1 7,2 4,8 6,1 1 1,1 0,6 0,1 7,3 5,4 6,1 4 1,1 0,6 0,1 7,3 5,4 6,1 4 0 v
Kleuterbad 2 0,5 0,4 0,9 7,4 9,1 6,1 3000 1,2 0,3 0,7 7,2 6,9 6,1 4 1,3 0,3 0,1 7,3 4,3 6,1 10 0,9 0,4 0,4 6,9 4,9 6,1 1 1,4 0,4 0,3 7,1 5,6 6,1 1 1,5 0,3 0,2 7,3 5,5 6,1 4 1,2 0,4 1,0 7,3 7,3 6,1 5 1,3 0,6 0,8 7,1 6,9 6,1 1 1,7 0,5 0,1 7,2 4,5 6,1 1 1,2 0,3 0,1 7,2 4,8 6,1 4 1,4 0,5 0,1 7,4 5,4 6,1 1 1,0 0,4 0,1 7,3 4,5 6,1 1 0

Zwinderen Eroroma Relaxbad binnen 1 2,0 1,9 0,8 0,1 7,0 9,5 3,1 7 3,0 3,0 0,6 0,1 7,3 9,7 3,1 1 2,5 2,5 0,4 0,1 7,1 9,2 3,1 10 2,4 2,3 0,4 0,1 6,9 8,0 3,1 8 3,1 3,0 2,9 0,4 0,1 7,0 9,8 3,1 20 2,9 2,9 0,3 0,1 6,8 9,6 3,1 1 3,0 2,9 0,8 1,6 6,6 19,0 3,1 50 4,7 4,6 1,7 0,1 6,8 12,0 3,1 1 2,0 2,0 0,4 0,5 7,2 8,4 3,1 4 1,9 2,0 0,4 0,7 7,1 11,0 3,1 1 7,3 6,9 0,1 0,1 7,0 8,8 3,1 1 3 o onvoldoende zijn. Zo is in de 

Relaxbad buiten 2 3,1 3,1 3,1 3,1 2,5 0,4 6,9 3,1 1 2,9 0,5 0,1 6,9 9,8 3,1 20 2,8 0,3 0,1 6,8 9,6 3,1 1 1,4 0,5 1,6 6,6 19,0 3,1 110 4,0 1,8 0,1 6,8 12,0 3,1 1 3,1 3,1 3,1 2

0
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0

0
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Aan: 
Appartementencomplex "De School" 
t.a.v. Zwembadcommissie 

 
  MEPPEL 

 

 
 
 
 
Assen, 14 juni 2016 
Ons kenmerk 24/VTH/2016002901/50070 
Behandeld door  
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 
(WHVBZ); reguliere controle d.d. 31 maart 2016 (Meppel) 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 31 maart 2016 hebben onze toezichthouders  en   

, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren namens de zwemge-
legenheid de   aanwezig. 
 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne 
en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan 
de artikelen uit het BHVBZ.  
Wel raden wij u aan om de beschadigde wandtegels tussen het bad en de douches af 
te werken of te vervangen. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen  
met de toezichthouder, , per telefoon via , of  
per e-mail via  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, 
 
 
 
 

 
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701132 te vermelden. 

 
 

 
Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Aan:
Awec Sandur B.V.

Sandurdreef 5
7828 AA  EMMEN

7828 AA 5

Assen, 15 maart 2016
Ons kenmerk /VTH/ /49813
Behandeld door  
Uw kenmerk 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 8 februari 2016 (Emmen)

Geachte ,

Op 8 februari 2016 hebben onze toezichthouders , uw 
zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u namens de zwemgelegenheid aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 4, eerste lid: Pompcapaciteit
De pompen waarmee het zwem- en badwater wordt rondgepompt, hebben een capaciteit 
zoals deze kan worden berekend met bijlage III van het Bhvbz.

De debieten van niet alle baden worden weergegeven. Tenminste een van de twee niet 
werkende debietmeters, van het recreatiebad of van de whirlpool, moet worden gerepareerd 
of vervangen. De capaciteit van het andere bad kan ook via de totale pompcapaciteit worden 
berekend. Wij voeren hierop één maand na dagtekening van de brief een hercontrole uit.
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Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. 
Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden 
beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 
doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden 
onderzocht.

Artikel 9, tweede lid
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid
Hij noteert daarbij tevens:
a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied;
d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en 

badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is 

toegevoegd;
h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er regelmatig maar één keer per dag een 
bemonstering van het geurbad wordt uitgevoerd en in het logboek wordt genoteerd. 

Het eigen onderzoek van het badwater en het bijhouden van het logboek is van bijzonder 
groot belang voor het goed bijhouden van de waterkwaliteit en daarmee voor de veiligheid en 
gezondheid van uw bezoekers. 
U dient ten minste tweemaal daags het eigen onderzoek van alle baden uit te voeren en in het 
logboek te noteren. Hier wordt tijdens de hercontrole en alle daarop volgende controles 
aandacht aan besteed. 

Artikel 47: Deugdelijkheid
De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, 
functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en 
reinheid.

Tijdens de controle is geconstateerd dat verschillende overlooproosters in uw bad-inrichting 
vergaande slijtage en defecten vertonen. Door deze defecten sluiten de roosters niet goed op 
elkaar aan, waardoor er tussen de spijlen kieren van groter dan 8 millimeter ontstaan. 
Bezoekers kunnen zich aan deze kieren bezeren of bekneld raken. Bij het recreatiebad en de 
whirlpool is een aantal grote kieren geconstateerd tussen de overlooproosters.

Met u is afgesproken dat u deze kieren zodanig afwerkt dat de ruimte tussen de spijlen niet 
groter is dan ten hoogste 8 millimeter. Wij voeren hierop één maand na dagtekening van de 
brief een hercontrole uit.

2
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Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder,  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

3

105



106



 

 
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700591 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Awec Sandur B.V. 

 
Sandurdreef 5 
7828 AA  EMMEN 
 
7828 AA5 

 
                       

  
                  
Assen, 11 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700591-00719486 
Behandeld door de heer  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Awec Sandur B.V. - Sandurdreef 5 7828 AA Emmen 

                   
                

Geachte , 
 
Op 20 september 2017 hebben onze toezichthouders , uw 
zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u namens de zwemgelegenheid aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling 
In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een 

voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid 

wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de 

hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde. 

 

Tijdens de controle is geconstateerd dat de debietmeters van het plons bassin en het recreatiebad 
niet functioneren. Alle aanwezige circulatiebassins dienen een functionerende debietmeter te hebben. 
Wij hebben u hier reeds op gewezen tijdens de controle van 8 februari 2016. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700591 te vermelden. 

 
 

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt 

in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor 

dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening 

en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 

Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

 
Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 
Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er regelmatig maar één keer per dag een bemonstering van 
het geurbad wordt uitgevoerd en in het logboek wordt genoteerd.  
 
Het eigen onderzoek van het badwater en het bijhouden van het logboek is van belang voor het goed 
bijhouden van de waterkwaliteit en daarmee voor de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers. 
  
U dient ten minste tweemaal daags, vóór opening en tegen sluiting, voor alle bassins het eigen 
onderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan in het logboek te noteren. Wij hebben u hier reeds 
op gewezen tijdens de controle van 8 februari 2016. 
 
Artikel 47: Deugdelijkheid 
De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren 

deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid. 

 

Tijdens de controle is geconstateerd dat verschillende overlooproosters in uw badinrichting slijtage en 
defecten vertonen. Door deze defecten sluiten de roosters niet goed op elkaar aan, waardoor er 
tussen de spijlen kieren van groter dan 8 millimeter aanwezig zijn. Bezoekers kunnen zich aan deze 
kieren bezeren of bekneld raken. Bij het recreatiebad en de whirlpool is een aantal grote kieren 
geconstateerd tussen de overlooproosters. 
 
U dient deze kieren zodanig af te werken dat de ruimte tussen de spijlen niet groter is dan ten hoogste 
8 millimeter. Wij hebben u hier reeds op gewezen tijdens de controle van 8 februari 2016. 
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Aan: 
Awec Sandur B.V. 

 
Sandurdreef 5 
7828 AA  EMMEN 
 
7828 AA5 

 
                       

  
                  
Assen, 5 maart 2018 
Ons kenmerk 201700591-00744241 
Behandeld door  
Onderwerp: Vooraankondiging Last onder Dwangsom Whvbz 2018 - Awec Sandur B.V. - Sandurdreef 
5 7828 AA Emmen 

                   
              

Geachte , 
 
Op 28 februari 2018 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. 
Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgevoerd op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen 
en Zwemgelegenheden (Bhvbz). Bij de hercontrole was  aanwezig.  
 
In deze brief leest u de resultaten van deze hercontrole en dat wij voornemens zijn om u een last 
onder dwangsom op te leggen. 
 
Voorgeschiedenis 

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz 
tijdens onze inspecties op 8 februari 2016 en 20 september 2017. Wij hebben onze bevindingen van 8 
februari 2016 beschreven in onze brief van 24 maart 20161. Onze bevindingen van 20 september 
2017 hebben wij beschreven in onze brief van 11 oktober 20172. 
 
Controle 
Tijdens de controle op 28 februari 2018 hebben wij opnieuw geconstateerd dat uw zwemgelegenheid 
niet voldoet aan de volgende artikelen uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende 
wettekst integraal in de bijlage opgenomen. 
Hieronder leest u wat de bevindingen zijn van onze toezichthouder. 
 
Wettelijk kader 
Op grond van artikel 3 van de Whvbz zijn in de Bhvbz voorschriften opgenomen over de hoedanigheid 
en de behandeling van het zwem- en badwater. 
 
 

 

 

1: Met ons kenmerk 2016001357 
2: Met ons kenmerk 201700591-00719486. 
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In artikel 9 van het Bhvbz is voorgeschreven dat u minimaal tweemaal per dag, voor opening en tegen 
sluiting, het badwater van alle bassins dient te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in 
bijlage I van het Bhvbz. De resultaten hiervan dient u in het logboek te noteren en ten minste twee jaar 
ter inzage te houden.  
 
Artikel 2 van de Whvbz stelt dat het verboden is om gelegenheid tot zwemmen of baden te geven in 
een badinrichting, wanneer niet is voldaan aan de in de artikelen 3, 4 en 7 van het Whvbz gestelde 
voorschriften.  
 
Dagelijks onderzoek 
Tijdens de controle is geconstateerd dat het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel 
tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. Zo wordt regelmatig de 
waterkwaliteit van het geurbad slechts éénmaal per dag of in het geheel niet gemeten, dan wel 
genoteerd in het logboek. U dient ten minste tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, in alle 
bassins het eigen onderzoek uit te voeren volgens de parameters van Bijlage I van het Bhvbz. U dient 
de resultaten hiervan te noteren in het logboek en ten minste 2 jaar ter inzage te houden voor onze 
toezichthouder. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid, 
van het Bhvbz overtreden wordt. 
 

Voorgenomen last onder dwangsom 

Wij hebben daarom het voornemen om aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen indien u 
de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz, niet 
ongedaan maakt. Dit doen wij met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang 
met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

 
Uit het bovenstaande blijkt dat u meerdere artikelen van het Whvbz en Bhvbz overtreedt. Daarom zijn 
wij voornemens u de volgende last onder dwangsom op te leggen. 
 
Ad 1: 

 Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde 
lid van het Bhvbz te beëindigen en beëindigd te houden. 

 Wanneer u zich niet houdt aan bovenstaande lastgeving moet u ons . 2.500,-- (tweeduizend 
vijfhonderd euro) per keer betalen dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid 
van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag 
waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend 
euro). 

 Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding dient u binnen één dag na verzenddatum 
van de definitieve dwangsombeschikking ten minste tweemaal per dag, 
voor opening en tegen sluiting, het badwater van alle bassins te onderzoeken op de 
parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het 
logboek te noteren. 

 
Lengte begunstigingstermijn 
Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking een begunstigingstermijn van één 
dag op te nemen waarbinnen u bovenstaande overtreding ongedaan kunt maken, zodat u in 
de gelegenheid bent om uw personeel hierover te instrueren. Deze termijn wordt door ons gezien de 
acute aard van de overtredingen redelijk geacht. 
 
Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor de overtreding niet zijn 
opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last 
tot sluiting. 
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Bijlage 1: Integrale wetteksten overtreden artikelen Whvbz en Bhvbz 

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) 

Geldend van 01-10-2012 t/m heden 
 
Artikel 2  
Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting 

te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 

7 geldende voorschriften. 

 
Artikel 3  
1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot 

badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende: 

a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater; 

b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten; 

c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater; 

d. de te bezigen materialen; 

e. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de reinheid; 

f. de gelegenheid tot het bergen van kleding; 

g. het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers; 

h. het toezicht, 

i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid. 

 

2.  De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten slechts hetgeen naar Ons oordeel uit het 

oogpunt van hygiëne strikt noodzakelijk is. 

 

3.  De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelden niet met betrekking tot de 

badinrichtingen behorend tot de op grond van artikel 10b, tweede lid, aangewezen locaties. 
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Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) 

Geldend van 01-07-2011 t/m heden 
 
Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in 

oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit
1
 

      houder  laboratorium. 

Te meten in het bassin op de plaats waar de 

waarde van deze parameter naar redelijkerwijs 

kan worden aangenomen, het ongunstigst is :
2
 

        

1. Bij 37°C kweekbare kiemen aantal 

per ml 

≤ 100   m  

2. Pseudomonas aeruginosa aantal 

per 

100 ml 

niet aantoonbaar   
3
  

3. Doorzicht meter tot bodem d m 

4. Troebelingsgraad bij uitlaat FTE ≤0,5   
3
  

5. Kaliumpermanganaatverbruik mg/l ≤ 70 % van het

kaliumpermanganaatverbruik 

van het suppletiewater + 6 

  m
4
 

6. Zuurgraad Ph 6,8 ≤ pH ≤ 7,8 d  m  

7. Buffercapaciteit mmol/

l 

≥ 1   
3
  

8. Ureum mg/l ≤ 2,0   m
4
 

9. Vrij beschikbaar chloor (VBC) mg/l 0,5 ≤ VBC ≤ 1,55
 d  m 

10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur 

wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 

9 vermelde norm) 

mg/l 2,0 ≤ VBC ≤ 5,0 d  m  

11. Gebonden beschikbaar chloor mg/l ≤ 1,0 d  m  
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12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm 

wordt  

mg/l ≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)      

gebruikt)   ≤ 100 (bij gebruik

isocyanuurzuur-verbindingen)  

  m
4
 

          

Te meten in het toevoerwater:          

13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt) mg/l niet aantoonbaar d  m 

          

Te meten op de in het beheersplan Legionella 

(artikel 2b) aangegeven risicopunten:  

        

14. Legionella k.v.e./l <100 k.v.e./l   hj 

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 

doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht. 

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 

zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de 

tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van 

enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden. 

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten. 

1
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen 

desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 

genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden 

alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters. 

2
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt 

gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of 

badwater in één bassin. 

3
 Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats 

te vinden ten aanzien van deze parameter. 

4
 Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze 

parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het 

ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen. 

5
 Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m

2
 geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.  
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Bhvbz Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

Artikel 9, derde lid 
Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 

Artikel 9, vierde lid 

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 
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Aan: 
Awec Sandur B.V. 

 
Sandurdreef 5 
7828 AA  EMMEN 
 
7828 AA5 

 
                       

  
                  
Assen, 6 april 2018 
Ons kenmerk 201700591-00750540 
Behandeld door  
Onderwerp: Whvbz 2018 - Vervolg vooraankondiging Last Onder Dwangsom  -  Awec Sandur B.V. - 
Sandurdreef 5 7828 AA Emmen 

                  
              

Geachte , 
 
Op 5 maart 20181 schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, 
omdat u artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen 
en Zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt. 
 
Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken uw zienswijze te geven. Hier heeft u 
gebruik van gemaakt middels een gesprek op 20 maart 2018. Naar aanleiding van uw zienswijze 
hebben wij besloten u vooralsnog geen last onder dwangsom op te leggen. Waarom wij dit doen 
lichten wij in deze brief toe. 
 
Overtreding, zienswijze en onze reactie hierop 

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting 
verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de 
met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. 
Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en het volgende voorschrift van het Bhvbz worden 
overtreden: 
 
Ad 1. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek 
 
Overtreding 

Op 8 februari 2016, 20 september 2017 en 28 februari 2018 hebben onze toezichthouders uw 
badinrichting bezocht. Tijdens deze controles is geconstateerd dat het dagelijks onderzoek van de 
waterkwaliteit niet structureel tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. Zo 
wordt regelmatig de waterkwaliteit van het geurbad slechts éénmaal per dag gemeten, dan wel 
genoteerd in het logboek.  
 
 
1 Met ons kenmerk: 201700591-00744241 
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U dient ten minste tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, in alle bassins het eigen 
onderzoek uit te voeren volgens de parameters van Bijlage I van het Bhvbz. U dient de resultaten 
hiervan te noteren in het logboek en ten minste 2 jaar ter inzage te houden voor onze toezichthouder. 
 
Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz 
overtreden wordt. 
 
Zienswijze 

Tijdens het zienswijzegesprek heeft u aangegeven dat u het betreurt dat de eigen metingen van het 
geurbad onvoldoende zijn uitgevoerd en bijgehouden in het logboek. U erkent dat verbetering 
noodzakelijk is en heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van de overtreding te 
voorkomen. U geeft aan dat u het leidinggevend personeel geïnstrueerd heeft om dagelijks te 
controleren of het eigen onderzoek uitgevoerd en genoteerd is, en wanneer dat niet het geval blijkt te 
zijn, zorg te dragen voor het alsnog uitvoeren van het onderzoek. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat u maatregelen heeft genomen om het uitvoeren en noteren van het eigen onderzoek beter binnen 
uw badinrichting te borgen, vinden wij een goede ontwikkeling. Om deze reden, en omdat u erkent en 
betreurt dat ondanks de eerdere constateringen het eigen onderzoek onvoldoende wordt uitgevoerd, 
vertrouwen wij er dan ook op u in het vervolg het onderzoek goed blijft uitvoeren en noteren in het 
logboek. Daarom zien wij vooralsnog af van het opleggen van een last onder dwangsom.  
 
Om er toch zeker van te zijn dat in het vervolg van alle bassins het eigen onderzoek tweemaal daags, 
voor opening en tegen sluiting, wordt uitgevoerd en genoteerd in het logboek, zullen wij een aantal 
onaangekondigde hercontroles uitvoeren. Wanneer uit een van deze controles blijkt dat de overtreding 
opnieuw begaan wordt, behouden wij ons het recht voor om de last onder dwangsom alsnog per direct 
op te leggen. 
 
Afschrift 
Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de 
Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de 
GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Emmen. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum van provincie Drenthe via telefoonnummer (0592) 36 55 55. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 

 
Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
 
 
Afschrift van deze brief te zenden aan: 
- Openbaar Ministerie Noord-Nederland, Postbus 577, 9700 AN Groningen 
- Politie Noord-Nederland, Postbus 107, 9400 AC ASSEN 
- GGD Drenthe t.a.v. afdeling infectieziekten, Postbus 144, 9400 AC Assen. 
- Gemeente Emmen t.a.v. het college van B & W, Postbus 30001, 7800 RA Emmen 
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Bijlage 1: Integrale wetteksten overtreden artikelen Whvbz en Bhvbz 
 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) 
Geldend van 01-10-2012 t/m heden 
 
Artikel 2 
Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting 
te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 
7 geldende voorschriften. 
 
Artikel 3 
1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot 
badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende: 
a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater; 
b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten; 
c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater; 
d. de te bezigen materialen; 
e. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de reinheid; 
f. de gelegenheid tot het bergen van kleding; 
g. het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers; 
h. het toezicht, 
i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid. 
 
2. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten slechts hetgeen naar Ons oordeel uit het 
oogpunt van hygiëne strikt noodzakelijk is. 
 
3. De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelden niet met betrekking tot de 
badinrichtingen behorend tot de op grond van artikel 10b, tweede lid, aangewezen locaties. 
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Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in 

oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit
1
 

Parameters en plaatsen van onderzoek Eenheid Norm 

Frequentie van 

onderzoek uit te 

voeren door 

      houder  labor. 

Te meten in het bassin op de plaats waar de 

waarde van deze parameter naar redelijkerwijs 

kan worden aangenomen, het ongunstigst is :
2
 

        

1. Bij 37°C kweekbare kiemen aantal per ml ≤ 100   m  

2. Pseudomonas aeruginosa aantal per 100 ml niet aantoonbaar   
3
  

3. Doorzicht meter tot bodem d m 

4. Troebelingsgraad bij uitlaat FTE ≤0,5   
3
  

5. Kaliumpermanganaatverbruik mg/l ≤ 70 % van het

kaliumpermanganaatverbruik van het 

suppletiewater + 6 

  m
4
 

6. Zuurgraad Ph 6,8 ≤ pH ≤ 7,8 d  m  

7. Buffercapaciteit mmol/l ≥ 1   
3
  

8. Ureum mg/l ≤ 2,0   m
4
 

9. Vrij beschikbaar chloor (VBC) mg/l 0,5 ≤ VBC ≤ 1,55
 d  m 

10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur 

wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 

vermelde norm) 

mg/l 2,0 ≤ VBC ≤ 5,0 d  m  

11. Gebonden beschikbaar chloor mg/l ≤ 1,0 d  m  

12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm 

wordt  

mg/l ≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)      

gebruikt)   ≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-

verbindingen)  

  m
4
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Parameters en plaatsen van onderzoek Eenheid Norm 

Frequentie van 

onderzoek uit te 

voeren door 

Te meten in het toevoerwater:          

13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt) mg/l niet aantoonbaar d  m 

          

Te meten op de in het beheersplan Legionella 

(artikel 2b) aangegeven risicopunten:  

        

14. Legionella kolonievormende 

eenheden per 

liter(k.v.e./l) 

<100 k.v.e./l   hj 

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 

doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht. 

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 

zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de 

tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van 

enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden. 

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten. 

1
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen 

desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 

genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden 

alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters. 

2
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt 

gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of 

badwater in één bassin. 

3
 Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats 

te vinden ten aanzien van deze parameter. 

4
 Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze 

parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het 

ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen. 

5
 Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m

2
 geldt een bovengrens van 5,0 mg/l. 
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Bhvbz Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 
houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 
chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 
opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 
 
Artikel 9, tweede lid 
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 
 
Artikel 9, derde lid 
Hij noteert daarbij tevens: 
a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 
b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 
c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 
d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 
e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 
f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 
h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 
 
Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700591 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Awec Sandur B.V. 

 
Sandurdreef 5 
7828 AA  EMMEN 
 
7828 AA5 

 
                       

  
                  
Assen, 24 mei 2018 
Ons kenmerk 201700591-00758376 
Behandeld door  
Onderwerp: Hercontrole Whvbz 2018 - Awec Sandur B.V. - Sandurdreef 5 7828 AA Emmen 

                  
              

Geachte , 
 
 
Op 15 mei 2018 hebben onze toezichthouders,  uw 
zwemgelegenheid Parc Sandur bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
 
 
Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgevoerd op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden het bijbehorende besluit (Bhvbz). Aanleiding voor de 
hercontrole zijn eerdere constateringen dat het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit niet 
structureel tweemaal daags werd uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek. 
 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan artikel 9 uit het 
Bhvbz. De eigen metingen van de waterkwaliteit zijn voldoende uitgevoerd en het logboek is 
voldoende bijgehouden, sinds het verzenden van onze laatste brief van 6 april 2018. 
 
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat de vooraankondiging last onder dwangsom hiermee zijn 
werking niet verliest. Wij zullen dit jaar meerdere onaangekondigde controles uitvoeren op het 
uitvoeren van de eigen metingen en het bijhouden van het logboek. Wanneer uit een van deze 
controles blijkt dat de overtreding van artikel 9 opnieuw begaan wordt, behouden wij ons het recht 
voor om de last onder dwangsom alsnog per direct op te leggen. 
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Aan:
Bosbad Hoogersmilde

  HOOGERSMILDE

Assen, 19 december 2016
Ons kenmerk 50/VTH/2016005183/50490
Behandeld door
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 2 augustus 2016 (Midden-Drenthe)

Geachte ,

Op 2 augustus 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controle was namens de zwemgelegenheid  

 aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ. 

Tot slot merken wij nog op dat we geconstateerd hebben dat de coating van het 
kleuter- en peuterbad begon los te laten. Van  begrepen we dat dit 
komend jaar wordt vervangen. 

Deze brief is in het systeem blijven hangen. Excuses dat deze niet eerder is verstuurd.
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon via , of per e-mail 
via .
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

1
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Aan:
Stichting Bosbad Noord-Sleen

Assen, 5 juli 2016
Ons kenmerk 27/VTH/ 2016003262/50159
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 16 juni 2016 (Coevorden)

Geachte ,

Op 16 juni 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij 
de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op:
Tijdens de controle is geconstateerd dat er een aantal ongelakte houten banken rondom de 
bassins staan. Ongelakt hout neemt vocht op en is daardoor lastig te reinigen. Hiermee vormt 
het een belemmering voor de hygiëne. Artikel 19 van het BHVBZ stelt dat voorwerpen die met 
baders of zwemmers in aanraking kunnen komen, vervaardigd moeten zijn van makkelijk 
reinigbaar materiaal. Wij verzoeken u om de banken voor aanvang van het volgende seizoen 
te voorzien van een laklaag. Tijdens de eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht 
aan besteed.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail 

.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

1
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,
teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700639 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Stichting Bosbad Noord-Sleen 

 
 

 
 

 

 
                    
     

                 
 

Assen, 6 november 2017 
Ons kenmerk 201700639-00724217 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Bosbad Noord-Sleen - 't Haantje 86 7846 TK Noord-Sleen 

           
                       

Geachte , 
 
Op 7 september 2017 hebben onze toezichthouders, , uw 
zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan het volgende artikel uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder is de 
door ons geconstateerde afwijking beschreven. 
 
Artikel 19: Reinigbaarheid materialen 
Voorwerpen die met de zwemmers of baders of het zwem- of badwater in aanraking kunnen komen, 

zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er een aantal ongelakte houten banken tussen het 
recreatiebad en het kleuterbad staan. Het hout van deze banken is ruw en ongelakt en neemt 
daardoor vocht en vervuiling op. De banken zijn daardoor niet eenvoudig schoon te maken. Wij 
hebben u hier reeds op gewezen in onze brief van 5 juli 20161.  
 
U dient alle aanwezige houten banken voor aanvang van het volgende seizoen zodanig af te werken 
dat deze eenvoudig reinigbaar zijn, bijvoorbeeld met een laklaag. Tijdens de eerstvolgende reguliere 
controle wordt hier aandacht aan besteed. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
  

                                                      
1 Met ons kenmerk 27/VTH/2016003262/50159 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700639 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting Bosbad NoordSleen 

 
 

 
 

 

 
                    
     

                 
 

Assen, 19 juli 2018 
Ons kenmerk 201700639-00768409 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Bosbad Noord-Sleen - 't Haantje 86 7846 TK Noord-Sleen 

               
               

Geachte , 
 
Op 12 juli 2018 hebben onze toezichthouders, , uw 
zwemgelegenheid Bosbad Noord-Sleen bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 19: Reinigbaarheid materialen 

Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen komen, 

zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er een aantal ongelakte houten banken tussen het 
recreatiebad en kleuterbad staan. Het hout van deze banken is ruw, splintert en is poreus. Hierdoor 
neemt het vocht en vervuiling op. Tevens bestaat het risico dat mensen zich bezeren aan splinters. 
 
U dient alle aanwezig houten banken zodanig af te werken dat deze eenvoudig reinigbaar zijn en 
bezoekers zich niet bezeren. Wij hebben u hier reeds op gewezen in onze brieven van 5 juli 20161 en 
6 november 20172.  
 
 
 
1 Met ons kenmerk 27/VTH/2016003262/50159 
2 Met ons kenmerk 201700639-00724217 

131



132



133



Aan:
Bosbad Vledder

  VLEDDER

Assen, 8 november 2016
Ons kenmerk 44/VTH/2016004531/50429
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 25 augustus 2016 (Westerveld)

Geachte

Op 25 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen
Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen 
komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het bad bankjes staan met een zitvlak van 
ongelakt hout. Ongelakt hout is door de open structuur moeilijk schoon te houden en neemt 
vocht op. Bacteriën en schimmels kunnen zich onder deze omstandigheden gemakkelijk 
vermeerderen. Wij verzoeken u uit het oogpunt van de hygiëne om vóór aanvang van volgend 
seizoen deze bankjes te vervangen voor exemplaren van metaal, dan wel kunststof, of om het 
hout te voorzien van lakwerk, zodat het 
beschermd is tegen inwerking van vocht.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , telefoonnummer  of per e-mail 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Aan:
Buitencentrum De Wolfskuylen

Holtweg 9
7863 TA  GEES

7863 TA 9

Assen, 12 juli 2016
Ons kenmerk 28/VTH/2016003359/50129
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 14 juni 2016 en vooraankondiging dwangsom 
(Coevorden)

Geachte ,

Op 14 juni 2016 hebben onze toezichthouders,  en  
, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was u aanwezig.

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ.

Waterkwaliteit
Tijdens de controle is met u gesproken over de waterkwaliteit van de afgelopen jaren. Uw 
zwembad gelegen op buitencentrum De Wolfskuylen te Gees, is een zwemgelegenheid in de 
zin van het BHVBZ. Op grond van artikel 3 van het BHVBZ moet zwemwater voldoen aan de 
normen die in Bijlage I van dat besluit zijn aangegeven. Het niet voldoen aan deze normen, is 
een overtreding van artikel 2 van de WHVBZ. Dit artikel bepaalt dat het verboden is 
gelegenheid tot zwemmen te geven, indien niet is voldaan aan alle artikelen van het BHVBZ.

Uit de jaartoetsingen van 2010 tot en met 2015 blijkt dat het water in de bassins niet voldoet 
aan de normen zoals gesteld in de Bijlage I van het BHVBZ. De oorzaken van de 
onvoldoendes van de jaartoetsen zijn samengevat in de bijlage "overzicht onvoldoende 
jaartoetsingen". 
De oorzaken van de onvoldoendes van de jaartoetsen zijn samengevat in de bijlage "overzicht 
onvoldoende jaartoetsingen De Wolfskuylen". 
Omdat u twee keer een maandtoets per kalenderjaar uitvoert, in de maanden juli en augustus, 
mag u voor geen enkele maandtoets een onvoldoende scoren.
Vanaf 2004 is hierover regelmatig met u gesproken en in 2008 is er een dwangsom opgelegd. 
Tot nu toe zijn structurele verbeteringen van het resultaat uitgebleven.

De normen in het BHVBZ zijn bedoeld om de gezondheid van de gebruikers van zwembaden 
te waarborgen. Wij vinden het dan ook van groot belang dat deze overtreding beëindigd wordt 

1
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en dat de artikelen van het BHVBZ en de WHVBZ worden nageleefd.

Wij hebben daarom het voornemen om u een last onder dwangsom op te leggen met een 
hoogte van € 10.000,-- wanneer één van de jaartoetsen de komende drie jaren onvoldoende 
is. 

Zienswijze
Deze brief is geen besluit in de zin van de Awb zodat tegen deze brief geen bezwaar of 
beroep open staat. Wel stellen wij u op grond van artikel 4:8 Awb in de gelegenheid om 
binnen vier weken na de verzenddatum van de brief een zienswijze in te dienen ten aanzien 
van ons voornemen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u opsturen naar het bovenaan deze brief 
vermelde postadres. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact 
opnemen met de bovenaan deze brief vermelde behandelend ambtenaar. Wanneer u binnen 
deze termijn niet reageert, gaan wij er van uit dat u geen behoefte heeft aan het indienen van 
een zienswijze. 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon via  of per e-mail via 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Bijlage(n): Overzicht onvoldoende jaartoetsingen De Wolfskuylen
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Bijlage : Overzicht onvoldoende jaartoetsingen De Wolfskuylen

Jaartoets Maand Onvoldoende vanwege
2010 Augustus Zwembad: Vrij beschikbaar chloor gehalte te laag; 

Zuurgraad te hoog.
2011 Juli Zwembad & kleuterbad: Zuurgraad te hoog.
2012 Juli Zwembad & kleuterbad: Vrij beschikbaar chloor gehalte 

te laag; Ureum gehalte te hoog.
2013 Juli Zwembad: Meerdere parameters onvoldoende.
2014 Juli

Augustus

Zwembad: Meerdere parameters onvoldoende.

Zwembad: Meerdere parameters onvoldoende.
2015 Juli

Augustus

Kleuterbad: Vrij beschikbaar chloor gehalte, ureum gehalte, 
zuurgraad, kaliumpermanganaatverbruik te hoog.

Kleuterbad: Ureum, kaliumpermanganaatverbruik te hoog. 
Zwembad: Vrij beschikbaar chloor gehalte te laag; 
Ureum gehalte, kaliumpermanganaatverbruik, koloniegetal 
te hoog.

3
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Aan: 
Buitencentrum de Wolfskuylen 

 
Holtweg 9 
7863 TA  GEES 
 
7863 TA9 

 
                       

  
                  
Assen, 16 april 2018 
Ons kenmerk 201701033-00754107 
Behandeld door  
Onderwerp: Jaartoets Whvbz 2017 - Buitencentrum de Wolfskuylen - Holtweg 9 7863 TA Gees 

                  
              

Geachte , 
 
 
Begin 2018 hebben wij de jaartoetsing gedaan over de zwemwaterkwaliteit van 2017. De bassins, 
waarvan u de beheerder bent, hebben in 2017 een voldoende gescoord op de jaartoets. Dit is een 
compliment waard. 
 
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat dit niet betekent dat de dwangsom, met ons kenmerk 
46/VTH/2016004738 die wij u in 2016 hebben opgelegd, haar werking heeft verloren. De dwangsom is 
nog steeds in werking. Het blijft daarom belangrijk dat overschrijdingen van de waterkwaliteit worden 
voorkomen. Het is aan u om ervoor te zorgen dat alle bassins aan de waterkwaliteitsnormen, zoals 
deze in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) bijlage 1 
staan (blijven) voldoen. 
 
 
Tot slot 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met  
, per e-mail l, of , per email 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 

 
Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Aan: 
Buitencentrum de Wolfskuylen 

 
Holtweg 9 
7863 TA  GEES 
 
7863 TA9 

 
                     

    
                  
Assen, 17 augustus 2017 
Ons kenmerk 201701033-00711814 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Buitencentrum de Wolfskuylen - Holtweg 9 7863 TA Gees 

                 
                 

Geachte , 
 
Op 16 augustus 2017 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij 
de controle was u aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling 
In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een 

voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid 

wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de 

hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de aanwezige debietmeters niet functioneren. Doordat de 
debietmeters niet functioneren, heeft u geen goed zicht op het waterbehandelingsproces. Wij hebben 
u hierop reeds gewezen in onze brief van 7 juli 20151. U dient de debietmeters te herstellen binnen 
één maand na dagtekening van deze brief.  
 
Tevens is geconstateerd dat een aantal skimmerdeksels gescheurd is en dat het straatwerk van het 
perron zodanig verzakt is dat er plasvorming optreed. U dient de skimmerdeksels te vervangen en de 
perrons vlak in te straten voor aanvang van volgend zwemseizoen.  
 

                                                      
1 Met ons kenmerk 30/VTH/2015003402/48557. 

150



 

 
 

Hebt u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon via  of per e-mail via 

. 
  
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 

Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701033 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Buitencentrum de Wolfskuylen 

 
Holtweg 9 
7863 TA  GEES 
 
7863 TA9 

 
                       

  
                  
Assen, 15 augustus 2018 
Ons kenmerk 201701033-00773089 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Buitencentrum de Wolfskuylen - Holtweg 9 7863 TA Gees 

                  
              

Geachte  
 
Op 15 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Buitencentrum de Wolfskuylen bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling 
In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een 

voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald die in een bepaalde tijdseenheid 

wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de 

hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10% af van de werkelijke waarde. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de aanwezige debietmeters niet functioneren. Wij hebben u 
hier reeds op gewezen in onze brieven van 7 juli 20151 en 17 augustus 20172. U heeft aangegeven 
dat dit komt doordat de sensoren vervuilen. U wilt de sensoren graag vervangen voor een minder 
storingsgevoelig type. 
 
Met u is afgesproken dat u de debietmeters vervangt vóór aanvang van het zwemseizoen 2019. 
Wanneer tijdens de hercontrole blijkt dat de debietmeters niet hersteld zijn, zien wij ons genoodzaakt 
om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. 
 
1: Met ons kenmerk 30/VTH/2015003402/48557. 
2: Met ons kenmerk 201701033-00711814. 
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Aan:
Camping Alinghoek

Alinghoek 16
9533 PE  DROUWEN

9533pe16

Assen, 16 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003690/50345
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 1 augustus 2016 (Borger-Odoorn)

Geachte ,

Op 1 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwem-gelegenheid 
bezocht. Bij de controle was   aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben uw zwemgelegenheid gedeeltelijk kunnen controleren, omdat de machine-kamer 
was afgesloten. Het familiezwembad en het logboek waren tijdens de controle in orde. 

U hebt aanpassingen aan de installatie van de badinrichting gedaan. Deze wijzigingen moet u 
volgens artikel 10 van het WHVBZ drie maanden van te voren aan ons doorgeven. Zoals 
tijdens de controle is afgesproken krijgt u via de mail een meldings-formulier om de 
aanpassingen alsnog aan ons door te geven. Naar aanleiding daarvan komen wij nogmaals 
controleren. 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , telefoonnummer , of 
e-mai .

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

1
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700836 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Camping Drenthe - Alinghoek 

 
Alinghoek 16 
9533 PE  DROUWEN 
 
9533 PE16 

 
                   
     

                
 

Assen, 20 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700836-00721285 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Camping Alinghoek - Alinghoek 16 9533 PE Drouwen 

                   
                 

Geachte , 
 
Op 10 augustus 2017 heeft onze toezichthouder  uw zwemgelegenheid  
bezocht. Bij de controle was u aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de waterdiepte en het duikverbod onvoldoende duidelijk 
worden aangegeven. Met u is afgesproken dat u deze duidelijker aanduidt. 
 
Tevens is tijdens de controle met u gesproken over de 2 grote bomen welke direct naast uw zwembad 
staan. Deze bomen zorgen, met name in het voorjaar en in het najaar, voor het inwaaien van een 
grote hoeveelheid vuil. Dit kan de waterkwaliteit beïnvloeden en een extra schoonmaakinspanning 
vergen. Het valt aan te raden deze bomen te snoeien, dan wel te verwijderen, om het inwaaien van 
vuil te voorkomen. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief  nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per  
e-mail  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701080 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
BuitenLand B.V. 

 
Stieltjeskanaal 14 
7764 AJ  ZANDPOL 
 
7764 AJ14 

 
                     

  
                 
Assen, 24 mei 2018 
Ons kenmerk 201701080-00758375 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Camping BuitenLand - Stieltjeskanaal 14 7764 AJ 
Zandpol 

                   
              

Geachte , 
 
Op 15 mei 2018 hebben onze toezichthouders,  uw 
zwemgelegenheid Camping BuitenLand bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de bordjes met de aanduidingen van de waterdiepte en het 
duikverbod nog moeten worden opgehangen. Met u is afgesproken dat u dit voor openstelling van het 
bad doet. 
 
Daarnaast is geconstateerd dat er bij het peuterbad een tegel ontbreekt van de bassinrand. Met u is 
afgesproken dat u de tegel vervangt of de open ruimte glad en waterdicht afwerkt. 
 
Tevens is geconstateerd dat er houten zitbanken zijn geplaatst van ongelakt hout. Vanwege de 
hygiëne en de reinigbaarheid dienen deze banken gelakt te worden. Eventueel kunt u ervoor kiezen 
om, in plaats van het houtwerk te lakken, het gebruik van een handdoek op de banken te verplichten. 
 
. ot slot is geconstateerd dat u een hot tub, een zogenaamde “Bug tub”, in gebruik heeft. Deze hot tub 
heeft een oppervlakte van 1,5m2. Doordat dit bassin kleiner is dan 2m2 valt deze niet onder de 
werkingssfeer van het Bhvbz. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702286 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Camping De Blauwe Haan 
Weg achter de es 11 
7975 PZ  UFFELTE 
 
7975 PZ11 

 
                       

         
                     

 
Assen, 24 oktober 2017 
Ons kenmerk 201702286-00721662 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Camping De Blauwe Haan - Weg achter de es 11 7975 PZ 
Uffelte 

                   
                

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 23 augustus 2017 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Op 23 maart 2017 is een opleveringscontrole uitgevoerd van uw nieuwe peuterbad. Tijdens deze 
controle is afgesproken dat u het meldingsformulier Whvbz invult en aan ons toestuurt. Tevens is 
afgesproken dat u een laboratorium contracteert voor het tweemaal per seizoen bemonsteren van de 
waterkwaliteit. Tot slot is met u afgesproken dat u de eigen metingen die u uitvoert voor opening van 
het bad, bijhoudt in een logboek.  
 
Tijdens de controle van 23 augustus is geconstateerd dat u nog niet aan bovenstaande afspraken 
heeft voldaan. Met u is afgesproken dat u een laboratorium contracteert, zodat u voor het einde van 
het seizoen ten minste één monster laat analyseren. De resultaten van dit onderzoek stuurt u aan ons 
toe. Tevens is afgesproken dat u de eigen metingen, die u voor opening van het bad uitvoert, bijhoudt 
in een logboek. Tot slot is afgesproken dat u alsnog het kennisgevingsformulier invult en opstuurt. 
 
Op14 september 2017 heeft u een vraag gesteld over het adres waar het meldingsformulier heen 
moet. Dat staat zoals mijn collega  u 14 september mailde op de eerste bladzijde van het 
kennisgevingsformulier Whvbz. Daarbij werd u ook de tijd tot 15 oktober gegeven om het op te sturen. 
Wij hebben het formulier nog steeds niet ontvangen. 
 
Wij zullen één maand na dagtekening van deze brief een hercontrole uitvoeren. 
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Aan:
Camping de Hondsrug

Annerweg 3
9463 TA  EEXT

9463 TA 3

Assen, 12 december 2016
Ons kenmerk 49/VTH/2016005020/50359
Behandeld door  
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 1 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte ,

Op 1 augustus 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan het volgende artikel uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 47: Deugdelijkheid
De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, 
functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en 
reinheid.

De grijpranden van de trappen zaten zowel bij het binnenbad als de buitenbaden op diverse 
plaatsen los. Binnen kon een leuning van de trap er makkelijk uit worden 
gehaald. U heeft toegezegd de leuningen te controleren en te zorgen dat ze vaster worden 
gezet. Bij de volgende controle zullen we hier extra aandacht aanbesteden.

Tot slot merken wij nog het volgende op.
U vertelde dat . Wij hebben u erop gewezen dat  

 
 

. Deze is 30 
augustus via de e-mail aan u verstuurd.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon , of 
per e-mai .

1
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

2
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Aan:
Camping de Lente van Drenthe

Houtvester Jansenweg 2
9462 TB  GASSELTE

9462 TB 2

Assen, 18 augustus 2016
Ons kenmerk 33/VTH/2016003719/50375
Behandeld door
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 8 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte 

Op 8 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op.
Tijdens de controle is geconstateerd dat in het peuterbad een stofzuigeropening aanwezig is. 
Deze opening is zodanig groot dat spelende kinderen hierin bekneld kunnen raken. Met u is 
afgesproken dat u deze opening voor volgend seizoen voorziet van een dop, dan wel van een 
"kruisje", zodat er geen beknellingsgevaar meer bestaat.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , telefoonnummer  of e-mail 

.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

1
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701105 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
De Moesberg 

 
Hoofdweg 14 
8383 EG  NIJENSLEEK 
 
8383 EG14 

 
                    
     

                 
 

Assen, 6 juli 2017 
Ons kenmerk 201701105-00704759 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2017 - Camping De Moesberg - Hoofdweg 14 8383 EG 
Nijensleek 

                  
               

Geachte  
 
 
Op 14 juni 2017 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de 
controle was u aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat u de ingevulde logboekformulieren nu wel bewaard. Het is 
echter van belang dat u de weeknummers of data van de logboekbladen noteert. Hierdoor is duidelijk 
op welke datum de bemonstering is genomen. De toezichthouder kan de logboekformulieren tot twee 
jaar terug opvragen. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , telefoonnummer  of e-mail  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701105 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
De Moesberg 

 
Hoofdweg 14 
8383 EG  NIJENSLEEK 
 
8383 EG14 

 
                     

    
                 

 
Assen, 27 juli 2018 
Ons kenmerk 201701105-00769901 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Opleveringscontrole Whvbz - Camping De Moesberg - Hoofdweg 
14 8383 EG Nijensleek 

                              
 

Geachte , 
 
Op 24 juli 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
De Moesberg bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is afgesproken dat u aanvullende diepte aanduidingen en aanduidingen van het 
duikverbod ophangt. Tevens is afgesproken dat u de debietmeter van het kleuterbad herstelt. 
 
 
Tevens dient er in het kader van de opleveringscontrole nog een kleurproef uitgevoerd te worden. 
Deze dient voor opening van het bad in 2019 uitgevoerd te worden. Het resultaat van de kleurproef 
mag via video aangeleverd worden. Wij raden u echter aan om een afspraak te maken zodat een van 
onze toezichthouders aanwezig kan zijn tijdens de proef. 
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Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701054 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Camping "De Moraine" 

 
Moraineweg 20 
9417 TB  SPIER 
 
9417 TB20 

 
                    
     

                  
Assen, 23 augustus 2018 
Ons kenmerk 201701054-00774109 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Camping De Moraine - Moraineweg 20 9417 TB Spier 

                             
 

Geachte  
 
Op 22 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Camping "De Moraine" bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
U heeft groot onderhoud gepleegd aan uw zwembad door de doseer- en pompinstallatie, de liner en 
het straatwerk rondom het bad te vervangen. De debietmeter van het grote bassin functioneerde nog 
niet tijdens de controle. Tevens dient de suppletiemeter nog vervangen te worden en dienen er 
bordjes met de waterdiepte en een aanduiding van het duikverbod binnen het hek geplaatst te 
worden. Met u is afgesproken dat u deze zaken herstelt voor aanvang van het seizoen 2019. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701092 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Camping De Otterberg 

 
Drijberseweg 36A 
9418TL  WIJSTER 
 
9418TL36XA 

 
                    
     

                 
 

Assen, 23 augustus 2018 
Ons kenmerk 201701092-00774106 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Camping De Otterberg - Drijberseweg 36 A 9418 TL Wijster 

                     
      

Geachte , 
 
Op 22 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Camping De Otterberg bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er tussen enkele voegen groene aanslag aanwezig is. Deze 
aanslag dient u te verwijderen. 
Tevens is geconstateerd dat niet altijd tweemaal daags het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit 
wordt uitgevoerd, dan wel wordt genoteerd in het logboek. U dient tweemaal daags, voor opening en 
tegen sluiting van het bad, het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit uit te voeren en de resultaten te 
noteren in het logboek.  
Met u is afgesproken dat u deze punten oplost. Wij zullen hier aandacht aan besteden tijdens de 
eerstvolgende reguliere controle. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
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Aan: 
Camping Emmen 
Bultweg 7 
7761 PJ  SCHOONEBEEK 
 
7761 PJ7 

 
                       

  
                  
Assen, 18 mei 2018 
Ons kenmerk 201801764-00757710 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Camping Emmen - Bultweg 7 7761 PJ Schoonebeek 

                            
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 15 mei 2018 hebben onze toezichthouder, , uw camping 
bezocht. Aanleiding voor dit bezoek was dat wij vernomen hadden dat u een zwemplas op de camping 
in gebruik heeft.  
 
Tijdens het bezoek is ons verteld dat deze zwemplas in feite een waterbuffer is en niet meer als 
zwemplas gebruikt zal worden. Als alternatief wordt hiervoor volgende week een zwembad geplaatst.  
 
Een zwembad op een camping is een zogenaamde semi-openbare badinrichting en valt onder de Wet 
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit 
(Bhvbz). De provincie houdt toezicht op de Whvbz en Bhvbz. Wie een badinrichting wil openen, moet 
dat volgens artikel 10 van het Whvbz en volgens de Regeling kennisgeving badinrichtingen, 3 
maanden van tevoren melden bij de provincie via het bijgevoegde kennisgevingsformulier.  
 
De reden dat dit zo ver van tevoren gemeld moet worden is dat dit problemen bij de oplevering en 
ingebruikname van het bad kan voorkomen. Wanneer de provincie vroegtijdig betrokken is bij de 
planning en de aanleg, kan voordat het bad gerealiseerd wordt al getoetst worden of de plannen aan 
de wet en regelgeving kunnen voldoen. Dit voorkomt dure aanpassingen achteraf of in het ergste 
geval sluiting van het bad.  
 
Wij willen u dan ook met klem verzoeken om op zo kort mogelijke termijn, tenminste voor de aanvang 
van de werkzaamheden, het kennisgevingsformulier compleet in te vullen en met de bijbehorende 
tekeningen en bestekken naar ons toe te sturen. Dit mag zowel digitaal via e-mail als per post. Wij 
zullen dan ons uiterste best doen de plannen snel te beoordelen en met u in overleg gaan over de 
uitkomsten. 
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met de toezichthouder, , per telefoon  , of per 
e-mail  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Onderwerp: Kennisgevingsformulier in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (WHVBZ). 

 

Met dit kennisgevingsformulier opgesteld volgens de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (9 september 

2000/ BWL/2001075381) en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (laatste 

wijziging 2 maart 2000 Stb 125) betreffende de regeling kennisgeving zweminrichtingen, kan de in artikel 10 

van de WHVBZ voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding van 

een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten vereist zijn, worden hierin vermeld. 

 

De door de provincie te verrichten beoordeling van deze gegevens houdt geen toetsing in van de eisen uit het 

Besluit hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De houder zelf blijft er 

verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze eisen voldoet. De door de houder 

verstrekte informatie kan er wel toe leiden dat door de provincie (Gedeputeerde Staten) op grond van art.7 van 

de WHVBZ, nadere voorschriften worden opgesteld. Hierover wordt u tijdig, binnen de gestelde termijn van drie 

maanden op de hoogte gesteld 

 

U wordt er op gewezen dat het niet is toegestaan om gelegenheid tot zwemmen te geven indien niet is voldaan 

aan de met betrekking tot die inrichting geldende voorschriften (artikel 2 van de WHVBZ). 

 

Bij deze kennisgeving, die in enkelvoud kan worden ingediend , moet worden bijgesloten: 

 - een overzichtstekening van de inrichting, 

 - een plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin (s), 

- een stromingschema (s) van de waterbehandelingsinstallatie (s). 

 

Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moeten nog de volgende gegevens worden meegezonden: 

 - een plattegrond van het (de) betrokken gebouw (en), 

 - een technisch en/of  bouwkundig bestek, 

 - de bij het bestek behorende tekeningen. 

 

Het ingevulde kennisgevingsformulier en de bijlagen moeten voor bestaande badinrichtingen en 

zwemgelegenheden binnen veertien dagen na ontvangst worden teruggezonden. 

Voor renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moet dit uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop een 

bouwvergunning wordt aangevraagd, of er financiële verplichtingen worden aangegaan, geschieden. 

 

Het adres waar het ingevulde formulier naar teruggestuurd moet worden is: 

 

Gedeputeerde staten  van Drenthe 

Team VTH  

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

Voor nadere informatie omtrent de uitvoering van de WHVBZ en/of de invulling van het 

kennisgevingsformulier kunt u contact opnemen met de heer R. Knol (tel. 0592-365191) of mevrouw M.A. 

Euwe (0592 – 36 52 18) of via whvbz@drenthe.nl. 
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Korte toelichting bij het invullen van de vragen: 

Vraag   1 : De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare   

persoon of organisatie voor wiens risico en rekening wordt beheerd) vermelden. 

Vraag   2 : De adresgegevens van de feitelijke beheerder (aanspreekpunt) invullen. 

Vraag   3 : De adresgegevens van de feitelijke inrichting vermelden. 

Vraag   4 : Hier de geplande datum van de opening van de bad-zweminrichting opgeven.  

Vraag   5 : Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen badinrichting of zwemgelegenheid. 

Aanmelden van een bestaande badinrichting of zwemgelegenheid vindt plaats als de inrichting al  bestond voor 

de inwerkingtreding van de wet. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande inrichting wordt vergroot. 

Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds bestaand gedeelte van de inrichting. 

Vraag   6 : Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de 

 hoofdactiviteit van de  inrichting het baden of zwemmen is, en het publiek daartoe  van de inrichting gebruik 

kan maken. Een badinrichting of zwemgelegenheid is  openbaar toegankelijk als de badinrichting of   

zwemgelegenheid slechts voor één of enkele uren (per dag of week) wél openbaar toegankelijk is. Een 

badinrichting of zwemgelegenheid  is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid tevens 

voor  publiek  toegankelijk is. 

Vraag   7 : Het betreft de gegevens van het laboratorium die de maandelijkse bemonsteringen  

zal uitvoeren. 

Vraag   8 : Hier aangeven of de badinrichting  of zwemgelegenheid een eigen 

waterbehandelingsinsallatie heeft.  

Vraag   9 : De hoofdactiviteit waarbinnen de inrichting is gelegen s.v.p. aangeven. 

Vraag 10 : Hier invullen in welke periode van het jaar de bad -of zweminrichting geopend is.  

Dit geldt met name voor openlucht inrichtingen . 

Vraag 11:  Hier invullen gedurende welke uren de badinrichting of zwemgelegenheid is 

geopend, bv 9.00-20.30 uur 

Vraag 12:  Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht  

bassins aanwezig zijn, dan de keuze van combinatie aangeven. 

Vraag 13:  Hier aangeven hoeveel bezoekers verwacht worden op een gemiddelde dag en  

hoeveel er komen  tijdens een topdag. 

Vraag 14:  Hier aangeven hoe de bassins "worden aangekleed" met b.v. plantenbakken o.i.d. 

Vraag 15:  Betreft de gegevens van ieder bassin gelegen binnen de inrichting. Van elk bassin moet een eigen 

formulier met bassingegevens worden ingevuld, ook als een bassin niet is aangesloten op een (de) 

waterzuiveringsinstallatie. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. Dus 

ook voetenbaden, dompelbaden etc afzonderlijk invullen b.v. in een saunaruimte.  

Vraag 16:  Bassin met éénmalig gebruik van water zijn bassins waarvan het water geheel wordt ververst, na elk 

gebruik door één persoon. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een 

circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Doorstroomd bassin is een bassin waarvan 

het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht. Bij 

afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval 

ook naam of nummer filter aangeven. Circulatiebaden zijn bassins waarbij de waterkwaliteit in de hand wordt 

gehouden door het water voortdurend via een waterzuiveringsinstallatie te laten circuleren en te zuiveren.  

Vraag 17:  Betreft de gegevens van ieder binnen de inrichting aanwezig filterinstallatie. Als een deel van het 

circulerend water langs het filter wordt geleid (b.v. via een apart koolfilter (ureumfilter) moet de capaciteit  

hiervan als bypass worden vermeld. Van elke filterinstallatie moet een eigen formulier met filtergegevens 

worden ingevuld. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. 

Vraag 18:  Betreft gegevens van ieder binnen de inrichting gelegen waterbehandelingsinstallatie (gekoppeld aan 

een filterinstallatie).  

Vraag 19:  Betreft t.b.v. de badinrichting of zwemgelegenheidaanwezige sanitaire voorzieningen, kleedruimten 

alsmede de  materialen die gebruikt zijn, alsmede de aanwezigheid van noodverlichting en EHBO ruimten en  

materialen.  
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Kennisgevingsformulier WHVBZ.  

 

 

 

Ingevuld door  : ...................................................................................................... 

Functie   : ...................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................................................................... 

Datum   : ...................................................................................................... 

Handtekening  : ………………………………………………………………….. 

 

Badinrichting cq zwemgelegenheid 

Naam 1)   : ....................................................................................................... 

Eigenaar  : ....................................................................................................... 

Adres   : ....................................................................................................... 

Postcode  : ....................................................................................................... 

Plaats   : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer : ....................................................................................................... 

 

Beheerder 2)  : ....................................................................................................... 

Adres   : ....................................................................................................... 

Postcode  : ....................................................................................................... 

Plaats   : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer : ....................................................................................................... 

  

Bezoekadres 3)  : ...................................................................................................... 

Postcode  : ...................................................................................................... 

Plaats   : ...................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................................................................... 

Gemeente  : ...................................................................................................... 

 

 

Openingsdatum  : ...................................................................................................... 

van de inrichting 4) 
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Betreft het: 5)  O oprichten van een geheel nieuwe badinr. of  zwemgelegenheid 

   O aanmelden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

   O het uitbreiden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

   O het renoveren van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

 

Categorie bezoekers 6) O openbaar (voor publiek) toegankelijk 

   O uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners/patienten 

   O periodiek voor publiek toegankelijk 

   O anders:.............................................. 

 

Naam van het laboratorium 

welke het  zwem- of badwater  

controleert of gaat controleren 7) 

Naam     : ........................................................................ 

Adres     : ........................................................................ 

Postcode    : ........................................................................ 

Plaats     : ........................................................................ 

Telefoonnummer   : ........................................................................ 

 

Heeft de badinr. of zwemgelegenh. een eigen 

waterbehandelinginstallatie  8)  O Ja   O Nee 

 

 

Soort inrichting waartoe de badinr.  of  zwem- 

gelegenheid behoort  9)  O zwembad  O kampeergelegenheid 

    O sportschool  O sauna 

    O vakantiebedrijf  O buitengewoon onderwijs 

    O hotel   O overig onderwijs 

    O universiteit  O zorginstelling 

    O recreatiecentra  O inrichting voor lichamelijk  

                  O medische instelling     gehandicapten 

    O defensie  O wooncomplex 

    O huis van bewaring O bedrijf 

    O zwemvereniging O opleidingsinstituut 

    O bungalowpark  O anders nl.: ............................... 

 

 

 

 

 

 

Openstelling badinrichting of zwemgelegenheid 10) 
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Periode    : ....................................................................................... 

 

Openingstijden per dag: 11) 

 

zondag    : ....................................................................................... 

maandag   : ....................................................................................... 

dinsdag    : ....................................................................................... 

woensdag   : ....................................................................................... 

donderdag   : ....................................................................................... 

vrijdag    : ....................................................................................... 

zaterdag    : ....................................................................................... 

 

 

Uitvoering zwembad 12)   O openlucht 

     O overdekt 

     O combinatie 

 

Bezoekersaantallen welke gemiddeld  

worden verwacht 13)     

Overdekt  - per dag  : ............................. 

  - per topdag  : ............................. 

 

Openlucht - per dag  : ............................. 

  - per topdag  : ............................. 

 

Voorzieningen rond het (de) bassin (s) 14) 

Zijn er zonnebanken/solaria aanwezig ? O nee  O ja, zo ja aantal ............. 

Is een restaurant of bar in de nabijheid ?  O nee  O ja 

Zijn op of rond de perrons plantenbakken 

aanwezig ?    O nee  O ja 

Zij op of rond de bassins speeltoestellen  

aanwezig    O nee  O ja, zo ja welke  

       ..................................................... 
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Bassingegevens  (1)  (15) (per bassin een formulier invullen ) 

Naam of nummer bassin  : .................................................................... 

   O bestaand O wordt gebouwd O wordt gewijzigd 

 

Type bassin    O zwembassin  O recreatiebassin 

     O kleuterbassin  O peuterbassin 

     O familiebassin  O doelgroepenbassin 

 O dompelbassin  O wedstrijdbassin 

     O diep   O halfdiep 

     O ondiep  O bubbelbad 

     O instructiebassin O whirlpool 

     O hotwhirlpool  O therapiebad 

     O voetenbassins  O doorwaadbassin  

O anders nl: .................. 

Bassin met éénmalig gebr. van water (16) O ja O nee O n.v.t.  Desinf.  O ja O nee Afv. naar: ........... 

Doorstroomd bassin (16)   O ja O nee O n.v.t.  Desinf.  O ja O nee Afv. naar: ........... 

Circulatiebad (16)   O ja O nee  

Afmetingen bassin 

Lengte     : ................................ m. 

Breedte     : ................................ m. 

Diepte minimaal   : .................................m. 

 maximaal   : .................................m. 

Inhoud (I)     : .................................m3  

Benodigde pompcapaciteit (Q)  : .................................m3/uur 

Verblijftijd (turn-over tijd) (T)  : .................................uur 

Openingsuren per dag (U)  : .................................uur 

Max. toe te laten zwemmers   Q x U : .................................personen per dag 

              2 

Overloopvoorziening  O goot   O skimmer         O afvoeropening 

Recreatieve voorzieningen O glijbaan  O wildwaterbaan 

    O waterpaddestoel O bubbelbank 

    O springplank, h = ......m O springtoren, h =......m 

    O springplank, h = ......m O startblokken, aantal ....... 

    O waterval  O massagestralen /jetstream 

    O golfslag  O rivier 

    O draaikolk  O stroomversnelling 

    O fontein  O overig nl: ........................ 

Is het bassin voorzien van een beweegbare bodem.  O ja  O nee 

 

 

Filtergegevens  (1) (17) (per filter een formulier invullen) 

181



 

 

 

Naam of nummer filter  : .............................................................................................. 

 

     O bestaand  O nieuw 

Filter t.b.v. bassin (nummer en/of  

eventueel naam).  : ............................................................................................. 

 

Type filter   O open zandfilter  O gesloten zandfilter 

    O kiezelgoerfilter O HI-rate filter 

    O Bi-flow filter  O meerlaagsfilter 

    O ureumfilter  O anders nl: ................................ 

 

 

Filtermateriaal   O Zand   O actief kool 

    O kiezelgoer  O hydro-anthrasit 

    O anders nl: ............................... 

 

 

Filteroppervlak    : ........................ m2  (O) 

Filtercapaciteit    : ........................ m3/uur (K) 

Filtersnelheid  (K gedeeld door O) : ........................ m/uur  (V) 

 

Bypass aanwezig  O nee   O ja,  

capaciteit is: .............. m3/uur 

 

Terugspoelcriterium O tijd   O drukverschil 

   O aantal zwemmers O anders nl: .................................. 

 

Gebruik luchtdruk  bij terugspoelen O ja   O nee 

 

Kijkglas aanwezig   O ja   O nee 

 

 

 

 

 

 

 

Waterbehandelingsinstallatie (1) (18) (per waterbehandelingsinstallatie een formulier invullen) 

 

Waterbehandelingsinstallatie behorende  

bij filter (nummer en/of naam). : ...................................................................  

182



 

 

Merk en type pomp  : ................................................................... 

Capaciteit (gegevens fabrikant) : .................................................................. m3/uur 

Draaiuren    : ...................................................................uren per etmaal 

 

Water(flow)meter aanwezig  O ja   O nee 

zo ja merk, type en capaciteit :.......................................... 

    

Warmtewisselaar (TSA) aanwezig  O ja  O nee 

 

Automatische chemicaliëndosering  O ja  O nee 

 

Automatische afslag chemicaliën 

dosering bij onvoldoende doorstroming O ja  O nee  O n.v.t. 

 

Plaats van chemicaliëndosering   O handmatig in bassin O autom. voor filter 

     O in skimmer  O  autom. na ureumfilter 

     O automatisch na filter O anders nl: ................... 

    

Flocculatiemiddel  O ja    O nee 

   zo ja welk middel: ............................................. 

   O in skimmer  O automatisch voor filter 

   O handmatig in bad O anders nl: ....................    

       

pH correctie  O ja    O nee 

    zo ja met: 

   O H2SO4 zwavelzuur O HCl zoutzuur     

 O CO2 koolzuurgas O cyanuurzuur 

   O anders nl: ......................... 

   Hoeveel pH correctiemiddel heeft u max. in voorraad: ...........ltr 

 

Desinfectiemiddel O NaOCl cloorbleekloog O O3 ozon     

 O zoutelectrolyse  O ionenwisselaar 

   O anders nl: ...................... 

   Hoeveel desinfectiemiddel heeft u max. in voorraad: ............ltr 

 

 

 

Vervolg waterbehandelingsinstallatie (1) 

Soort vul cq suppletiewater O leidingwater 

    O grondwater, *wel/niet voorbehandeld  

    O oppervlaktewater *wel/niet voorbehandeld 
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Suppletie via:   O bufferkelder  O skimmer 

    O voor het filter  O anders nl: ........................  

    

 

Bufferkelder aanwezig  O ja   O nee 

    zo ja inhoud buffer : ...............  m3 

 

Op installatie aangesloten bassins: 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

 

Op installatie aangesloten filters: 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitair en kleedruimten  (19) 

 

Aantal toiletten:  

Nabij wachtruimten  : ......................stuks 
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Nabij  kleedruimten  : ......................stuks 

Nabij bassins   : ..................... stuks 

 

Aantal douches:   : ......................stuks 

 

Aantal kleedruimten:  

Kleedcabines   : ......................stuks 

Kleedruimte (groep)  : ..................... stuks 

 

Materiaal toiletten:   

Wanden    : ....................................................... 

Deuren    : ....................................................... 

Vloeren    : ....................................................... 

 

Materiaal douches:  

Wanden    : ...................................................... 

Deuren    : ...................................................... 

Vloeren    : ...................................................... 

 

Materiaal kleedruimten:  

Wanden    : ...................................................... 

Deuren    : ...................................................... 

Vloeren    : ...................................................... 

 

Noodverlichting aanwezig: O ja  O nee 

 

EHBO-ruimte aanwezig: O ja  O nee 

 

EHBO-materiaal aanwezig: O ja   O nee 
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Aan: 
Camping Emmen 

 
Bultweg 7 
7761 PJ  SCHOONEBEEK 
 
7761 PJ7 

 
                       

  
                  
Assen, 31 mei 2018 
Ons kenmerk 201801764-00759715 
Behandeld door  
Onderwerp: Vooraankondiging last onder dwangsom - Vooraankondiging last tot sluiting - Whvbz 
2018 - Camping Emmen - Bultweg 7 7761 PJ Emmen 

                  
              

Geachte , 
 
Op 30 mei 2018 heeft onze toezichthouder, , uw camping aan de Bultweg 7 te 
Schoonebeek bezocht. Aanleiding voor dit bezoek was het door  op 15 mei 
uitgesproken voornemen te beginnen met het aanleggen van een zwembad ten behoeve van 
campinggasten en het uitblijven van een daartoe ingevuld kennisgevingsformulier. Hieronder geven 
wij weer welke overtreding u bent begaan en welke overtreding u mogelijk gaat begaan indien u 
gelegenheid geeft tot het zwemmen of baden in een zwembad dat niet voldoet aan de regels. Wij zijn 
voornemens u een last onder dwangsom op te leggen voor het niet melden en zullen u een last tot 
sluiting geven indien u het zwembad in gebruik neemt zonder dat u voldoet aan de regels. In deze 
brief leest u hier meer over. 
 

A) Overtreding aanleggen badinrichting zonder kennisgeving 

Het aanleggen van een semi-openbare badinrichting zonder voorafgaande kennisgeving is een 
overtreding van de Whvbz. Een kennisgeving, volgens ons vastgestelde kennisgevingsformulier, 
hebben wij tot op heden niet ontvangen ondanks dat het zwembad in aanbouw is.  
 
Tijdens het bezoek op 30 mei 2018 is geconstateerd dat u bent begonnen met de aanleg van een 
semi-openbare badinrichting op uw camping aan de Bultweg 7 te Schoonebeek, kadastraal bekend 
SNB00 C 362, zonder van dit voornemen tijdig kennis te geven volgens het vastgestelde 
kennisgevingsformulier, met de bijbehorende bescheiden. Dit ondanks dat wij u reeds op 15 mei in 
persoon aan , op 16 mei per e-mail aan @campingemmen.nl en op 18 mei 
2018 per brief1, erop gewezen hebben dat het aanleggen van een semi-openbare badinrichting zonder 
kennisgeving, een overtreding van artikel 10 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz), en artikel 1 van de Regeling kennisgeving badinrichtingen (Rkb) is. In 
de bijlage hebben wij de tekst van de betreffende artikelen opgenomen.  
 
 
 
                                                      
1 Met ons kenmerk 201801764-00757701 
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B) Overtreding openen zweminrichting die niet voldoet aan regels 

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting 
verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de 
met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van die wet geldende voorschriften. 
 
Op grond van het bepaalde in artikel 11 van de Whvbz, kan Gedeputeerde Staten de houder van een 
badinrichting gelasten deze te sluiten, wanneer daartoe uit oogpunt van de veiligheid of hygiëne van 
de bezoekers, aanleiding toe is. In de bijlage hebben wij de tekst van de betreffende artikelen 
opgenomen.  
 
Wanneer u gelegenheid biedt tot zwemmen in een badinrichting waar geen complete en actuele 
kennisgeving voor is ingediend handelt u in strijd met bovengenoemde bepaling. 
 

Ad A) Voornemen opleggen last onder dwangsom overtreding ontbreken kennisgeving 

Zonder een tijdige kennisgeving is het voor ons onmogelijk om te beoordelen of het voorgenomen 
gebruik van het zwembad veilig en hygiënisch is. Daarom zijn wij voornemens u een last onder 
dwangsom op te gaan leggen voor het wijzigen of aanleggen van (delen van) een badinrichting, 
zonder complete en tijdige kennisgeving van uw voornemen vooraf aan Gedeputeerde Staten.  
 
Overwegingen 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een 
last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts 
onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich 
voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien. 
 
Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om een complete en actuele 
kennisgeving te sturen van uw voornemen. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de 
conclusie dat de veiligheid en gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit 
geval zwaarder weegt dan uw belang, dat de geconstateerde overtredingen voortduren. Ons zijn geen 
omstandigheden bekend waarom van handhaving moet worden afgezien. 
 

Voorgenomen last onder dwangsom 

Op grond van het bovenstaande zijn wij voornemens u de volgende last onder dwangsom op te 
leggen.  

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 10 van de Whvbz te beëindigen en beëindigd te 
houden door zorg te dragen voor een tijdige, actuele en complete kennisgeving aan ons, 
voordat u enige wijziging of uitbreiding aanbrengt aan uw badinrichting, dan wel een 
badinrichting opricht. 

2. Als u één dag na dagtekening, van de last onder dwangsom, aan de bovenstaande lastgeving 
voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet . 10.000,-- betalen per keer dat 
u de lastgeving overtreden. Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan deze 
lastgeving heeft voldaan, moet u weer € 10.000,-- betalen met een maximum van € 40.000,--. 
Deze last onder dwangsom kan zodoende 4 keer verbeuren. 

 
Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u tijdig voor het aanvragen van de 
omgevingsvergunning, dan wel voor de aanvang van de werkzaamheden, een actuele en complete 
kennisgeving van uw voornemen, tot wijzigen, oprichten en / of uitbreiden van een badinrichting, stuurt 
aan Gedeputeerde Staten. 
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Motivering bedragen 

Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan 
tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het 
opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de 
voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde 
last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.2  
 
Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en de ernst van de overtreding en uw gedrag 
ten grondslag gelegd. De Whvbz en het Bhvbz beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers 
van de badinrichting te beschermen. De op grond van artikel 10 Whvbz vereiste kennisgeving moet 
ertoe bijdragen dat de gezondheid en veiligheid van de bezoeker niet in gevaar wordt gebracht. 
Naleving van dit artikel is dan ook geboden.  
 
Ad B) Voornemen last tot sluiting 
Wanneer u gelegenheid biedt tot zwemmen in een badinrichting waar geen complete en actuele 
kennisgeving voor is ingediend, en/of waarvan Gedeputeerde Staten niet afdoende en tijdig heeft 
kunnen beoordelen of er risico’s zijn voor de veiligheid of hygiëne van de bezoekers, dan zijn wij 
voornemens om u een last tot sluiting op te leggen. 
 
Dit houdt in dat wij u dan gelasten de badinrichting gesloten te houden tot dat wij overtuigd zijn dat de 
veiligheid en hygiëne van de bezoekers afdoende geborgd is en wij u dit schriftelijk hebben 
medegedeeld.  
 
Voor onze overwegingen om in dit geval tot sluiting over te gaan verwijzen wij u naar hetgeen wij 
hierover hebben opgenomen onder ad A). 
 
Zienswijze  

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom en de last tot sluiting, 
stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te 
brengen. U mag uw zienswijze mondeling of schriftelijk geven binnen één week na dagtekening van 
deze brief, die bovenaan deze brief is vermeld. U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb. De 
schriftelijke reactie kunt u zenden aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 
122, 9400 AC Assen. 
 
  

                                                      
2 Uitspraak van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:343 
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Bijlage 1 Relevante wettelijke bepalingen 

 
Artikel 10, eerste lid Whvbz: Kennisgevingsplicht 
Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van dat 

voornemen kennis aan gedeputeerde staten. 

 
Artikel 1, eerst lid Rkb: Regels omtrent kennisgeving  
Bij een kennisgeving als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden verstrekt degene die voornemens is een badinrichting op te 

richten ten minste drie maanden vóór het tijdstip waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor het bouwen, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, vermoedelijk zal worden ingediend, de volgende gegevens aan Gedeputeerde 

Staten: 

a. naam, adres en telefoonnummer van de houder van de badinrichting; 

b. naam en adres van de badinrichting; 

c. of de badinrichting behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, artikel 26 of artikel 

34 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; 

d. indien de badinrichting behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: naam, adres en telefoonnummer van 

het laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van dat besluit, dat bij de ingebruikneming van de 

badinrichting het onderzoek zal verrichten; 

e. indien de badinrichting behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: een stromingsschema van de 

waterbehandeling met een zodanige toelichting dat een oordeel gevormd kan worden over de opzet 

en capaciteit ervan; 

f. indien de badinrichting behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 26 van 

het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden: de herkomst en het 

kaliumpermanganaatverbruik van het in artikel 8, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 27 van dat 

besluit bedoelde water; 

g. een duidelijke overzichtstekening van de badinrichting; 

h. het maximale aantal per dag toe te laten zwemmers of baders, het maximale aantal gelijktijdig toe 

te laten zwemmers of baders, en de maximale openingstijden per dag. 

 
Artikel 10, tweede lid Rkb: 
Gedeputeerde Staten kunnen een formulier vaststellen waarop de in het eerste lid bedoelde gegevens 

worden ingediend.  

 
Artikel 2 Whvbz: Verbod tot gelegenheid geven te zwemmen of baden 

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting 

te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 

7 geldende voorschriften. 

 

Artikel 11, eerste lid: Last tot sluiting 
Indien de omstandigheden met betrekking tot een badinrichting of een andere plaats die wordt 

gebruikt voor het zwemmen, daartoe uit oogpunt van hygiëne of veiligheid van de bezoekers 

aanleiding geven, kunnen Gedeputeerde Staten de houder van de badinrichting gelasten deze te 

sluiten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen of een negatief zwemadvies uitbrengen. 
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Aan:
Camping Landgoed De Berenkuil

De Pol 15
9444 XE  GROLLOO

9444 XE 15

Assen, 16 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003693/50315
Behandeld door
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 1 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte ,

Op 1 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. 
Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden 
beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 
doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden 
onderzocht.

Artikel 9, tweede lid
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.
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Artikel 9, derde lid
Hij noteert daarbij tevens:
a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied;
d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en 

badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is 

toegevoegd;
h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle is geconstateerd dat het logboek structureel alleen voor opening van het 
zwembad wordt ingevuld. U dient minimaal tweemaal per dag, bij opening en tegen sluiting, 
het badwater van alle bassins te onderzoeken op de parameters zoals aangegeven in bijlage I 
van het BHVBZ. De resultaten hiervan dient u in het logboek te noteren en ter inzage te 
houden.

Wij hebben u reeds op deze verantwoordelijkheid gewezen in onze brief van 14 juli 2015, 
kenmerk 29/VTH/2015003241/48401. U kunt een hercontrole verwachten op het volledig en 
correct uitvoeren en in het logboek noteren van het eigen onderzoek. 

Mocht bij de hercontrole, of een volgende reguliere controle, blijken dat het eigen 
onderzoek en het logboek niet volledig in orde zijn, dan zien wij ons genoodzaakt om 
handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , telefoonnummer  of e-mail 

.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Aan:
Camping Mooi Oavelt

Nieuwe Ruiterweg 5
7971 PX  HAVELTE

7971 PX 5

Assen, 22 december 2016
Ons kenmerk 51/VTH/2016005273/50291
Behandeld door
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 1 juli 2016 (Westerveld) en hercontrole 
4 augustus 2016

Geachte ,

Op 1 juli 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controles was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 4, tweede lid: Uitschakeling doseerpompen
Er is een voorziening waardoor de pompen, die dienen voor het toevoegen aan het zwem- en 
badwater van desinfectiemiddelen en van middelen voor correctie van de zuurgraad, niet 
werken wanneer er onvoldoende doorstroming is in de leiding waarin die middelen worden 
toegevoegd.

Tijdens de controle was de automatische doseerpomp uitgeschakeld, terwijl het zwembad 
toegankelijk was. Het is niet toegestaan het bad zonder desinfectie open te hebben. Ter 
bescherming van de zwemmers bent u verplicht om het bad als de installatie niet werkt te 
sluiten.  heeft tijdens de controle gelijk de deur naar het zwembad afgesloten.
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Hercontrole
Op 4 augustus heeft onze toezichthouder, , samen met de 
Groningse collega toezichthouder, , de camping opnieuw bezocht en 
geconstateerd dat de installatie nu wel in orde was. Wij vinden het een goed initiatief van u dat 
u uw meetset ging testen door tegelijkertijd met het lab te 
meten. 

Deze brief leek al verstuurd, maar is in het systeem blijven staan. Excuses voor de late 
verzending.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , telefoonnummer , of per e-mail 
via .

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Aan:
Camping Wittelterbrug

Wittelterweg 31
7986 PL  WITTELTE

7986 PL 31

Assen, 8 september 2016
Ons kenmerk 36/VTH/2016003884/50354
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 14 juli 2016 (Westerveld)

Geachte ,

Op 14 juli 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s)
De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht 
materiaal.

De kitrand van het peuterbad tussen bassin en bassinrand is losgelaten, zodat 
roestige schroeven van de constructie in het bad zichtbaar zijn. De rand van het zwembad en 
ook de binnenzijde van het bad moeten glad en waterdicht zijn afgewerkt.

U hebt aangegeven dat het door werking van het bad gebeurt en dat het bad al 
geruime tijd oud is. U hebt toegezegd om deze rand na het badseizoen 2016 te 
vervangen door een flexibele kitrand, zodat deze voor het seizoen 2017 weer glad en 
waterdicht is afgewerkt. 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon via , of per e-mail 
via 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700483 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
De Smelt B.V. 

 
Stadsbroek 17 
9405 BK  ASSEN 
 
9405 BK17 

 
                       

  
                  
Assen, 10 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700483-00719481 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - De Bonte Wever - Stadsbroek 17 9405 BK Assen 

                    
                

Geachte , 
 
Op 11 juli 2017 hebben onze toezichthouders, , uw 
zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren  en 
uzelf aanwezig. 
 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij het volgende op: 
Tijdens de controle is geconstateerd dat delen van de voegen van de keerwanden van het trimbad 
buiten ontbreken. Tevens is geconstateerd dat delen van de voegen van de overloopgoot van het 
wedstrijdbad missen. Tot slot is geconstateerd dat er een voeg ontbreekt tussen het peuterbad en de 
perronvloer. Wij verzoeken u om deze ontbrekende voegen opnieuw in te voegen. Tijdens de 
eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed. 
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Aan:
Stichting De Trans

Leeuwerikenveld 14
7827 DZ  EMMEN

7827 DZ 14

Assen, 15 december 2016
Ons kenmerk /VTH/ /50495
Behandeld door 
Uw kenmerk 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 20 mei 2016 (Emmen)

Geachte ,

Op 20 mei 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid 
Leeuwerikenveld bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op.
Tijdens de controle is geconstateerd dat de overlooproosters algvorming vertonen. Tevens 
ontbrak er een voeg aan de perronkant van de overlooproosters. Tot slot was er stilstaand 
water aanwezig in een afvoerputje. Met u is afgesproken dat u deze gebreken herstelt. 
Tijdens de eerstvolgende reguliere controle besteden wij hier aandacht aan.

Door een fout in ons administratieve systeem is deze brief niet eerder verzonden. Onze 
excuses voor het ongemak.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon via  of per e-mail 
via 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HGS

1

203



204



 

 
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700757 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting De Trans 

 
Stroetenweg 15 
9449 PD  NOOITGEDACHT 
 
9449 PD15 

 
                     
     

                 
  

Assen, 30 april 2018 
Ons kenmerk 201700757-00754671 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Huize Mariënkamp - Stroetenweg 15 9449 PD 
Nooitgedacht - Aa en Hunze 

                    
               

Geachte heer  
 
Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Stichting De Trans bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren 
Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn: 

a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden; 

b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen; 

c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat het afschot van het tegelwerk nabij de douches niet richting 
de goot loopt. Hierdoor blijft er water op het perron staan. U dient dit te herstellen. Wij voeren hierop 
een hercontrole uit één jaar na dagtekening van deze brief. 
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Artikel 22: Openingen onder water 
Openingen beneden de waterspiegel zijn zodanig uitgevoerd dat zwemmers en baders niet kunnen 

worden vastgezogen of bekneld kunnen raken. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er een jetstream opening in de bassinwand zit. Deze opening 
is groter dan 8mm, maar kleiner dan 120mm. Hierdoor kan beknelling optreden. Met u is afgesproken 
dat u de opening zodanig laat afwerken dat beknelling niet meer mogelijk is. Hier wordt aandacht aan 
besteed tijdens de eerstvolgende hercontrole. 
 
Tot slot merken wij nog het volgende op: 
Tijdens de controle is geconstateerd dat niet altijd het eigen onderzoek tweemaal daags, voor opening 
en tegen sluiting, wordt uitgevoerd, dan wel in het logboek wordt ingevuld. Met u is afgesproken dat u 
in het vervolg het eigen onderzoek tweemaal daags uitvoert en de resultaten daarvan noteert in het 
logboek. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700824 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
De Trans Bolwerk 
t.a.v. Technische dienst; Inzake zwembaden 
Postbus 8A 
9450 AA  ROLDE 
 
9450 AA8XA 

 
                       

  
                  
Assen, 8 oktober 2018 
Ons kenmerk 201700824-00780376 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Stichting De Trans - Ravelijn 2A 7823 TD Emmen 

                  
              

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 2 oktober 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
De Trans locatie Vuurtoren bezocht. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle waren slechts twee logboekbladen aanwezig van de afgelopen twee weken. 
Helaas was de aanwezige medewerkster niet bekend met de locatie van de overige logboekbladen. 
 
Wij willen u verzoeken om, binnen 1 maand na dagtekening van deze brief, (kopieën) van de 
logboekbladen van de eigen metingen van de waterkwaliteit van de periode 1 januari tot en met 21 
september 2018 aan ons toe te zenden. Dit mag zowel per onderstaand e-mailadres als per post. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700757 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting De Trans 

 
Stroetenweg 15 
9449 PD  NOOITGEDACHT 
 
9449 PD15 

 
                     
     

                 
  

Assen, 30 april 2018 
Ons kenmerk 201700757-00754671 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Huize Mariënkamp - Stroetenweg 15 9449 PD 
Nooitgedacht - Aa en Hunze 

                    
               

Geachte , 
 
Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Stichting De Trans bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren 
Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn: 

a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden; 

b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen; 

c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat het afschot van het tegelwerk nabij de douches niet richting 
de goot loopt. Hierdoor blijft er water op het perron staan. U dient dit te herstellen. Wij voeren hierop 
een hercontrole uit één jaar na dagtekening van deze brief. 
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Aan:
Fitland Assen B.V.

Postbus 92
5450 AB  ASSEN

5450 AB 92

Assen, 12 juli 2016
Ons kenmerk 28/VTH/2016003360/50169
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 17 maart 2016 (Assen)

Geachte 

Op 17 maart 2016 hebben onze toezichthouders  
, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was namens de zwemgelegenheid 

niemand aanwezig. We hebben het zwembad en de technische ruimte 
geïnspecteerd. Met de technisch beheerder hebben we telefonisch een afspraak gemaakt en 
zijn we 21 maart 2016 opnieuw langs geweest om de automatische afslag te controleren. 
Deze is tijdens onze controle in orde bevonden.

Tijdens deze bezoeken is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit 
Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wetteksten cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, tweede lid
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid
Hij noteert daarbij tevens:
a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied;
d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en 

badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is 

toegevoegd;
h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

1
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Artikel 9, vierde lid
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de inspectie bleek dat het logboek op meerdere dagen niet volledig was ingevuld. U 
moet minstens twee keer per dag de waterkwaliteit meten en de meetresultaten in het 
logboek noteren.

U kunt tenminste twee weken na de dagtekening van de brief een hercontrole verwachten op 
het logboek.

Wij bieden onze excuses aan voor het late verzenden van deze brief.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon via , of per e-mail 
via .

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

2
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700790 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Fitland Assen B.V. 

 
Nijverheidsweg 1 
9403 VN  ASSEN 
 
9403 VN1 

 
                       

  
                  
Assen, 26 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700790-00722613 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Fitland Assen B.V. - Nijverheidsweg 1 9403 VN Assen 

                  
                 

Geachte , 
 
Op 23 oktober 2017 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de 
controle was namens de zwemgelegenheid  aanwezig. Tijdens deze bezoeken is 
toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (BHVBZ). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wetteksten cursief weergegeven. Daaronder zijn 
de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 

Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

 
Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 
Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 
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Aan: 
Fitland Assen B.V. 

 
Postbus 92 
5450 AB  MILL 
 
5450 AB92 

 
                       

  
                  
Assen, 2 mei 2018 
Ons kenmerk 201700790-00755073 
Behandeld door  
Onderwerp: Vooraankondiging last onder dwangsom Whvbz 2018 - Fitland Assen B.V. - 
Nijverheidsweg 1 9403 VN Assen 

                     
      

Geachte , 
 
Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens 
dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden (Bhvbz). In deze brief leest u dat wij voornemens zijn om u een last onder 
dwangsom op te leggen. 
 
Overtreding 

De hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz tijdens 
onze inspectie van 23 oktober 2017. Bij de hercontrole was  aanwezig. Wij hebben 
geconstateerd dat uw zwemgelegenheid nog steeds niet voldoet aan de voorschriften uit het Bhvbz. 
Het gaat hierbij om het volgende artikel. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief 
weergegeven. Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

 
 
 
 
 
1 Met ons kenmerk: 201700790-00722613 
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Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 
Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 
Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat het eigen onderzoek van de zwemwaterkwaliteit 
regelmatig slechts éénmaal daags of zelfs in het geheel niet is uitgevoerd, dan wel genoteerd in het 
logboek.  
 
U bent op grond van artikel 9 Bhvbz verplicht om het eigen onderzoek tweemaal daags uit te voeren 
en te noteren in het logboek. Het logboek dient tenminste twee jaar lang bewaard te worden en op ons 
verzoek te worden getoond.  
 
Vooraankondiging last onder dwangsom 

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting 
verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de 
met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften. 
Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz 
worden overtreden: 
 
Wij zijn daarom voornemens om met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet juncto artikel 
5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), u een last onder dwangsom op te leggen voor het 
(laten) beëindigen van de volgende overtredingen. 
 
1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz juncto artikel 
2 van de Whvbz te beëindigen en beëindigd te houden door tweemaal daags het eigen onderzoek 
naar de zwemwaterkwaliteit uit te voeren en te noteren in het logboek en het logboek tenminste twee 
jaar lang te bewaren binnen uw badinrichting. 
2. Als u na verzenddatum van de (definitieve) dwangsombeschikking aan de bovenstaande lastgeving 
voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 
3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u . 2.500,- (twee-duizend vijf-honderd 
euro) per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz juncto artikel 2 van de Whvbz 
wordt overtreden, betalen. Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan bovenstaande 
lastgeving heeft voldaan moet u weer € 2.500,- (twee-duizend vijf-honderd euro) betalen met een 
maximum van € 10.000,- (tien-duizend euro). 
 
Uitleg lastgeving 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt 
gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het 
logboek is genoteerd. Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking geen termijn op te 
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Aan: 
Fitland Groep B.V. 

 
Afdeling: Landelijke technische dienst / HSE-zaken 
Vicaris van den Asdonckstraat 55 
5421 VB  GEMERT 
 
5421 VB55 

 
                     

       
                  
Assen, 30 mei 2018 
Ons kenmerk 201700790-00759628 
Behandeld door  
Onderwerp: Last onder Dwangsom Whvbz 2018 - Fitland Assen B.V. - Nijverheidsweg 1 9403 VN 
Assen 

        
                  

                 
Geachte , 
 
Op 2 mei 20181 schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, 
omdat u artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt. 
 
Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken uw zienswijze te geven. Hier heeft u 
gebruik van gemaakt middels uw schrijven van 4 mei 2018, welke door ons ontvangen is op 14 mei 
2018.  
 
Wij hebben uw zienswijze afgewogen en hebben besloten u een last onder dwangsom op te leggen. 
Waarom wij dit doen lichten wij in dit besluit toe. 
 
Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop 
Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting 
verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de 
met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. 
Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en het volgende voorschrift van de Bhvbz worden 
overtreden: 
 
Ad 1. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek 

 
Overtreding 
Tijdens de controles op 23 oktober 2017 en 25 april 2018 op de locatie Fitland Assen, is 
geconstateerd dat het eigen onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel tweemaal daags wordt 
uitgevoerd, dan wel genoteerd wordt in het logboek. 
 
1: Met ons kenmerk 201700790-00755073 
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Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz heeft overtreden. 
 
Zienswijze 
In uw zienswijze geeft u aan dat u van mening bent dat dergelijke constateringen niet mogen 
voorkomen. U geeft aan dat u per 1 maart 2018 prioriteit geeft aan, en actie onderneemt op, locaties 
waar de regelgeving niet goed of onvoldoende gevolgd wordt. Tot slot geeft u aan dat het protocol van 
het dagelijks wateronderzoek per direct volgens de richtlijnen zal worden uitgevoerd en bied u aan de 
afschriften van de logboeken toe te sturen. 
 
Reactie op zienswijze 
Dat u extra prioriteit geeft aan het correct uitvoeren en bijhouden van het eigen onderzoek van de 
waterkwaliteit is een goede ontwikkeling. Dat u aanbiedt de logboeken op te sturen waarderen wij, 
maar is niet nodig. Onze toezichthouders zullen te zijner tijd de logboeken op locatie controleren. 
 
Dat u inmiddels extra aandacht toezegt voor het juist uitvoeren en bijhouden van het dagelijks 
onderzoek, neemt niet weg dat het eigen onderzoek daarvoor ook al tweemaal daags uitgevoerd en 
bijgehouden had moeten worden. De overtreding is reeds tweemaal geconstateerd en u bent hiervan 
op de hoogte gesteld. Uw toezegging voor verbetering is zodoende voor ons geen reden om af te zien 
van het opleggen van een last onder dwangsom. 
 
Handhavingsplicht 
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een 
last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts 
onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich 
voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien. 
 
Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om structurele verbeteringen 
door te voeren. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en 
gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit geval zwaarder weegt dan uw 
belang, om geen last onder dwangsom opgelegd te krijgen. Ons zijn geen omstandigheden bekend 
waarom van handhaving moet worden afgezien. 
 
Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last 
onder dwangsom.  
 
Besluit 
Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 
122 van de Provinciewet, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder 
dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende 
overtredingen: 
 

1. Wij gelasten u, vanaf één dag na dagtekening van deze brief, de overtreding van artikel 9, 
eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de Whvbz, te beëindigen en 
beëindigd te houden door tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit 
uit te voeren en te noteren in het logboek en het logboek ten minste 2 jaar lang te bewaren in 
uw badinrichting op de locatie Fitland Assen. 

2. Als u aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet 
betalen. 
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3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet dan moet u € 2.500,-- per overtreding 
betalen. Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving 
heeft voldaan, moet u weer €2.500,-- betalen met een maximum van in totaal € 10.000,--. De 
dwangsom kan zodoende maximaal vier keer verbeuren. 

 
Toelichting 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt 
gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het 
logboek is genoteerd. 
 
Gelet op de acute aard van de overtreding treedt deze last onder dwangsom in werking één dag na 
dagtekening van deze brief, die bovenaan deze brief is vermeld.  
 
Wanneer wij na het verstrijken van bovengenoemde termijnen vaststellen dat de overtredingen 
voortduren dan moet u ons per overtreden lastgeving een dwangsom betalen. U dient deze 
dwangsom dan binnen zes weken te betalen. Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen 
wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom invorderen.  
 
Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen 
wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende 
handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad. 
 
Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd 
om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen. 
 
Motivering bedragen 
Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan 
tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het 
opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de 
voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde 
last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.2  
 
Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en de ernst van de overtreding en uw gedrag 
ten grondslag gelegd. De Whvbz en het Bhvbz beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers 
van de badinrichting te beschermen. De op grond van artikel 9 Bhvbz vereiste logboeken en eigen 
onderzoeken naar de hoedanigheid van het zwembadwater moeten ertoe bijdragen dat de 
gezondheid en veiligheid van de bezoeker niet in gevaar wordt gebracht. Naleving van dit artikel is 
dan ook geboden.  
U was al geruime tijd op de hoogte van de overtreding, zodat u voldoende tijd heeft gehad om uw 
gedrag te wijzigen. Er is echter sprake van het voortduren van de overtredingen. Wij zien deze last 
onder dwangsom daarom als stimulans om gedragsverandering te realiseren. Een prikkel om u ertoe 
te bewegen in het vervolg de eigen onderzoeken naar de waterkwaliteit uit te voeren en bij te houden.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2: Uitspraak van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:343  
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Aan: 
Fitland Assen B.V. 

 
Nijverheidsweg 1 
9403 VN  ASSEN 
 
9403 VN1 

 
                       

  
                  
Assen, 8 oktober 2018 
Ons kenmerk 201700790-00780383 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle last onder dwangsom Whvbz 2018 - Fitland Assen B.V. - Nijverheidsweg 1 9403 
VN Asse 

                 
               

Geachte , 
 
Op 30 mei 20181

 hebben wij u een last onder dwangsom opgelegd, omdat u artikel 9 eerste tot en met 
vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en 
daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), 
overtreedt. 
 
Op 2 oktober 2018 heeft onze toezichthouder, , een controle uitgevoerd op de 
naleving van deze dwangsom. Hieronder staan de opgelegde last en het resultaat van de controle. 
 
Ad 1. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek 
 

1. Wij gelasten u, vanaf één dag na dagtekening van deze brief, de overtreding van artikel 9, 
eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de Whvbz, te beëindigen en 
beëindigd te houden door tweemaal daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit 
uit te voeren en te noteren in het logboek en het logboek ten minste 2 jaar lang te bewaren in 
uw badinrichting op de locatie Fitland Assen. 

2. Als u aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet 
betalen. 

3. ... ien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet dan moet u € 2.500,-- per overtreding 
betalen. Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving 
heeft voldaan, moet u weer €2.500,-- betalen met een maximum van in totaal € 10.000,--. De 
dwangsom kan zodoende maximaal vier keer verbeuren. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de logboeken van het dagelijks onderzoek van de 
waterkwaliteit aanwezig en bijgehouden waren. U heeft hiermee aan de last voldaan. Er wordt geen 
dwangsom verbeurd. 
 
 
1: Met ons kenmerk 201700790-00755073 
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Aan:
Fletcher Landhotel Paterswolde

Postbus 474
4130 EL  PATERSWOLDE

4130 EL 474

Assen, 22 december 2016
Ons kenmerk 51/VTH/2016005272/50358
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 15 juli 2016 (Tynaarlo)

Geachte ,

Op 15 juli 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controle was namens de zwemgelegenheid  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 15, tweede lid Bhvbz: afwerking vloeren
In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak 
afgewerkt, waterdicht materiaal.

Wij hebben geconstateerd dat de voegen van de vloeren rondom het zwembad zo diep zijn 
uitgesleten dat ze niet meer waterdicht afsluiten en niet meer goed schoon zijn te houden. Op 
twee plaatsen waren de voegen zichtbaar niet goed schoon en op een plaats viel de voeg in 
korreltjes uit elkaar. 

Artikel 47 BHVBZ: deugdelijkheid
De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, 
functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en 
reinheid.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de vloer in de zwembadruimte overal diep is 
uitgesleten. In de uitgesleten voegen van de zwemgelegenheid blijft water staan. Dat is een 
voedingsbodem voor bacteriën en schimmels. Op twee plaatsen bleek dat ook het geval, 
omdat er is biofilm (bruine smurrie) werd aangetroffen. 
Bij de trap van het zwembad zat er schimmel in de kitrand. Ook bij de douche in de 
herenkleedruimte werd schimmel aangetroffen.
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U moet de vloer opnieuw (laten) voegen, zodat deze weer goed afsluit en goed is schoon te 
houden en de douche bij de heren kleedkamer goed reinigen. Wij hebben met u afgesproken 
dat u de vloer opnieuw laat voegen en tot die tijd de reiniging van de vloer extra controleert. 

Helaas is deze brief in ons systeem blijven staan. Op 12 december 2016 heeft de 
toezichthouder telefonisch contact gehad met  van de technische dienst. Uit 
het gesprek blijkt dat u de werkzaamheden goed hebt voorbereid en laat inplannen als u deze 
brief hebt ontvangen. 

Twee maanden na dagtekening van deze brief kunt u een hercontrole op de vloeren 
verwachten.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , telefoonnummer , of per e-mail 
via 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Aan:
Fletcher Landhotel De Borken

Postbus 474
4130 EL  LHEEBROEK
4130 EL 474

Assen, 28 juni 2016
Ons kenmerk 26/VTH/2016003083/50088
Behandeld door
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 31 maart 2016 (Westerveld)

Geachte ,

Op 31 maart 2016 hebben onze toezichthouders  en  
, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren u en  

 aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ:
Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het BHVBZ: Risicoanalyse;
Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het BHVBZ: Beheersplan;
Artikel 3, eerste lid van het BHVBZ: Waterkwaliteit;
Artikel 9, eerste lid van het BHVBZ: Dagelijks onderzoek;
Artikel 9, tweede lid, derde lid, vierde lid van het BHVBZ: Logboek;
Artikel 15, tweede lid van het BHVBZ: Afwerking vloeren;
Artikel 47 van het BHVBZ: Deugdelijkheid.

Per wetsartikel zijn de afwijkingen beschreven. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende 
wettekst in de bijlage opgenomen.

Afwijking artikel 2a en 2b: Legionella risicoanalyse en beheersplan
Bij de inspectie is gebleken dat u geen legionella risicoanalyse en -beheersplan kon 
overleggen, terwijl u wel een whirlpool, een aërosolvormend element, in uw badinrichting in 
bedrijf heeft. Daarnaast heeft uw bedrijf in augustus 2015 een legionellabesmetting van de 
whirlpool niet aan de provincie gemeld. 
Tevens is niet gemeld wanneer de whirlpool weer in gebruik is genomen, terwijl door ons op 3 
augustus 2015 telefonisch met  is afgesproken dat de whirlpool niet in gebruik 
mag worden genomen zonder onze toestemming.

Met u is afgesproken dat u binnen twee maanden na dagtekening van deze brief een 
legionella risicoanalyse en beheersplan opstelt, dan wel laat opstellen, en deze ter 
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goedkeuring aan ons voorlegt.

Afwijking artikel 3, eerste lid: Waterkwaliteit
Uit de maandelijkse waterkwaliteitsanalyses blijkt dat de kwaliteit van het badwater niet 
voldoet aan de normen, zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. In 2015 was 
de jaartoets onvoldoende, omdat het badwater in zowel het zwembad als het kleuterbad 3 
maanden niet aan de normen voldeed. In september en oktober was het vrij beschikbaar 
chloor gehalte (VBC) te laag en het koloniegetal te hoog. In augustus, september en oktober 
was de zuurgraad te hoog.

Wij wijzen u erop dat als u dit jaar een tweede onvoldoende op rij voor de jaartoets scoort, wij 
handhavend optreden. Wij denken hierbij aan een last onder dwangsom. Wij gaan er van uit 
dat het zover niet hoeft te komen en u ervoor zorgt dat het badwater voldoet aan de normen, 
die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

Afwijking artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek
Bij het inspectiebezoek hebben wij vernomen dat het dagelijks onderzoek alleen op 
maandagochtend door de technisch beheerder wordt uitgevoerd. Het dagelijks onderzoek 
moet minimaal tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting van het bad, worden 
uitgevoerd. Met het dagelijks onderzoek heeft u grip op o.a. de waterkwaliteit, het 
chemicaliën- en waterverbruik van u zwembad. Ook kunt u gasten bij klachten laten zien of er 
iets aan de hand is met het badwater.

Afwijking artikel 9 tweede, derde en vierde lid: Logboek
Bij de inspectie is gebleken dat het logboek onvolledig en deels aanwezig was.
Bij navraag bij de receptie werd ook niet het logboek van de afgelopen 2 jaar overlegd. U bent 
verplicht om minimaal twee maal per dag het eigen onderzoek uit te voeren en de resultaten 
in het logboek te noteren. Bij navraag van de toezichthouder moet u minimaal het logboek van 
de afgelopen twee jaar kunnen tonen. 

Met u is afgesproken dat u met onmiddellijke ingang zorgt dat het dagelijks onderzoek van de 
baden twee maal per dag wordt uitgevoerd, zoals wordt aangegeven in bijlage I van het 
BHVBZ. U noteert minimaal tweemaal per dag de resultaten hiervan in het logboek.
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Afwijking artikel 15, tweede lid: Waterdichte afwerking vloeren
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de dilatatievoeg naast de afdekroosters rondom het 
hele bassin poreus is en op plaatsen loslaat. Deze dilatatievoeg moet worden vervangen.

Met u is afgesproken dat u de dilatatievoeg vervangt binnen één maand na dagtekening van 
deze brief.

Afwijking artikel 47: Deugdelijkheid
Bij de inspectie is gebleken dat op sommige delen van het perron water blijft staan. In deze 
plassen, en dan vooral die aan weerzijden van de zwembadtrap, is algvorming en biofilm 
geconstateerd. Dit wijst op langdurige plasvorming en onvoldoende schoonmaak inspanning. 
Onder de omstandigheden waaronder algvorming en de vorming van biofilm optreedt, groeien 
ook ziekteverwekkende bacteriën en schimmels.

U dient met onmiddellijke ingang de perrons voldoende schoon te maken en te houden. Met u 
is afgesproken dat bij de volgende hercontrole de algvorming en biofilm verwijderd zijn.

Op de in deze brief genoemde punten voeren wij een hercontrole uit.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon via , of 
per e-mail via 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Bijlage(n):
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Bijlage: volledige wetteksten van de overtreden wetsartikelen:
Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het BHVBZ: Risicoanalyse;
Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het BHVBZ: Beheersplan;
Artikel 3, eerste lid van het BHVBZ: Waterkwaliteit;
Artikel 9, eerste lid van het BHVBZ: Dagelijks onderzoek;
Artikel 9, tweede lid, derde lid, vierde lid van het BHVBZ: Logboek;
Artikel 15, tweede lid van het BHVBZ: Afwerking vloeren;
Artikel 47 van het BHVBZ: Deugdelijkheid.

Artikel 2a: Legionella risicoanalyse
1. Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat 

daarbij aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, 
meegevoerde legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die in geval van 
inademing nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder 
dan 100 kolonievormende eenheden legionellabacteriën per liter.

2. De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de 
badinrichting een analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt 
voldaan aan het eerste lid.

3. Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het 
oog op het in het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of 
badwatersysteem.

4. De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen:
a. het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming 

kan voordoen;
b. het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan 

de onder a bedoelde locaties deel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen:
een of meer tekeningen waarop het zwem- of badwatersysteem is aangegeven;
gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water;
gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen;
gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur;
gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur;
bezoekersaantallen;

c. het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem 
waarvan de onder a bedoelde locaties deel uitmaken;

d. vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op 
welke punten in het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde 
risico zich voor kan doen.
Indien uit de inventarisatie, bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich 
aërosolvorming kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden 
uitgevoerd.

5. Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de 
risicoanalyse.

6. De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht 
van de daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor 
gedeputeerde staten ter inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek 
worden toegezonden in een door hen aangegeven vorm.

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is 
uitgevoerd, dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem 
aangebrachte wijzigingen noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het 
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wijzigen, aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij 
aangegeven termijn.

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Beheersplan
1. Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 

2a, tweede lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het 
gereedkomen van de risicoanalyse een beheersplan op voor het zwem- of 
badwatersysteem van de badinrichting, dan wel herziet hij binnen drie maanden een 
bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Het 
beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van het zwem- of 
badwatersysteem en strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde 
risicopunten van het zwem- of badwatersyteem geen legionellabacteriën voorkomen 
in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.

2. Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een 
risico als bedoeld in dat lid, stelt de houder, in afwijking van het eerste lid, het 
beheersplan op voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting.

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voorzover de houder het in artikel 2a, 
tweede lid, bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de 
risicoanalyse opheft door zodanige wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat 
daardoor niet langer periodieke beheersmaatregelen zijn vereist en hij deze wijzigingen 
meldt aan gedeputeerde staten.

4. Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen:
a. de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse, waaronder in ieder geval een 

inventarisatie van de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten;
b. de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming 

van legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan;
c. de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 

2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in 
concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter.

5. Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van 
het beheersplan.

6. De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage 
ligt in de badinrichting en aan hen op verzoek wordt toegezonden in een door hen 
aangegeven vorm.

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is 
gewaarborgd dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of 
badwater-systeem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer 
kolonievormende eenheden per liter, kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een 
daarvoor door hen gestelde termijn nemen van maatregelen die zij nodig achten om 
daarin te voorzien.

Artikel 3, eerste lid: Waterkwaliteit
Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn 
aangegeven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. 
Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden 
beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 
doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden 
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onderzocht.

Artikel 9, tweede lid, derde lid, vierde lid van het BHVBZ: Logboek
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid
Hij noteert daarbij tevens:
a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied;
d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en 

badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is 

toegevoegd;
h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Artikel 15, tweede lid: vloeren waterdicht materiaal
In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak 
afgewerkt, waterdicht materiaal.

Artikel 47: Deugdelijkheid
De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, 
functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en 
reinheid.
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Commissie rechtsbescherming 

Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen 
telefoon  

@drenthe.nl 
 

 
Aan 
het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 20 juli 2017 
Kenmerken RB20170017 en 20170020 
Onderwerp: Advies betreffende de bezwaarschriften inzake Fletcher Landhotel De Borken 
 
 
 
 
Geacht college, 
 
Aan de commissie zijn ter advisering bezwaarschriften voorgelegd van Fletcher Hotel De Borken en 
Fletcher Hotel Exploitatie B.V (hierna: bezwaarden) van 13 april 2017 resp. 25 april 2017, gericht 
tegen de besluiten van uw college van 2 maart 2017 (kenmerk 9/VTH/2017000682) en 10 april 2017 
(kenmerk 14/VTH/2017001081). Deze besluiten betreffen het opleggen van een last onder dwang-
som en het besluit tot invordering van de dwangsom. 
 

 

Het bestreden besluit 

Bij besluit van 2 maart 2017 (hierna: het dwangsombesluit) heeft uw college besloten aan bezwaar-
den een last onder dwangsom op te leggen omdat u na onderzoek, beoordeling van de zienswijze en 
na een belangenafweging tot de conclusie bent gekomen dat de veiligheid en gezondheid van de 
bezoekers is gediend met handhaving. Er zijn geen omstandigheden bekend waarom van handha-
ving moet worden afgezien. Bezwaarden dienen: 

1. een actuele en complete risicoanalyse met betrekking tot aerosolvorming in de badinrichting 
op te (laten) stellen en deze ter beoordeling en goedkeuring aan uw college voor te leggen; 

2. een actueel en compleet beheersplan met betrekking tot aerosolvorming in de badinrichting 
op te (laten) stellen en deze ter beoordeling en goedkeuring aan uw college voor te leggen. 

De dwangsom verbeurt per overtreding en per tijdseenheid van één maand en gaat in per de ver-
zenddatum van het dwangsombesluit. Indien blijkt dat na de gestelde termijn (van één maand) niet is 
voldaan aan de last, verbeuren bezwaarden € 5.000,-- per maand per overtreding. Uw college stelt 
het maximum van de te verbeuren dwangsommen op € 20.000,-- per overtreding zodat de dwang-
som vier keer kan verbeuren. 
 
Op 3 april 2017 is door toezichthouders van de provincie Drenthe een controle uitgevoerd op boven-
staande lasten. Geconstateerd is dat bezwaarden geen risícoanalyse en beheersplan ter beoordeling 
en goedkeuring hebben voorgelegd. Bij besluit van 10 april 2017 (hierna: het besluit tot invordering) 
heeft uw college besloten over te gaan tot invordering van de verbeurde dwangsommen.  
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Van de controle is een rapport van bevindingen opgesteld, welke is opgenomen in de bijlage van het 
besluit. Om deze reden hebben bezwaarden niet of niet volledig aan de verzoeken (lasten) voldaan 
en wordt per last een dwangsom van € 5.000,-- verbeurd. 
 

 

Bezwaargronden 

Bezwaarden kunnen zich niet verenigen met het bestreden besluit omdat – kort samengevat – tus-
sen 21 juli 2015 en 2 maart 2017 veel veranderingen in de bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden. 
De huidige personeelsbezetting is voldoende op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Uit 
recente monsternames blijkt ook dat het bedrijf de handelingen en processen voldoende beheerst. 
 
Bezwaarden stellen ook dat zij pas bij het dwangsombesluit de resultaten van de beoordeling van de 
op 25 januari 2017 aangeleverde risicoanalyse en beheersplan hebben ontvangen. Daarnaast stellen 
bezwaarden dat de lengte van de begunstigingstermijn in algemene gevallen een haalbare termijn 
betreft, maar in dit specifieke geval te kort is om de overtredingen te beëindigen omdat opnieuw te-
keningen van de installatie moeten worden gemaakt. 
 
In het aanvullende bezwaarschrift stellen bezwaarden dat sprake is van concreet zicht op legalisatie 
omdat een risicoanalyse en beheersplan was ingediend. Ook had aan bezwaarden een nieuwe ter-
mijn voor het indienen van een aanvullende zienswijze moeten worden geboden omdat het overleg-
gen van een (nieuwe) risicoanalyse en beheersplan een dusdanige wijziging betreft dat opnieuw die 
gelegenheid had moeten worden geboden. 
 
Bezwaarden stellen dat ten onrechte aansluiting is gezocht bij het Modelbeheersplan. De lastgevin-
gen strekken tevens verder dan het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegen-
heden (hierna: Bhvbz) mogelijk maken, omdat artikelen 2a en 2b van het Bhvbz geen verplichting 
stellen tot het aan de toezichthouder overleggen van de risicoanalyse en het beheersplan. 
 
Ten aanzien van het besluit tot invordering wordt aangevoerd dat uw college het verzoek tot verlen-
ging van de begunstigingstermijn onterecht niet in behandeling heeft genomen. Daarnaast is de 
dwangsom niet verbeurd omdat de begunstigingstermijn ten tijde van de constatering door de toe-
zichthouder nog niet was verlopen.  
 
Tot slot stellen bezwaarden dat de vernietiging van de last onder dwangsom van 2 maart 2017 met 
zich mee brengt dat ook het invorderingsbesluit van 10 april 2017 dient te worden vernietigd. 
 

 

Verweer 

Kort samengevat wordt in verweer de beginselplicht tot handhaven aangevoerd. Uw college voert 
ook aan dat het wijzigen van de bedrijfsvoering bezwaarden niet ontneemt van de verplichting om 
aan het Bhvbz te voldoen. In dit geval is de overtreding van artikel 2a en 2b van het Bhvbz niet te 
legaliseren en kan van concreet zicht op legalisatie geen sprake zijn. Met het indienen van een risi-
coanalyse en beheersplan op 25 januari 2017 bestond ook geen concreet zicht op beëindiging van 
de overtreding. Hiervoor is van belang dat een volledige en voldoende risicoanalyse en beheersplan 
moeten zijn ingediend en aannemelijk is dat u hiermee kunt instemmen. Dit was hier niet het geval. 
 
Bezwaarden zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in de 
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen van uw college om een 
last onder dwangsom op te leggen. Hiervan is gebruik gemaakt en u er bent niet aan gehouden om 
opnieuw zienswijzen te vragen. 
 
Het uitgangspunt bij de begunstigingstermijn is dat deze termijn niet wezenlijk langer mag worden 
gesteld dan noodzakelijk is om de overtreding te kunnen opheffen.  
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Uw college is van mening dat de begunstigingstermijn gerechtvaardigd en toereikend is omdat de 
procedure al sinds begin 2016 loopt en bezwaarden meermalen zijn gewezen op de verplichtingen. 
 
Om behulpzaam te zijn bij de risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan is landelijk het 
modelschema ‘Model Beheersplan Legionellapreventie in zwembadwater’ opgesteld. Dit model-
schema wordt slechts gebruikt als een hulpmiddel bij het toetsen van de risicoanalyse aan de wette-
lijk gestelde eisen. 
 
De artikelen 2a en 2b, eerste lid tot en met het zevende lid, van het Bhvbz zijn aan de dwangsom ten 
grondslag gelegd. Op grond van artikel 2a, zesde lid, en 2b, zesde lid, van het Bhvbz kan u de ver-
plichting stellen tot het toezenden van de risicoanalyse en het beheersplan.  
 
Het verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn is ingediend via de niet opengestelde digitale 
weg. Daarnaast is de betreffende e-mail voor het weekend, op vrijdag 31 maart 2017, aan uw college 
verzonden. Dit betekent dat op het verzoek, ook al was het verzoek per post ingediend, niet voor 
afloop van de begunstigingstermijn een beslissing kon worden genomen. Een eenmaal verlopen 
begunstigingstermijn kan niet meer worden verlengd. 
 
Het dwangsombesluit is op 3 maart 2017 in werking getreden. De begunstigingstermijn liep daarom 
tot 4 april 2017. Uw college erkent dat op 3 april 2017 de begunstigingstermijn nog niet volledig was 
verstreken en de dwangsom nog niet was verbeurd. Uit een nader uitgevoerde controle blijkt echter 
dat de dwangsom op 4 april 2017 wel is verbeurd. Bezwaarden hebben namelijk pas op 5 april 2017 
een nieuwe risicoanalyse en beheersplan ingediend. Op dat moment was de begunstigingstermijn 
verstreken. 
 

 

Voorbereiding van het advies 

De commissie heeft partijen in de gelegenheid gesteld in haar zitting van 12 juni 2017 te worden 
gehoord. Een verslag van de hoorzitting treft u bijgaand aan. 
 
 

Overwegingen van de commissie 

Ontvankelijkheid 
Voor wat betreft de ontvankelijkheid van de bezwaarschriften stelt de commissie vast dat deze tijdig 
zijn ingediend, dat ze zijn gericht tegen besluiten die vatbaar zijn voor bezwaar en beroep en dat ze 
aan de te stellen eisen voldoen (artikelen 6:5 en 6:7 van de Awb). Bezwaarden moeten voorts als 
belanghebbenden worden beschouwd. De commissie acht het bezwaar derhalve ontvankelijk en 
adviseert het college dienovereenkomstig te beslissen. 
 
Inhoudelijke beoordeling  

De commissie dient te beoordelen of uw college terecht en op juiste gronden heeft besloten tot het 
opleggen van een last onder dwangsom en tot invordering van de dwangsom. Uitgaande van een 
volledige heroverweging op de grondslag van het bezwaar overweegt de commissie als volgt. 
 
De bestreden besluiten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de toepasselijke regelgeving. 
Die betreft in ieder geval de Awb, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenhe-
den (hierna: WHVBZ) en het Bhvbz. 
 
De commissie gaat bij haar oordeelsvorming en advisering uit van de volgende feiten en omstandig-
heden. Bezwaarden zijn tijdens een controlebezoek op 31 maart 2016 en in een e-mail van 4 april 
2016 geïnformeerd over het ontbreken van een risicoanalyse en beheersplan. Voorts zijn bezwaar-
den op 28 juni 2016 per brief nogmaals gewezen op het ontbreken van een risicoanalyse en be-
heersplan en de overtreding van artikel 2a tweede lid en 2b eerste lid van het Bhvbz.  
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Daarbij zijn zij wederom in de gelegenheid gesteld om binnen twee maanden een risicoanalyse en 
beheersplan op te stellen en ter goedkeuring aan uw college toe te zenden.  
 
Op 31 maart 2016 en 1 september 2016 hebben de toezichthouders ook met de hotelmanager gesp-
roken over het ontbreken van een legionella risicoanalyse en beheersplan. Tijdens de controlebe-
zoeken is ook afgesproken dat een risicoanalyse en beheersplan zou worden opgesteld en bij uw 
college zal worden ingediend. Bezwaarden hebben als reactie daarop op 26 september 2016 Bureau 
de Wit de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een risicoanalyse en beheersplan. 
 
Op 21 december 2016 heeft de toezichthouder opnieuw geconstateerd dat een risicoanalyse en be-
heersplan ontbreekt binnen het Hotel De Borken en dat de overtreding bleef voortduren. Daarom 
heeft uw college bij brief van 29 december 2016 bezwaarden op de hoogte gebracht dat het voorne-
mens was een last onder dwangsom op te leggen. Vervolgens hebben bezwaarden op 25 januari 
2017 een risicoanalyse en beheersplan ter goedkeuring ingediend. Deze documenten zijn beoor-
deeld en onvolledig en onvoldoende bevonden. Vanwege het voortduren van de overtreding van 
artikel 2a, tweede lid, en artikel 2b, eerste lid, van het Bhvbz heeft uw college het dwangsombesluit 
genomen. 
 
De commissie stelt allereerst vast dat geen discussie bestaat over het feit dat sprake is van een 
overtreding van de voorschriften uit het Bhvbz doordat Hotel De Borken niet beschikt over een risico-
analyse en beheersplan met betrekking tot aerosolvorming in de badinrichting die aan de daaraan te 
stellen eisen voldoet. Dat het hotel de bedrijfsvoering heeft gewijzigd, doet daar namelijk niet aan af. 
Daarnaast stelt de commissie vast dat bezwaarden gedurende een ruime periode, vanaf maart tot 
december 2016, in de gelegenheid zijn gesteld om de overtreding ongedaan te maken en dit heeft 
nagelaten.  
 
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder 
dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit niet te doen. Dit kan zich voordoen 
indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig 
zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie be-
hoort te worden afgezien. 
 
Uw college is het bevoegde gezag ten aanzien van handhaving van de voorschriften uit het Bhvbz. 
Op uw college rust daarom de beginselplicht tot handhaven, waardoor u in de regel gehouden bent 
een einde te maken aan de geconstateerde overtredingen. Omdat geen gebruik is gemaakt van de 
eerdere geboden hersteltermijnen, is de commissie van oordeel dat u op juiste gronden heeft beslo-
ten tot het voornemen van het opleggen last onder dwangsom. Van concreet zicht op legalisering 
was geen sprake nu het niet te verwachten was dat de overtreding kon worden gelegaliseerd. 
 
Bezwaarden hebben in reactie op het voornemen een risicoanalyse en beheersplan ter goedkeuring 
ingediend op 25 januari 2017. Uw college stelt dat deze niet voldeden aan de daaraan te stellen ei-
sen en is daarom bij het dwangsombesluit overgegaan tot het opleggen van een last onder dwang-
som. Hierbij merkt de commissie op dat bezwaarden na het indienen van de risicoanalyse en het 
beheersplan meermalen hebben verzocht om een terugkoppeling. Uit het dossier en het verhandelde 
ter zitting is niet gebleken dat deze terugkoppeling is gegeven anders dan op 2 maart 2017 - bij het 
dwangsombesluit. Gezien het belang om de overtredingen zo spoedig mogelijk ongedaan te maken, 
had het op de weg van uw college gelegen om op korte termijn aan te geven of de opgestelde docu-
menten voldeden aan de daaraan te stellen eisen. Zeker nu bezwaarden een deskundige hadden 
ingeschakeld en er op vertrouwden dat aan de (voorgenomen) lastgeving was voldaan. Voor toe-
komstige gevallen wil de commissie daarom meegeven op dergelijke berichten adequaat te reage-
ren. 
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Het is de commissie niet gebleken, noch is het door bezwaarden gesteld, dat de met op 25 januari 
2017 aangeleverde risicoanalyse en beheersplan werd voldaan aan de (voorgenomen) lastgeving. 
Uw college is daarom, ondanks dat niet direct een terugkoppeling is gegeven, op juiste gronden over 
gegaan tot het opleggen van de lastgevingen. In tegenstelling tot hetgeen bezwaarde aanvoert was 
hierbij geen reden om nogmaals om een zienswijze te vragen. Dit was reeds conform artikel 4:8 van 
de Awb gedaan bij het voorgenomen besluit. 
 
Bezwaarden voeren ten aanzien van de lastgevingen aan dat deze verder gaan dan op basis van de 
regelgeving mogelijk is. Uw college stelt dat dit niet het geval is nu enkel aansluiting is gezocht bij het 
landelijke modelschema. Daarnaast bieden de artikelen 2a, zesde lid, en 2b, zesde lid, van het 
Bhvbz de mogelijkheid om toezending van de risicoanalyse en het beheersplan te eisen.  
 
De commissie is van mening dat de lastgevingen aansluiten bij de bevoegdheden van artikelen 2a en 
2b van het Bhvbz. In het zesde lid van voornoemd artikel is de bevoegdheid opgenomen om toezen-
ding van de risicoanalyse en het beheersplan te eisen. Daarnaast betekent de verwijzing naar het 
landelijke modelschema niet dat van de wettelijke basis wordt afgeweken. Het modelschema is uit-
sluitend bedoeld om bezwaarden te ondersteunen bij het opstellen van de risicoanalyse en het be-
heersplan. In zoverre treft het bezwaar daarom geen doel. 
 
Uw college heeft bezwaarden bij het dwangsombesluit een begunstigingstermijn van één maand 
gegeven. Aldus vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient 
de begunstigingstermijn, wanneer het niet mogelijk is de overtreding onmiddellijk te beëindigen, rede-
lijk te zijn. Welke termijn hierbij moet worden gehanteerd, is afhankelijk van het concrete geval. Be-
zwaarden geven aan dat de begunstigingstermijn in casu niet voldoende was omdat nieuwe tekenin-
gen moeten worden opgesteld voordat de risicoanalyse en het beheersplan kunnen worden aange-
past. 
 
De commissie is van oordeel dat uw college een redelijk termijn heeft gehanteerd om aan de lastge-
vingen te voldoen. Bezwaarden waren namelijk al gedurende een lange periode in de gelegenheid 
de vereiste documenten op te (laten) stellen en zijn tijdig op de hoogte gebracht van hetgeen was 
vereist. Daarnaast blijkt ook uit het feit dat de risicoanalyse en het beheersplan slechts één dag na 
het verstrijken van de termijn wel gereed waren, dat een maand niet onredelijk was. Ten aanzien 
hiervan treft het bezwaar daarom ook geen doel. 
 
Bezwaarden hebben op vrijdag 31 maart 2017 via de e-mail verzocht om verlenging van de be-
gunstigingstermijn. Door uw college is niet op dit verzoek is gereageerd. Uw college stelt in verweer 
dat het verzoek via de post had moeten worden ingediend. De commissie kan uw college hierin vol-
gen nu in de Beleidsregel gebruik elektronisch bestuurlijk verkeer de digitale weg is afgesloten dan 
wel niet is opengesteld. Zij wil echter ook aangeven dat gezien de voorgeschiedenis het op de weg 
van uw college lag om tenminste op de e-mail te reageren zodat bezwaarden wisten waar zij aan toe 
waren. Aan de andere lag het ook op de weg van bezwaarde gezien het urgente belang het verzoek 
om uitstel tijdig (schriftelijk) in te dienen. Dit mede gelet op fase waarin de handhavingsprocedure 
verkeerde en het niet te verwachten was dat een dergelijke termijn zou (kunnen) worden verlengd. 
Het voorgaande doet daarom niet af aan de beslissing om over te gaan tot invordering. 
 
Ten aanzien van het besluit tot invordering wordt door bezwaarden aangevoerd dat de controle heeft 
plaatsgevonden voordat de begunstigingstermijn was verlopen. Uw college erkent dit en heeft daar-
om aanvullend vastgesteld dat op 4 april 2017, één dag na het verlopen van de begunstigingstermijn, 
ook niet aan de lastgevingen is voldaan. De commissie constateert dat de aanvullende controle wel 
op de juiste datum heeft plaatsgevonden en concludeert dat de dwangsommen zijn verbeurd. Het 
besluit tot invordering is echter niet hierop gebaseerd en zij adviseert in de beslissing op bezwaar de 
controle met de juiste datum ten grondslag leggen aan de invordering. 
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Commissie rechtsbescherming 

Secretariaat: Postbus 122, 9400 AC Assen 
telefoon (0592) 365673 

rechtsbescherming@drenthe.nl 
 
 
 
Verslag ex artikel 7:7 van de Algemene wet bestuursrecht van de openbare hoorzitting gehouden op 
12 juni 2017. Behandeld is het bezwaarschrift van Fletcher Hotel De Borken en Fletcher Hotel Exploi-
tatie B.V. (hierna: bezwaarden) van 13 april 2017 respectievelijk 25 april 2017, gericht tegen de be-
sluiten van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) van 2 maart 2017 (kenmerk 9/VTH/2017000682) en 
10 april 2017 (kenmerk 14/VTH/2017001081). Deze besluiten betreffen het opleggen van een last 
onder dwangsom en het besluit tot invordering van de dwangsom. 
 
 
Aanwezig:  , voorzitter; 
    en , leden; 

 en , namens bezwaarden; 
   ,  en ,  

namens Gedeputeerde Staten; 
    en , secretaraat. 
 
 
De VOORZITTER opent de zitting, stelt de leden van de commissie voor en legt het karakter van de 
bezwaarprocedure uit. Vervolgens stelt de VOORZITTER het bezwaarschrift aan de orde en infor-
meert naar de stand van zaken met betrekking tot de aangeleverde risicoanalyse en beheersplan. 
 

 leest zijn pleitnota voor. Kort samengevat stelt hij dat de gang van zaken duide-
lijk is en dat de risicoanalyse en het beheersplan (hierna: de plannen) voor verbetering vatbaar zijn. 
Bezwaarden hebben het afgelopen jaar met betrekking tot de feitelijke waarden een voldoende ge-
scoord op de jaartoets. Het is daarom onfortuinlijk dat GS is overgegaan tot het opleggen van een 
last onder dwangsom en het invorderen daarvan. Dit terwijl bezwaarden in feite gedupeerd zijn door 
de trage afhandeling van de ingediende stukken.  
 
Het besluit tot het opleggen van een dwangsom en het invorderingsbesluit zijn onredelijk. Al in de 
zomer van 2016 is opdracht gegeven tot het opstellen van de plannen. Het opstellen duurde echter 
langer dan verwacht dus het voorgenomen dwangsombesluit was daarom niet onredelijk. In januari 
van 2017 zijn de plannen ingediend. GS hebben ondanks dat daarom meermalen is verzocht, hierop 
geen reactie gegeven anders dan de last onder dwangsom. Bezwaarden vragen zicht af of dat op-
portuun was. Daarnaast is op de plannen die op 5 april 2017 zijn ingediend, afgelopen vrijdag pas op 
gereageerd. GS hebben toegezegd dat in de tussentijd geen dwangsommen worden verbeurd omdat 
de vertraging bij GS lag. Het is daarom de vraag waarom dat niet bij de eerste termijnoverschrijding 
is gedaan toen ook een ambtelijke reactie uitbleef. Ook is het gezien lid 7 de vraag of het hebben van 
een plan niet moet worden losgekoppeld van de inhoud. Het opleggen van de last onder dwangsom 
is daarom onterecht en disproportioneel. 
 
Voorts reageert  op een aantal punten uit het verweerschrift. Hij stelt dat er wel 
degelijk concreet zicht was op legalisatie op het moment dat de plannen waren ingediend. Het aan-
passen van de inhoud staat los van de inhoud. Het zou pas een volgende stap zijn om over te gaan 
tot het opleggen van een last onder dwangsom. 
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Het niet geven van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen wordt in dit verband ook aange-
voerd. Door het indienen van plannen is een totaal andere situatie ontstaan en verkeerde bezwaarde 
in de veronderstelling dat aan de verplichtingen was voldaan. GS hadden ook op zijn minst moeten 
reageren op de plannen dan wel moeten vragen om een zienswijze. 
 
Ten aanzien van de begunstigingstermijn geeft  aan dat de termijn onder norma-
le omstandigheden voldoende was. Tot op zekere hoogte is de procedure begrijpelijk maar vanaf het 
opleggen van de last onder dwangsom, had moeten worden gekeken naar hoe de aanpassingen 
konden worden doorgevoerd. Omdat er geen tekeningen waren, kon niet eenvoudig worden voldaan 
aan de last. GS hebben niet bekeken of een maand daarvoor voldoende is. 
 
Onder andere de eis met betrekking tot de nadere tekeningen is gebaseerd op het modelplan. Het 
modelplan betreft geen wettelijke norm dus die eis mocht GS niet ten grondslag leggen aan last on-
der dwangsom. De last gaat verder dan GS volgens de wet mogen stellen. 
 
Voor zover is aangevoerd dat het overleggen niet mocht worden geëist in de last, vertelt  

 dit onderdeel te laten vallen. Wel merkt bezwaarde op dat een onjuiste basis is gelegd 
aan de invordering. De begunstigingstermijn liep tot 4 april 2017 en de controle vond al plaats op  
3 april 2017. Op 4 april waren de plannen voorhanden. Alleen de toezending is een dag later ge-
weest. Het is volstrekt onredelijk om een boete op te leggen voor deze overschrijding.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de vertegenwoordigers van GS en vraagt hierbij een reactie 
op de constateringen dat op de in januari toegestuurde documenten niet is gereageerd en de prema-
ture aard van het invorderingsbesluit. Ook informeert zij naar de overwegingen die ten grondslag 
liggen aan de toezegging dat geen dwangsommen meer zullen worden verbeurd en naar de stand 
van zaken. 
  

 bevestigt de toezegging. De op 5 april 2017 aangeleverde risicoanalyse en be-
heersplan zijn namelijk nog niet beoordeeld. Omdat het aan de zijde van GS ligt, zijn er geen dwang-
sommen verbeurd. 
 
De VOORZITTER informeert waarom de dwangsommen nu niet meer worden verbeurd terwijl er in 
januari ook plannen waren ingediend. 
 

 vertelt dat in januari twee weken de gelegenheid is geboden voor een zienswijze. De 
plannen waren lang daarna binnen gekomen en procedure ten aanzien van het dwangsombesluit liep 
toen al. 
 

 vraagt waarom niet op eenzelfde wijze is gehandeld.  antwoordt 
dat de plannen van januari op geen enkele wijze voldeden aan de voorwaarden. Het is een bewuste 
keuze geweest daarop in de lastgeving te reageren.  voegt daaraan toe dat op de 
plannen van januari stond dat het geen definitieve plannen waren. Telefonisch is daarover contact 
geweest met  maar dat is niet vastgelegd. 
 

 vertelt dat er veel contact is geweest en dat niet bekend is of dat in de betref-
fende periode is geweest. Tekortkomingen die waren geconstateerd, zouden via een e-mail worden 
doorgegeven. Op die manier zou verder kunnen worden gewerkt aan de plannen. 
 

 geeft aan dat de plannen die na verbeuren van de dwangsom zijn ingediend, heel 
anders zijn dan die van januari.  
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Deze zijn namelijk specifiek voor de inrichting geschreven en moeten alleen nog op details worden 
aangepast. Daarom is afgesproken dat in de tussenliggende periode geen dwangsommen worden 
verbeurd. 
 
De VOORZITTER informeert naar de invordering van de dwangsom.  verwijst naar 
het aanvullende controlerapport. De eerste controle is te vroeg uitgevoerd maar ook op 4 april 2017 
is niet voldaan aan de voorwaarden uit het dwangsombesluit. 
 
Op de vraag van de VOORZITTER waarom niet is gereageerd op het verzoek om uitstel, antwoordt 

 dat dergelijke verzoeken via de post moeten worden ingediend. Hierbij wordt op-
gemerkt dat contact is gezocht op een vrijdag, een dag waarop de betrokken ambtenaren slecht be-
reikbaar zijn en ook in de dagen erna, in het weekend, wordt niet gewerkt. Ten aanzien van de be-
gunstigingtermijn wordt gesteld dat deze te kort is. Bezwaarden hebben in het voorstadium alle tijd 
gehad, zijn adequaat geïnformeerd en hebben een maand de tijd gekregen om alsnog aan de voor-
waarden te voldoen. Indien de maand niet genoeg was, had tijdig een schriftelijk verzoek moeten 
worden gedaan.  
 
Bezwaarden hebben de gelegenheid gehad een zienswijze in te dienen. GS hebben niet gezien dat 
de behoefte bestond voor een aanvullende zienswijze en dat hoefde ook niet. Alle voorwaarden zijn 
duidelijk gecommuniceerd.  voegt daaraan toe dat als de jaartoets voldoende is, niet 
betekent dat het beheer op orde is. Daarom zijn de plannen alsnog vereist. 
 

 vertelt dat in 2015 een grote overschrijding van legionella is geweest. Die over-
schrijding was aanleiding om de plannen op te vragen. Sinds maart 2016 is duidelijk aangegeven wat 
nodig is om aan de regelgeving te voldoen. 
 

 concludeert dat de geschiedenis gedeeltelijk de strakke houding van GS ver-
klaart.  
 

 legt uit dat het beheer van het hele zwembad niet op orde was. De indruk was dat 
afspraken zouden worden nagekomen. Uit een hercontrole bleek dit niet het geval was. Bezwaarden 
zijn daarna meermalen in de gelegenheid gesteld om plannen aan te leveren. Hiervan is geen ge-
bruik gemaakt. 
 

 constateert dat de overschrijding slechts één dag is. Aan de andere kant vraagt 
hij het zich af waarom tot de laatste dag is gewacht om stukken in te dienen. 
 

 stelt dat niet is gewacht tot de laatste dag. Bezwaarden gingen er vanuit dat de 
op 27 januari 2017 ingediende plannen voldoende waren nu deze plannen waren opgesteld door een 
gespecialiseerd bureau - bureau De Wit. Ook hebben bezwaarden verzocht om een reactie daarop, 
maar die terugkoppeling bleef uit. In feite hadden bezwaarden maar een maand om tekeningen te 
laten opstellen en de plannen aan te passen. Omdat dat heel kort was, is om enkele dagen uitstel 
gevraagd. Bezwaarden hebben er alles aan gedaan om de termijn te halen. 
 

 constateert dat het accent op één maand wordt gelegd terwijl be-
zwaarden vanaf maart 2016 in de gelegenheid zijn geweest om de plannen op te stellen. 
 

 erkent dat tot december terecht wordt gesteld dat er een gebrek was in het 
beheer. Sinds de vooraankondiging is er echter alles aan gedaan om aan de lastgevingen te vol-
doen. 
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Aan:
Fletcher Landhotel De Hunzebergen

Postbus 474
4130 EL  EXLOO

4130 EL 474

Assen, 23 augustus 2016
Ons kenmerk 34/VTH/2016003776/50392
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 16 augustus 2016 (Borger-Odoorn)

Geachte ,

Op 16 augustus 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 21: Diepteaanduidingen
De diepte van het zwem- en badwater is voor de zwemmers en baders duidelijk zichtbaar 
aangegeven op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is. Bij bassins 
met een waterdiepte geringer dan 1,40 m dient tevens te worden aangegeven dat duiken 
verboden is.

Tijdens de controle is geconstateerd dat bij het kleuterbassin buiten de diepteaanduidingen en 
de aanduidingen van het duikverbod ontbreken. Tevens is geconstateerd dat de bordjes met 
de diepteaanduidingen en duikverboden van het recreatiebad buiten beschadigd en slecht 
leesbaar zijn. U dient de ontbrekende aanduidingen te plaatsen en de beschadigde 
aanduidingen te vervangen.

1
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Artikel 47: Deugdelijkheid
De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, 
functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en 
reinheid

Tijdens de controle is geconstateerd dat de handleuning bij het bubbelbad naast het 
recreatiebad onvoldoende deugdelijk is bevestigd. Tevens is geconstateerd dat een aantal 
trapleuningen bij het recreatiebad buiten speling beginnen te vertonen. Een ondeugdelijke 
bevestiging van een leuning kan een gevaarlijke situatie veroorzaken wanneer een bezoeker 
het evenwicht verliest en de leuning grijpt. U dient de leuningen deugdelijk te bevestigen.

Tot slot is tijdens de controle geconstateerd dat het overlooprooster van het recreatiebad 
algengroei vertoont. Algvorming is een indicatie van onvoldoende schoonmaakinspanning en 
duidt op de aanwezigheid van condities waaronder ook bacteriën en schimmels zich snel 
vermenigvuldigen. U dient de overlooproosters grondig te reinigen en te desinfecteren. 

Verder dient u te voorkomen dat er opnieuw algvorming op kan treden door de roosters 
regelmatig te reinigen.

Naar aanleiding van deze constateringen zullen wij 2 maanden na dagtekening van deze brief
een hercontrole uitvoeren.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

2
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Aan:
Fletcher Landhotel De Hunzebergen

Postbus 474
4130 EL  EXLOO

4130 EL 474

Assen, 19 december 2016
Ons kenmerk 50/VTH/2016005185/50484
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
hercontrole d.d. 3 november 2016 (Borger-Odoorn)

Geachte ,

Op 3 november 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de WHVBZ en 
het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).
Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het 
BHVBZ tijdens onze inspectie van 16 augustus 2016. Wij hebben onze bevindingen van 16 
augustus 2016 beschreven in onze brief van 23 augustus 2016 met 
kenmerk 34/VTH/2016003776/50392. Bij de hercontrole op 3 november 2016 was 

 aanwezig.

Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat de beugels zijn vastgezet. De overlooproosters 
zijn gereinigd, echter is er sprake van ingevreten aanslag. De roosters zullen vervangen 
moeten worden.  heeft op 27 oktober per e-mail 
verzocht om uitstel van de hersteltermijn voor de overlooproosters.  geeft 
aan dat deze herstelwerkzaamheden kunnen worden meegenomen tijdens 
renovatie werkzaamheden, die medio mei 2017 gereed zullen zijn. Om dubbel werk en 
dubbele kosten te voorkomen heeft dit uw voorkeur.

Wij zullen tijdens de eerst volgende reguliere controle, medio zomer 2017, opnieuw aandacht 
besteden aan de overlooproosters. Wij gaan er van uit dat u hiermee 
voldoende tijd en mogelijkheid hebt deze roosters te vervangen.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

1
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teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700733 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen 

 
Postbus 134 
3430 AC  NIEUWEGEIN 
 
3430 AC134 

 
                  

       
                
  

Assen, 5 maart 2018 
Ons kenmerk 201700733-00744266 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Hotel-Restaurant De Hunzebergen - Valtherweg 36 7875 TB 
Exloo 

             
                       

Geachte , 
 
Op 28 februari 2018 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid Hotel-
Restaurant De Hunzebergen bezocht. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn 
de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de schrobgoten in de zwemzaal zijn gereinigd en dat de 
overlooproosters van het zwembad zijn vervangen voor nieuwe roosters. De vervuiling van de 
schrobgoten en overlooproosters is hiermee verholpen. Wel willen wij u erop wijzen dat er op enkele 
plaatsen grote kieren tussen de roosters zitten. Deze kieren zijn groter dan 8 millimeter. U dient de 
roosters zo te plaatsen dat de kieren overal kleiner dan 8 millimeter zijn. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon via  of per e-mail via 

@Drenthe.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700733 te vermelden. 

 
 

  

 
 
Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Aan:
Hotel Buxus

Dorpsstraat 35
9462 AK  GASSELTE

9462 AK 35

Assen, 23 augustus 2016
Ons kenmerk 34/VTH/2016003774/50366
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 8 augustus 2016 (Aa en Hunze)

Geachte heer/mevrouw,

Op 8 augustus 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controle was u aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling
In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, 
is een voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde 
tijdseenheid wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee 
deze voorziening de hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de 
werkelijke waarde.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de aanwezige debietmeter niet functioneert. Met u is 
afgesproken dat u binnen 2 maanden na dagtekening van deze brief de 
debietmeter herstelt en hiervan per e-mail een foto toestuurt aan de toezichthouder.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

1
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teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701098 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Hotel Restaurant Buxus 

 
Dorpsstraat 35 
9462 PK  GASSELTE 
 
9462 PK35 

 
                        

  
                   
Assen, 14 augustus 2017 
Ons kenmerk 201701098-00711493 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Hotel Buxus - Dorpsstraat 35 9462 PK Gasselte 

                
                

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 10 augustus 2017 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij 
de controle was u aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). In deze brief leest u de bevindingen van onze 
toezichthouder en wat dit voor u betekent.  
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 

Artikel 6, eerste lid: Debietbepaling 
In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een 

voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid 

wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de 

hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de aanwezige debietmeter niet functioneert. Doordat de 
debietmeter niet functioneert, heeft u geen goed zicht op het waterbehandelingsproces. U dient de 
debietmeter te herstellen. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 23 augustus 20161.  
 
U dient de debietmeter te herstellen binnen één maand na dagtekening van deze brief. 
 
  

                                                      
1 met ons kenmerk 34/VTH/2016003774/50366 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701098 te vermelden. 

 
 

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

Artikel 9, tweede lid 
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

Artikel 9, derde lid 
Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 

Artikel 9, vierde lid 

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen dagelijks onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
waterkwaliteit omdat  op vakantie is.  gaf aan dat er alleen in de 
ochtend op de Poolpac wordt gekeken naar de waarden. Doordat het dagelijks onderzoek niet wordt 
uitgevoerd is er geen zicht op eventuele problemen met de waterkwaliteit, waardoor u zwemmers 
mogelijk blootstelt aan water van slechte kwaliteit. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief 
van 26 augustus 20112,. 
 
U dient binnen één dag na dagtekening van deze brief, tenminste tweemaal daags, vóór opening en 
tegen sluiting van het zwembad, alle parameters uit Bijlage I van het Bhvbz te onderzoeken op de 
daarvoor voorgeschreven wijze, en de resultaten hiervan te noteren in het logboek. Het logboek dient 
op verzoek direct toonbaar te zijn aan de toezichthouder. 
 
Artikel 21: Diepteaanduidingen 

De diepte van het zwem- en badwater is voor de zwemmers en baders duidelijk zichtbaar aangegeven 

op alle punten waar dit met het oog op hun veiligheid van belang is. Bij bassins met een waterdiepte 

geringer dan 1,40 m dient tevens te worden aangegeven dat duiken verboden is. 

 
Bordjes met diepte aanduidingen alsmede een duikverbod waren niet aanwezig. De waterdiepte en 
het duikverbod dienen duidelijk zichtbaar bij het zwembad aangegeven te zijn. Wij hebben u hierop 
reeds gewezen in onze brief van 18 juli 20133,.  
 
U dient deze aanduidingen te plaatsen binnen één maand na dagtekening van deze brief. 
 
 

 

                                                      
2 met ons kenmerk 34/MO/2011007289/36513 
3 met ons kenmerk 29/VTH/2013005303/42668 
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[Paginanummer]

U kunt de door u begaande overtredingen nalezen in het Whvbz en Bhvbz. Het gaat om de volgende artikelen.:  

 

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden 

in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz 

geldende voorschriften. 

Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van de Bhvbz worden overtreden: 

 

Artikel 3: Kwaliteit zwem- en badwater 

Artikel 4, tweede lid: Uitschakeling doseerpompen 

Artikel 8, derde lid: Behandeling suppletiewater 

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

Artikel 11: Meten en bemonsteren 

 

Met deze mail bent u op de hoogte gesteld van de stand van zaken en heeft u bevestiging van de gemaakte 

afspraken. Ik ontvang graag de door u toegezegde foto’s van de afgekoppelde installatie via de mail.  

 

We komen u hotel onaangekondigd bezoeken om te controleren of u bovenstaande afspraken bent nagekomen.  

 

Als u nog vragen heeft kunt u mij bereiken op telefoonnummer . 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Toezichthouder WHVBZ, grondwateronttrekkingen en WKO-(bodemenergie)systemen  

Team: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Provincie Drenthe, Westerbrink 1, Postbus 122, 9400 AC, ASSEN, 

 

T:  E: @drenthe.nl 

Werkdagen: ma, di, do en vr 

� Please consider the environment before printing this e-mail  
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 01 06 2017 Foto’s inspectie Hotel De Stobbe 
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aafkev
Notitie
In hoeverre moeten deze logboek gegevens mee, en zouden wij het merk e.d. niet moeten weg halen in verband met bedrijfsgegevens? en het is ook een illegaal systeem begreep ik. 
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 01 06 2017 Foto’s inspectie Hotel De Stobbe 

 
303



 01 06 2017 Foto’s inspectie Hotel De Stobbe 

 
304
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Aanvulling Bijlage 2 Foto’s verzegeling ozoninstallatie van hotel de Stobbe 
 

 
 
 
 
 

 

315



316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



 

 
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700758 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
H.C.R. "De Stobbe" B.V. 

 
Westerstraat 84 
7963 BE  RUINEN 
 
7963 BE84 

 
                      

    
                   
Assen, 31 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700758-00723349 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle dwangsom 2017 - Hotel de Stobbe - Westerstraat 84 7963 BE Ruinen 

                   
                 

Geachte , 
 
Wij hebben u op 3 augustus 2017 een last onder dwangsom1 opgelegd voor het beëindigen en 
beëindigd houden van 3 overtredingen van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). In deze brief leest u de resultaten 
van deze controle.  
 
Op 17 oktober 2017 hebben onze toezichthouders,  en , een 
controle uitgevoerd op de naleving van deze dwangsom. Bij deze controle was  
aanwezig. Hieronder vindt u cursief de gecontroleerde lastgevingen en daaronder de resultaten van 
deze controle. Deze brief mag u tevens beschouwen als het rapport van bevindingen van de 
uitgevoerde controle. 
 
1: Whvbz Artikel 10, eerste lid: Kennisgevingsplicht 
U dient de overtreding van artikel 10, lid 1 van de Whvbz beëindigd te houden door in het vervolg zorg 

te dragen voor een actuele en complete kennisgeving aan GS, tenminste 3 maanden voordat u 

wijzigingen of uitbreidingen aanbrengt in of aan uw badinrichting. 

 

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €10.000,-- (tienduizend euro) betalen per 

keer dat artikel 10, van de Whvbz wordt overtreden. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht aan de 
badinrichting.  
 
 
 
 
 
 
1 Met ons kenmerk: 31/VTH/2017002290.  
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2: Bhvbz Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek en logboek 
U dient de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz te beëindigen en 

beëindigd te houden door tweemaal daags de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van het 

Bhvbz te onderzoeken en te noteren in het logboek. 

 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt 

gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het 

logboek is genoteerd. 

 
Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) 

betalen per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz juncto artikel 2, van de 

Whvbz wordt overtreden. 

 

Tijdens de controle is geconstateerd dat tussen 4 augustus 2017 en 16 oktober 2017 twee maal 
daags het eigen onderzoek is uitgevoerd op de vereiste parameters en de resultaten daarvan zijn 
genoteerd in het logboek. U voldoet hiermee aan de lastgeving. Dit betekent dat geen dwangsom is 
verbeurd. 
 
3: Bhvbz Artikel 10, eerste tot en met derde lid: Periodiek laboratoriumonderzoek 
U dient de overtreding van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het Bhvbz te beëindigen en 

beëindigd te houden door maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzoek te 

laten uitvoeren naar de parameters zoals genoemd in bijlage I van het Bhvbz op de in Bijlage IV 

genoemde of vergelijkbare wijze, en deze gegevens te laten noteren in een rapport. 

 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt 

gegeven, wanneer er niet maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium 

onaangekondigd onderzoek is gedaan naar de parameters die genoemd worden in Bijlage I van het 

Bhvbz op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en u de resultaten daarvan heeft laten 

noteren in een rapport. Het is niet toegestaan om het laboratorium toegang tot het bad te weigeren als 

het voor zwemmers wel toegankelijk is. 

 

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) 

betalen per keer dat artikel 10, eerste tot en met derde lid, van het Bhvbz juncto artikel 2, van de 

Whvbz wordt overtreden. 

 

Tijdens een administratieve controle voorafgaand aan de controle ter plaatse, is geconstateerd dat u 
op 21 augustus 2017 en op 13 september 2017 door Eurofins KBBL onder accreditatie opgestelde 
analyserapporten heeft ontvangen die voldoen aan de vereisten van artikel 10, eerste tot en met 
derde lid van het Bhvbz. U voldoet hiermee aan de lastgeving. Dit betekent dat geen dwangsom is 
verbeurd. 
 
Controle last tot sluiting 

Tijdens het controlebezoek is tevens de naleving van de last tot sluiting gecontroleerd. Geconstateerd 
is dat de ozon-installatie afgekoppeld is en dat de verzegeling intact is. Tevens is het eigen onderzoek 
en het laboratoriumonderzoek voldoende uitgevoerd (Zie hierboven). U voldoet hiermee aan de 
voorwaarden om gelegenheid tot zwemmen te geven. 
 
Werking lasten 

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat door het positieve resultaat van deze controle, de 
opgelegde last tot sluiting en last onder dwangsom hun werking echter niet verliezen. U dient te blijven 
voldoen aan de opgelegde lasten. Wij zullen hier nieuwe controles op uitvoeren. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700758 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
H.C.R. "De Stobbe" B.V. 

 
Westerstraat 84 
7963 BE  RUINEN 
 
7963 BE84 

 
                      

    
                   
Assen, 1 november 2017 
Ons kenmerk 201700758-00723359 
Behandeld door  
Onderwerp: Aanpassing brief 29 september 2017 

                  
               

Geachte heer, 
 
Op 29 september 2017 hebben wij een brief naar u gestuurd waarmee wij de gedane toezeggingen 
tijdens het overleg op 20 september hebben bevestigd. Naar aanleiding hiervan heeft een e-
mailwisseling plaatsgevonden met uw advocaat, . In deze e-
mailwisseling is verzocht om onze brief van 29 september 2017 te herzien. Door middel van deze brief 
komen wij aan dit verzoek tegemoet.  
 
Het is op dit moment niet toegestaan om de ozon-installatie te gebruiken op de wijze zoals deze nu is 
aangesloten. U wilt graag de ozongenerator ten behoeve van het zwembad gebruiken. Op grond van 
artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) kan in 
bijzondere gevallen bij de provincie een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd.  
 
Bij de ontheffingsaanvraag moet een motivering voor de bijzondere omstandigheden, een plan van 
aanpak en een wetenschappelijke onderbouwing1 worden gevoegd. 
Hiermee moet worden aangetoond bij welke concentraties van ozon in het water en in de lucht deze 
toepassing voor de zwemmer en de ondernemer veilig kan worden toegepast. Het is voor ons van 
belang dat de waterkwaliteit kan worden gegarandeerd en de volksgezondheid van de zwemmer is 
gewaarborgd en met behulp van monitoring blijft gewaarborgd.  
 
U kunt ervoor kiezen om het RIVM in te schakelen. Het RIVM wordt vaak door het ministerie 
ingeschakeld om normen op te stellen. Ook heeft het RIVM meegewerkt aan het eerder door ons op 
20 april 2016 aan u verstrekt rapport 'oriënterend onderzoek naar desinfectietechnieken in 
zwembadwater'. Hierin is weliswaar gerapporteerd over ozon als desinfectietechniek, maar ook om 
het ozon uit het water te verwijderen, voordat het in het zwembad komt. Mogelijk dat het RIVM u kan 
helpen of dat zij u naar andere experts uit hun kennisnetwerk kunnen doorverwijzen.  
 

                                                      
1 Een wetenschappelijke onderbouwing bestaat uit artikelen of onderzoek, waarmee kan worden aangetoond 
onder welke concentraties de ozon veilig kan worden toegepast. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700758 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Woestenenk Legal 

 
Postbus 120 
2910 AC  NIEUWERKERK AD IJSSEL 
 
2910 AC120 

 
                        

  
                   

  
Assen, 18 december 2017 
Ons kenmerk 201700758-00732171 
Behandeld door  
Onderwerp: Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Hotel De Stobbe 

                   
                

Geachte mevrouw, 
 
Op 7 september 2017 heeft u namens,  , eigenaar van Hotel De Stobbe te Ruinen, 
een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaar is gericht tegen ons besluit van 3 augustus 2017 tot 
opleggen van een last onder dwangsom aan Hotel De Stobbe.1 
 
Advies 

Op 11 december 2017 heeft de Commissie rechtsbescherming het in bijlage 1 opgenomen advies 
over uw bezwaarschrift uitgebracht. Ook het verslag van de hoorzitting gaat hierbij (bijlage 2).  
 
De commissie adviseert om uw bezwaren ongegrond te verklaren en de motivering over de hoogte 
van de dwangsom in de beslissing op bezwaar aan te vullen.  
 
Besluit 

Wij volgen het advies van de Commissie rechtsbescherming en verklaren uw bezwaren ongegrond. 
Dit betekent dat wij de last onder dwangsom in stand laten en aanpassen met inachtneming van het 
advies.   
 
Aanvullende motivering  

Aan het dwangsombesluit van 3 augustus 2017 hebben wij drie lastgevingen verbonden.2  
 

                                                      
1 met kenmerk 31/VTH/2017002290 
2 lastgevingen zijn op pagina 1 en 2 in de last onder dwangsom opgenomen.  
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Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dient de 
dwangsom in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde 
werking van de dwangsomoplegging. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de 
overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een 
zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt 
verbeurd.3 
 
Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en ernst van de overtreding en uw gedrag ten 
grondslag gelegd. De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en 
het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) beogen de 
gezondheid en veiligheid van de bezoekers van de badinrichting te beschermen. De op grond van de 
artikelen 9 en 10 Bhvbz vereiste onderzoeken naar de hoedanigheid van het zwembadwater moeten 
ertoe bijdragen dat de gezondheid en veiligheid van de bezoeker niet in gevaar wordt gebracht. 
Naleving van deze artikelen is dan ook geboden. De eigenaren van het bedrijf waren al geruime tijd op 
de hoogte van de overtreding, zodat zij voldoende tijd hebben gehad om hun gedrag te wijzigen. Er is 
echter sprake van het voortduren van de overtredingen en opnieuw begaan van overtredingen. Wij 
zien deze last onder dwangsom daarom als instrument om gedragsverandering te realiseren. Een 
prikkel om de eigenaar van Hotel De Stobbe ertoe te bewegen in het vervolg bij wijzigingen aan de 
badinrichting hiervan kennis te geven en de onderzoeken naar de waterkwaliteit uit te voeren. Verder 
is de hoogte van de dwangsom gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtreding. Wij achten de 
overtredingen zodanig ernstig dat een dwangsom van deze hoogte gerechtvaardigd is. 
 
Opmerking 

De dwangsom voor het uitvoeren van periodiek laboratoriumonderzoek .s vastgesteld op € 2.500,- 
voor elke geconstateerde overtreding van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het BHVBZ. 
Wanneer er niet maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onaangekondigd 
onderzoek is gedaan naar alle parameters die genoemd worden in Bijlage I van het BHVBZ op de in 
Bijlage lV genoemde of vergelijkbare wijze, en u de resultaten daarvan heeft laten noteren in een 
rapport, u per constatering (controlebezoek) een dwangsom verbeurd. Wij willen u erop wijzen dat dit 
betekent dat het vastgestelde bedrag niet per parameter afzonderlijk verbeurd.   
 

Proceskostenvergoeding 

Aangezien wij uw bezwaren ongegrond hebben verklaard en de bestreden besluiten in stand hebben 
gelaten, komt u op grond van artikel 7:15, tweede lid Awb niet voor vergoeding van de proceskosten in 
aanmerking. 
 

Rechtsmiddelenclausule 
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan 
hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland. De dag van verzending is de 
dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen  

                                                      
3 uitspraak van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:343 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700758 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
H.C.R. "De Stobbe" B.V. 

 
Westerstraat 84 
7963 BE  RUINEN 
 
7963 BE84 

 
                        

  
                   
Assen, 30 april 2018 
Ons kenmerk 201700758-00754688 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz & Controle dwangsom 2018 - Hotel de Stobbe - Westerstraat 
84 7963 BE Ruinen 

                   
              

Geachte , 
 
Op 26 april 2018 hebben onze toezichthouders,  en  uw 
zwemgelegenheid Hotel De Stobbe bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Tevens is een controle uitgevoerd op de naleving 
van de last onder dwangsom1 die wij u op 3 augustus 2017 hebben opgelegd. 
 
Tijdens de reguliere controle hebben wij geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle 
voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz. 
 
Controle last onder dwangsom 

Tijdens de controle van de last onder dwangsom hebben wij het volgende geconstateerd: 
 
1: Whvbz Artikel 10, eerste lid: Kennisgevingsplicht 
U dient de overtreding van artikel 10 lid 1 Whvbz beëindigd te houden door in het vervolg zorg te 

dragen voor een actuele en complete kennisgeving aan GS, tenminste 3 maanden voordat u 

wijzigingen of uitbreidingen aanbrengt in of aan uw badinrichting. 

 

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen per 

keer dat artikel 10 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer 

wordt verbeurd, wordt bepaald op maximaal € 40.000,-- (twintigduizend euro). 

 

Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht aan de 
badinrichting. 
 
 
1 Met ons kenmerk: 31/VTH/2017002290 
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2 

2: Bhvbz Artikel 9, eerste tot en met vierde lid : Dagelijks onderzoek en logboek 
U dient de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid Bhvbz te beëindigen en beëindigd te 

houden door tweemaal daags de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz te 

onderzoeken en te noteren in het logboek. 

 
Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt 

gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is uitgevoerd en in het 

logboek is genoteerd. 

 

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) 

betalen per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz juncto artikel 2 van de Whvbz 

wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op 

maximaal € 10.000,-- (tienduizend euro). 

 

Tijdens de controle is geconstateerd dat u tussen 4 augustus 2017 en 25 april 2018  tweemaal daags 
het eigen onderzoek heeft uitgevoerd op de vereiste parameters en de resultaten daarvan heeft 
genoteerd in het logboek. 
 
3: Bhvbz Artikel 10, eerste tot en met derde lid: Periodiek laboratoriumonderzoek 
U dient de overtreding van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het Bhvbz te beëindigen en 
beëindigd te houden door maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium onderzoek te 
laten uitvoeren naar de parameters zoals genoemd in bijlage I van het Bhvbz op de in Bijlage IV 
genoemde of vergelijkbare wijze, en deze gegevens te laten noteren in een rapport. 
 
Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot zwemmen wordt 
gegeven, wanneer er niet maandelijks door een daarvoor geaccrediteerd laboratorium 
onaangekondigd onderzoek is gedaan naar de parameters die genoemd worden in Bijlage I van het 
Bhvbz op de in Bijlage IV genoemde of vergelijkbare wijze, en u de resultaten daarvan heeft laten 
noteren in een rapport. Het is niet toegestaan om het laboratorium toegang tot het bad te weigeren als 
het voor zwemmers wel toegankelijk is. 
 

Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) 
betalen per keer dat artikel 10, eerste tot en met derde lid, van het Bhvbz juncto artikel 2 van de 
Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt 
bepaald op maximaal € 10.000,-- (tienduizend euro). 
 
Tijdens een administratieve controle voorafgaand aan de controle ter plaatse, is geconstateerd dat wij 
maandelijks door Eurofins KBBL onder accreditatie opgestelde analyserapporten hebben ontvangen 
die voldoen aan de vereisten van artikel 10, eerste tot en met derde lid van het Bhvbz. 
 
Doordat u aan alle 3 de lasten heeft voldaan, verbeurt u geen dwangsom. 
 
Controle last tot sluiting 

Tijdens de controle is geconstateerd dat de ozon-installatie is afgekoppeld en dat de verzegeling intact 
is. Tevens is het eigen onderzoek en het laboratoriumonderzoek voldoende uitgevoerd (Zie 
hierboven). U voldoet hiermee aan de voorwaarden om gelegenheid tot zwemmen te geven. 
 
Werking lasten 

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat door het positieve resultaat van deze controle, de 
opgelegde last tot sluiting en last onder dwangsom hun werking niet verliezen. U dient te blijven 
voldoen aan de opgelegde lasten. Wij zullen hier nieuwe controles op uitvoeren. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700610 te vermelden. 

 
 

 

Aan: 
Hof Van Saksen 

 
Veldweg 22 
9449 PW NOOITGEDACHT 
 
9449 PW22 

 
                       

    
                   

 
Assen, 12 juni 2017 
Ons kenmerk 201700610-00700554 
Behandeld door   
Onderwerp: Verzoek om uitstel hersteltermijn - Whvbz - Hof van Saksen 

                  
                 

Geachte , 
 
Op 4 mei 2017 ontvingen wij van u een e-mail met het verzoek om verlenging van de hersteltermijn, 
die wij gesteld hebben in ons schrijven met kenmerk 11/VTH/2017000867. De hersteltermijn is door 
ons gesteld op 20 mei 2017. 
 
In uw schrijven geeft u aan dat u verwacht de gestelde termijn, voor het herstel van de vloer van de 
trap en de coating van de dompelbassins, niet te kunnen halen. De reden hiervoor is dat u graag een 
duurzame oplossing van de problemen wilt realiseren. Dit kost meer tijd dan u van tevoren heeft 
ingeschat. U verwacht dat de werkzaamheden afgerond worden op 20 mei 2017. U kunt echter niet 
uitsluiten dat onvoorziene omstandigheden vertraging veroorzaken. Om deze reden wenst u een 
uitstel van de hersteltermijn van 8 weken. 
 
Om u de mogelijkheid te bieden tot een gedegen herstel van de gebreken, gaan wij akkoord met uw 
voorstel tot uitstel van de herstel termijn. Wij zullen de termijn opschorten tot twee maanden na 
dagtekening van deze brief. Tegen deze tijd kunt u een controle verwachten op de uitgevoerde 
werkzaamheden. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail . 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  
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Aan: 
Hof Van Saksen 

 
Veldweg 22 
9449 PW NOOITGEDACHT 
 
9449 PW22 

 
                       

    
                   

 
Assen, 12 juni 2017 
Ons kenmerk 201700610-00700554 
Behandeld door  
Onderwerp: Verzoek om uitstel hersteltermijn - Whvbz - Hof van Saksen 

                  
                 

Geachte , 
 
Op 4 mei 2017 ontvingen wij van u een e-mail met het verzoek om verlenging van de hersteltermijn, 
die wij gesteld hebben in ons schrijven met kenmerk 11/VTH/2017000867. De hersteltermijn is door 
ons gesteld op 20 mei 2017. 
 
In uw schrijven geeft u aan dat u verwacht de gestelde termijn, voor het herstel van de vloer van de 
trap en de coating van de dompelbassins, niet te kunnen halen. De reden hiervoor is dat u graag een 
duurzame oplossing van de problemen wilt realiseren. Dit kost meer tijd dan u van tevoren heeft 
ingeschat. U verwacht dat de werkzaamheden afgerond worden op 20 mei 2017. U kunt echter niet 
uitsluiten dat onvoorziene omstandigheden vertraging veroorzaken. Om deze reden wenst u een 
uitstel van de hersteltermijn van 8 weken. 
 
Om u de mogelijkheid te bieden tot een gedegen herstel van de gebreken, gaan wij akkoord met uw 
voorstel tot uitstel van de herstel termijn. Wij zullen de termijn opschorten tot twee maanden na 
dagtekening van deze brief. Tegen deze tijd kunt u een controle verwachten op de uitgevoerde 
werkzaamheden. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700610 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Landal Nooitgedacht B.V. 

 
Veldweg 22 
9449 PW  NOOITGEDACHT 
 
9449 PW22 

 
                       

    
                   

 
Assen, 2 augustus 2017 
Ons kenmerk 201700610-00709765 
Behandeld door de heer  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Oplevering & hercontrole - Hof van Saksen - Veldweg 22 9449 
PW Nooitgedacht 

                 
                 

Geachte , 
 
Op 14 juli 2017 hebben onze toezichthouders, , uw 
zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren  van de firma Reinders,  

 van de firma K3H Architecten,  en uzelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is een opleveringscontrole uitgevoerd op de uitbreiding van uw badinrichting. 
Daarnaast is tijdens dit bezoek een hercontrole uitgevoerd op de punten uit onze brief van 20 maart 
2017, met ons kenmerk 11/VTH/2017000867. 
 
Hercontrole 

Wij hebben geconstateerd dat de trap bij het sprudelbad opnieuw is ingevoegd. Tevens is 
geconstateerd dat de dompelbassins opnieuw zijn gecoat. Hiermee zijn beide overtredingen 
beëindigd.  
 

Opleveringscontrole 

Tijdens de opleveringscontrole is geconstateerd dat de uitbreiding van uw badinrichting nog niet 
voldoet aan de vereisten van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
(Bhvbz). Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder is de 
door ons geconstateerde afwijking beschreven. 
 
Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren 
Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn: 

a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden; 

b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen; 

c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is. 

 
Artikel 15, tweede lid 
In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, 

waterdicht materiaal. 
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Tijdens de opleveringscontrole is geconstateerd dat de vloer van het 2e bordes, van de trap van de 
glijbaantoren, en de vloer van de ruimte met de instapbakken plasvorming vertoont. Met u is 
afgesproken dat u deze vloeren alsnog op voldoende afschot legt zodat er geen plasvorming optreedt. 
 
Tevens is geconstateerd dat de kunststof overlooproosters bij de skimouts niet vlak zijn afgewerkt 
waardoor deze scherpe uitstekende hoeken hebben en niet allemaal op dezelfde hoogte liggen. Met u 
is afgesproken dat u deze roosters vlak afwerkt, zodat bezoekers zich hieraan niet kunnen bezeren. 
 
Artikel 19: Reinigbaarheid materialen 
Voorwerpen die met de zwemmers of baders of het zwem- of badwater in aanraking kunnen komen, 

zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 

 
Tijdens de opleveringscontrole is geconstateerd dat de wanden van de skimout ruimte en het 
trappenhuis van de glijbaantoren zijn afgewerkt met geschuurd  beton. Deze wanden komen met 
zwemmers in aanraking en dienen daarom van een eenvoudig te reinigen materiaal vervaardigd te 
zijn. Beton is door de poreuze structuur en de vocht opnemende eigenschappen niet eenvoudig te 
reinigen en te desinfecteren. Hierdoor kunnen omstandigheden ontstaan waaronder bacteriën en 
schimmels zich eenvoudig vermenigvuldigen. 
 

 is van mening dat het geschuurde beton wel afdoende schoon te houden is. Om de 
opening van de glijbaantoren niet onnodig te vertragen tot na het hoogseizoen, is met  

afgesproken dat de glijbaantoren gedurende het hoogseizoen in gebruik wordt genomen. 
Ter controle van de hygiëne, geven wij een onafhankelijk laboratorium opdracht om tijdens het 
hoogseizoen een aantal representatieve stempelmonsters te nemen van de betonnen oppervlakken 
van de glijbaantoren. Deze monsters worden genomen en be.. rdeeld volgens de “Werkwijze
Vloermonsters” van het Keurmerk Veilig & Schoon. Met u is afgesproken dat na het hoogseizoen 
wordt besloten of de wanden verdere behandeling nodig hebben naar aanleiding van de resultaten 
van het onderzoek. 
 
Artikel 22: Openingen onderwater  
Openingen beneden de waterspiegel zijn zodanig uitgevoerd dat zwemmers en baders niet kunnen 

worden vastgezogen of bekneld kunnen raken. 

 

Tijdens de controle is geconstateerd dat er naast de uitlooptrap van de Bombo een opening tussen de 
wand van de trap en de wand van de skimout zit. Deze opening is groter dan 8 millimeter en kleiner 
dan 100 millimeter. Bezoekers zouden mogelijk bekneld kunnen raken in deze opening. Met u is 
afgesproken dat u deze opening dicht. 
 
Op bovenstaande punten wordt 3 maanden na dagtekening van deze brief een hercontrole 
uitgevoerd. 
 
Legionella Risicoanalyse en Beheersplan (RA & BP) 

Tijdens de controle is met u besproken dat de legionella RA & BP moet worden aangepast naar 
aanleiding van de wijzigingen aan het zwembadsysteem. Met u is afgesproken dat u het nieuwe RA & 
BP binnen 3 maanden na dagtekening van deze brief aan ons voorlegt. 
 
Toezichtplan 

U heeft naar aanleiding van de uitbreiding van de badgelegenheid uw toezichtplan herzien en  ons 
gevraagd of het uitvoeren van het toezicht, zoals in dit plan beschreven staat, voldoende toezicht is in 
de zin van artikel 25 van het Bhvbz. Wij zijn van mening dat uw toezichtplan voldoende uitgebreid en 
onderbouwd is. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700791 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Orveltermarke B.V. 

 
Postbus 40224 
8004 DE  ZWOLLE 
 
8004 DE40224 

 
                    

      
                  

 
Assen, 13 november 2017 
Ons kenmerk 201700791-00725307 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Landal Orveltermarke - Mr. J.B. Kanweg 3 9439 TD Witteveen 

                  
                

Geachte , 
 
Op 31 augustus 2017 hebben onze toezichthouders,  en , uw 
zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was de  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 19: Reinigbaarheid materialen 
Voorwerpen die met de zwemmers of baders of het zwem- of badwater in aanraking kunnen komen, 

zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de coating van de kunstmatige boomstam die is geplaatst 
tussen het kleuterbassin en het recreatiebassin op enkele plaatsen is weggesleten. Het onderliggende 
materiaal is niet makkelijk reinigbaar. Tevens is geconstateerd dat er in de laagtes van de boomstam 
water blijft staan, waardoor er algvorming optreedt. Onder de condities waaronder algvorming 
optreedt, gedijen ook bacteriën en schimmels goed. Er is hierdoor sprake van een onhygiënische 
situatie.  
 
U dient de boomstam zodanig af te werken dat het oppervlak makkelijk reinigbaar is en er geen water 
op blijft staan binnen 6 maanden na dagtekening van deze brief. Wij voeren hier te zijner tijd een 
hercontrole op uit. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701040 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Het Grote Zand 

 
Postbus 157 
7390 AD  TWELLO 
 
7390 AD157 

 
                     

       
                    

 
Assen, 1 mei 2018 
Ons kenmerk 201701040-00754808 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - Landgoed Het Grote Zand - Hof van Halenweg 2 9414 
AG Hooghalen 

                               
 

Geachte , 
 
Op 26 april 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid Het Grote Zand 
bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan het volgende artikel uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder is de 
door ons geconstateerde afwijking beschreven. 
 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt 

in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor 

dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening 

en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 
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Onderwerp: Kennisgevingsformulier in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (WHVBZ). 

 

Met dit kennisgevingsformulier opgesteld volgens de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (9 september 

2000/ BWL/2001075381) en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (laatste 

wijziging 2 maart 2000 Stb 125) betreffende de regeling kennisgeving zweminrichtingen, kan de in artikel 10 

van de WHVBZ voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding van 

een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten vereist zijn, worden hierin vermeld. 

 

De door de provincie te verrichten beoordeling van deze gegevens houdt geen toetsing in van de eisen uit het 

Besluit hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De houder zelf blijft er 

verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze eisen voldoet. De door de houder 

verstrekte informatie kan er wel toe leiden dat door de provincie (Gedeputeerde Staten) op grond van art.7 van 

de WHVBZ, nadere voorschriften worden opgesteld. Hierover wordt u tijdig, binnen de gestelde termijn van drie 

maanden op de hoogte gesteld 

 

U wordt er op gewezen dat het niet is toegestaan om gelegenheid tot zwemmen te geven indien niet is voldaan 

aan de met betrekking tot die inrichting geldende voorschriften (artikel 2 van de WHVBZ). 

 

Bij deze kennisgeving, die in enkelvoud kan worden ingediend , moet worden bijgesloten: 

 - een overzichtstekening van de inrichting, 

 - een plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin (s), 

- een stromingschema (s) van de waterbehandelingsinstallatie (s). 

 

Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moeten nog de volgende gegevens worden meegezonden: 

 - een plattegrond van het (de) betrokken gebouw (en), 

 - een technisch en/of  bouwkundig bestek, 

 - de bij het bestek behorende tekeningen. 

 

Het ingevulde kennisgevingsformulier en de bijlagen moeten voor bestaande badinrichtingen en 

zwemgelegenheden binnen veertien dagen na ontvangst worden teruggezonden. 

Voor renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moet dit uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop een 

bouwvergunning wordt aangevraagd, of er financiële verplichtingen worden aangegaan, geschieden. 

 

Het adres waar het ingevulde formulier naar teruggestuurd moet worden is: 

 

Gedeputeerde staten  van Drenthe 

Team VTH  

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

Voor nadere informatie omtrent de uitvoering van de WHVBZ en/of de invulling van het 

kennisgevingsformulier kunt u contact opnemen met  of  

   of via @drenthe.nl. 
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Korte toelichting bij het invullen van de vragen: 

Vraag   1 : De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare   

persoon of organisatie voor wiens risico en rekening wordt beheerd) vermelden. 

Vraag   2 : De adresgegevens van de feitelijke beheerder (aanspreekpunt) invullen. 

Vraag   3 : De adresgegevens van de feitelijke inrichting vermelden. 

Vraag   4 : Hier de geplande datum van de opening van de bad-zweminrichting opgeven.  

Vraag   5 : Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen badinrichting of zwemgelegenheid. 

Aanmelden van een bestaande badinrichting of zwemgelegenheid vindt plaats als de inrichting al  bestond voor 

de inwerkingtreding van de wet. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande inrichting wordt vergroot. 

Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds bestaand gedeelte van de inrichting. 

Vraag   6 : Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de 

 hoofdactiviteit van de  inrichting het baden of zwemmen is, en het publiek daartoe  van de inrichting gebruik 

kan maken. Een badinrichting of zwemgelegenheid is  openbaar toegankelijk als de badinrichting of   

zwemgelegenheid slechts voor één of enkele uren (per dag of week) wél openbaar toegankelijk is. Een 

badinrichting of zwemgelegenheid  is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid tevens 

voor  publiek  toegankelijk is. 

Vraag   7 : Het betreft de gegevens van het laboratorium die de maandelijkse bemonsteringen  

zal uitvoeren. 

Vraag   8 : Hier aangeven of de badinrichting  of zwemgelegenheid een eigen 

waterbehandelingsinsallatie heeft.  

Vraag   9 : De hoofdactiviteit waarbinnen de inrichting is gelegen s.v.p. aangeven. 

Vraag 10 : Hier invullen in welke periode van het jaar de bad -of zweminrichting geopend is.  

Dit geldt met name voor openlucht inrichtingen . 

Vraag 11:  Hier invullen gedurende welke uren de badinrichting of zwemgelegenheid is 

geopend, bv 9.00-20.30 uur 

Vraag 12:  Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht  

bassins aanwezig zijn, dan de keuze van combinatie aangeven. 

Vraag 13:  Hier aangeven hoeveel bezoekers verwacht worden op een gemiddelde dag en  

hoeveel er komen  tijdens een topdag. 

Vraag 14:  Hier aangeven hoe de bassins "worden aangekleed" met b.v. plantenbakken o.i.d. 

Vraag 15:  Betreft de gegevens van ieder bassin gelegen binnen de inrichting. Van elk bassin moet een eigen 

formulier met bassingegevens worden ingevuld, ook als een bassin niet is aangesloten op een (de) 

waterzuiveringsinstallatie. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. Dus 

ook voetenbaden, dompelbaden etc afzonderlijk invullen b.v. in een saunaruimte.  

Vraag 16:  Bassin met éénmalig gebruik van water zijn bassins waarvan het water geheel wordt ververst, na elk 

gebruik door één persoon. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een 

circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Doorstroomd bassin is een bassin waarvan 

het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht. Bij 

afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval 

ook naam of nummer filter aangeven. Circulatiebaden zijn bassins waarbij de waterkwaliteit in de hand wordt 

gehouden door het water voortdurend via een waterzuiveringsinstallatie te laten circuleren en te zuiveren.  

Vraag 17:  Betreft de gegevens van ieder binnen de inrichting aanwezig filterinstallatie. Als een deel van het 

circulerend water langs het filter wordt geleid (b.v. via een apart koolfilter (ureumfilter) moet de capaciteit  

hiervan als bypass worden vermeld. Van elke filterinstallatie moet een eigen formulier met filtergegevens 

worden ingevuld. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. 

Vraag 18:  Betreft gegevens van ieder binnen de inrichting gelegen waterbehandelingsinstallatie (gekoppeld aan 

een filterinstallatie).  

Vraag 19:  Betreft t.b.v. de badinrichting of zwemgelegenheidaanwezige sanitaire voorzieningen, kleedruimten 

alsmede de  materialen die gebruikt zijn, alsmede de aanwezigheid van noodverlichting en EHBO ruimten en  

materialen.  
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Kennisgevingsformulier WHVBZ.  

 

 

 

Ingevuld door  : ...................................................................................................... 

Functie   : ...................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................................................................... 

Datum   : ...................................................................................................... 

Handtekening  : ………………………………………………………………….. 

 

Badinrichting cq zwemgelegenheid 

Naam 1)   : ....................................................................................................... 

Eigenaar  : ....................................................................................................... 

Adres   : ....................................................................................................... 

Postcode  : ....................................................................................................... 

Plaats   : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer : ....................................................................................................... 

 

Beheerder 2)  : ....................................................................................................... 

Adres   : ....................................................................................................... 

Postcode  : ....................................................................................................... 

Plaats   : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer : ....................................................................................................... 

  

Bezoekadres 3)  : ...................................................................................................... 

Postcode  : ...................................................................................................... 

Plaats   : ...................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................................................................... 

Gemeente  : ...................................................................................................... 

 

 

Openingsdatum  : ...................................................................................................... 

van de inrichting 4) 
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Betreft het: 5)  O oprichten van een geheel nieuwe badinr. of  zwemgelegenheid 

   O aanmelden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

   O het uitbreiden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

   O het renoveren van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

 

Categorie bezoekers 6) O openbaar (voor publiek) toegankelijk 

   O uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners/patienten 

   O periodiek voor publiek toegankelijk 

   O anders:.............................................. 

 

Naam van het laboratorium 

welke het  zwem- of badwater  

controleert of gaat controleren 7) 

Naam     : ........................................................................ 

Adres     : ........................................................................ 

Postcode    : ........................................................................ 

Plaats     : ........................................................................ 

Telefoonnummer   : ........................................................................ 

 

Heeft de badinr. of zwemgelegenh. een eigen 

waterbehandelinginstallatie  8)  O Ja   O Nee 

 

 

Soort inrichting waartoe de badinr.  of  zwem- 

gelegenheid behoort  9)  O zwembad  O kampeergelegenheid 

    O sportschool  O sauna 

    O vakantiebedrijf  O buitengewoon onderwijs 

    O hotel   O overig onderwijs 

    O universiteit  O zorginstelling 

    O recreatiecentra  O inrichting voor lichamelijk  

                  O medische instelling     gehandicapten 

    O defensie  O wooncomplex 

    O huis van bewaring O bedrijf 

    O zwemvereniging O opleidingsinstituut 

    O bungalowpark  O anders nl.: ............................... 
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Openstelling badinrichting of zwemgelegenheid 10) 

 

Periode    : ....................................................................................... 

 

Openingstijden per dag: 11) 

 

zondag    : ....................................................................................... 

maandag   : ....................................................................................... 

dinsdag    : ....................................................................................... 

woensdag   : ....................................................................................... 

donderdag   : ....................................................................................... 

vrijdag    : ....................................................................................... 

zaterdag    : ....................................................................................... 

 

 

Uitvoering zwembad 12)   O openlucht 

     O overdekt 

     O combinatie 

 

Bezoekersaantallen welke gemiddeld  

worden verwacht 13)     

Overdekt  - per dag  : ............................. 

  - per topdag  : ............................. 

 

Openlucht - per dag  : ............................. 

  - per topdag  : ............................. 

 

Voorzieningen rond het (de) bassin (s) 14) 

Zijn er zonnebanken/solaria aanwezig ? O nee  O ja, zo ja aantal ............. 

Is een restaurant of bar in de nabijheid ?  O nee  O ja 

Zijn op of rond de perrons plantenbakken 

aanwezig ?    O nee  O ja 

Zij op of rond de bassins speeltoestellen  

aanwezig    O nee  O ja, zo ja welke  

       ..................................................... 
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Bassingegevens  (1)  (15) (per bassin een formulier invullen ) 

Naam of nummer bassin  : .................................................................... 

   O bestaand O wordt gebouwd O wordt gewijzigd 

 

Type bassin    O zwembassin  O recreatiebassin 

     O kleuterbassin  O peuterbassin 

     O familiebassin  O doelgroepenbassin 

 O dompelbassin  O wedstrijdbassin 

     O diep   O halfdiep 

     O ondiep  O bubbelbad 

     O instructiebassin O whirlpool 

     O hotwhirlpool  O therapiebad 

     O voetenbassins  O doorwaadbassin  

O anders nl: .................. 

Bassin met éénmalig gebr. van water (16) O ja O nee O n.v.t.  Desinf.  O ja O nee Afv. naar: ........... 

Doorstroomd bassin (16)   O ja O nee O n.v.t.  Desinf.  O ja O nee Afv. naar: ........... 

Circulatiebad (16)   O ja O nee  

Afmetingen bassin 

Lengte     : ................................ m. 

Breedte     : ................................ m. 

Diepte minimaal   : .................................m. 

 maximaal   : .................................m. 

Inhoud (I)     : .................................m3  

Benodigde pompcapaciteit (Q)  : .................................m3/uur 

Verblijftijd (turn-over tijd) (T)  : .................................uur 

Openingsuren per dag (U)  : .................................uur 

Max. toe te laten zwemmers   Q x U : .................................personen per dag 

              2 

Overloopvoorziening  O goot   O skimmer         O afvoeropening 

Recreatieve voorzieningen O glijbaan  O wildwaterbaan 

    O waterpaddestoel O bubbelbank 

    O springplank, h = ......m O springtoren, h =......m 

    O springplank, h = ......m O startblokken, aantal ....... 

    O waterval  O massagestralen /jetstream 

    O golfslag  O rivier 

    O draaikolk  O stroomversnelling 

    O fontein  O overig nl: ........................ 

Is het bassin voorzien van een beweegbare bodem.  O ja  O nee 
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Filtergegevens  (1) (17) (per filter een formulier invullen) 

 

Naam of nummer filter  : .............................................................................................. 

 

     O bestaand  O nieuw 

Filter t.b.v. bassin (nummer en/of  

eventueel naam).  : ............................................................................................. 

 

Type filter   O open zandfilter  O gesloten zandfilter 

    O kiezelgoerfilter O HI-rate filter 

    O Bi-flow filter  O meerlaagsfilter 

    O ureumfilter  O anders nl: ................................ 

 

 

Filtermateriaal   O Zand   O actief kool 

    O kiezelgoer  O hydro-anthrasit 

    O anders nl: ............................... 

 

 

Filteroppervlak    : ........................ m2  (O) 

Filtercapaciteit    : ........................ m3/uur (K) 

Filtersnelheid  (K gedeeld door O) : ........................ m/uur  (V) 

 

Bypass aanwezig  O nee   O ja,  

capaciteit is: .............. m3/uur 

 

Terugspoelcriterium O tijd   O drukverschil 

   O aantal zwemmers O anders nl: .................................. 

 

Gebruik luchtdruk  bij terugspoelen O ja   O nee 

 

Kijkglas aanwezig   O ja   O nee 

 

 

 

 

 

 

 

Waterbehandelingsinstallatie (1) (18) (per waterbehandelingsinstallatie een formulier invullen) 
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Waterbehandelingsinstallatie behorende  

bij filter (nummer en/of naam). : ...................................................................  

Merk en type pomp  : ................................................................... 

Capaciteit (gegevens fabrikant) : .................................................................. m3/uur 

Draaiuren    : ...................................................................uren per etmaal 

 

Water(flow)meter aanwezig  O ja   O nee 

zo ja merk, type en capaciteit :.......................................... 

    

Warmtewisselaar (TSA) aanwezig  O ja  O nee 

 

Automatische chemicaliëndosering  O ja  O nee 

 

Automatische afslag chemicaliën 

dosering bij onvoldoende doorstroming O ja  O nee  O n.v.t. 

 

Plaats van chemicaliëndosering   O handmatig in bassin O autom. voor filter 

     O in skimmer  O  autom. na ureumfilter 

     O automatisch na filter O anders nl: ................... 

    

Flocculatiemiddel  O ja    O nee 

   zo ja welk middel: ............................................. 

   O in skimmer  O automatisch voor filter 

   O handmatig in bad O anders nl: ....................    

       

pH correctie  O ja    O nee 

    zo ja met: 

   O H2SO4 zwavelzuur O HCl zoutzuur     

 O CO2 koolzuurgas O cyanuurzuur 

   O anders nl: ......................... 

   Hoeveel pH correctiemiddel heeft u max. in voorraad: ...........ltr 

 

Desinfectiemiddel O NaOCl cloorbleekloog O O3 ozon     

 O zoutelectrolyse  O ionenwisselaar 

   O anders nl: ...................... 

   Hoeveel desinfectiemiddel heeft u max. in voorraad: ............ltr 

 

 

 

Vervolg waterbehandelingsinstallatie (1) 
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Soort vul cq suppletiewater O leidingwater 

    O grondwater, *wel/niet voorbehandeld  

    O oppervlaktewater *wel/niet voorbehandeld 

 

Suppletie via:   O bufferkelder  O skimmer 

    O voor het filter  O anders nl: ........................  

    

 

Bufferkelder aanwezig  O ja   O nee 

    zo ja inhoud buffer : ...............  m3 

 

Op installatie aangesloten bassins: 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

 

Op installatie aangesloten filters: 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 
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Sanitair en kleedruimten  (19) 

 

Aantal toiletten:  

Nabij wachtruimten  : ......................stuks 

Nabij  kleedruimten  : ......................stuks 

Nabij bassins   : ..................... stuks 

 

Aantal douches:   : ......................stuks 

 

Aantal kleedruimten:  

Kleedcabines   : ......................stuks 

Kleedruimte (groep)  : ..................... stuks 

 

Materiaal toiletten:   

Wanden    : ....................................................... 

Deuren    : ....................................................... 

Vloeren    : ....................................................... 

 

Materiaal douches:  

Wanden    : ...................................................... 

Deuren    : ...................................................... 

Vloeren    : ...................................................... 

 

Materiaal kleedruimten:  

Wanden    : ...................................................... 

Deuren    : ...................................................... 

Vloeren    : ...................................................... 

 

Noodverlichting aanwezig: O ja  O nee 

 

EHBO-ruimte aanwezig: O ja  O nee 

 

EHBO-materiaal aanwezig: O ja   O nee 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700792 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Gemeente Assen 

 
Postbus 30018 
9400 RA  ASSEN 
 
9400 RA30018 

 
                        

  
                   
Assen, 30 april 2018 
Ons kenmerk 201700792-00754672 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018 - MFA Het Schakelveld - De Wouden 362 9405 AN 
Assen 

                   
              

Geachte , 
 
 
Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Gemeente Assen bezocht. Bij de controle was  van zwemschool De Dolfijn 
aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz).  
 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de voegen van het tegelwerk in het bassin vrijwel geheel 
uitgesleten zijn. De bassinwanden dienen voorzien te zijn van een vlakke, waterdichte afwerking. Wij 
verzoeken u het tegelwerk in het bassin opnieuw in te voegen. Wij besteden hier tijdens de 
eerstvolgende reguliere controle aandacht aan. 
 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700772 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Molecaten Park het Landschap B.V. 

 
 

 
 

 

 
                   

       
                  

 
Assen, 28 augustus 2017 
Ons kenmerk 201700772-00712770 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Molecaten Park het Landschap - Schurerslaan 4 8438 SC 
Wateren 

                  
                 

Geachte , 
 
Op 23 augustus 2017 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij 
de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 

Artikel 6 Eerste lid: Debietmeting 
In de toevoer naar of afvoer van de filters, die deel uitmaken van de waterzuiveringsinstallatie, is een 
voorziening waarmee de hoeveelheid water kan worden bepaald, die in een bepaalde tijdseenheid 
wordt toegevoerd, onderscheidenlijk afgevoerd. De nauwkeurigheid waarmee deze voorziening de 
hoeveelheid water bepaalt, wijkt ten hoogste 10 procent af van de werkelijke waarde. 

Tijdens de controle is geconstateerd dat er twee debietmeters aanwezig zijn, waarvan 1 defect is. 
Omdat u 3 bassins heeft, is het noodzakelijk dat u 3 functionerende debietmeters heeft. Dit zodat het 
verpompte debiet over elk bassin afzonderlijk te bepalen is. Tijdens de eerstvolgende reguliere 
controle wordt hier aandacht aan besteed. 
 
Tot slot merken wij nog het volgende op. 
Omdat u 3 bassins heeft, moet ook het dagelijks onderzoek tweemaal daags, voor opening en tegen 
sluiting, in alle 3 bassins uitgevoerd worden en per bassin in het logboek worden bijgehouden. Naar 
het zich laat aanzien, wordt het logboek nu niet op dergelijke wijze bijgehouden. Ook hier wordt tijdens 
de eerst volgende reguliere controle aandacht aan besteed. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail . 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700774 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Molecaten Park Kuierpad B.V. 
Oranjekanaal NZ 10 
7853 TA  WEZUPERBRUG 
 
7853 TA10 

 
                   

        
                

   
Assen, 13 november 2017 
Ons kenmerk 201700774-00725390 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Molecaten Park Kuierpad - Oranjekanaal NZ 10 7853 TA 
Wezuperbrug 

                
                 

Geachte heer/mevrouw, 
  
Op 14 juli 2017 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Molecaten Park Kuierpad B.V. bezocht. Bij de controle was  en  
aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt 

in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor 

dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening 

en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Opleidingscentrum Mirre 
Weerdingerzandweg 5 
7872 TB  VALTHE 
 
7872 TB5 

 
                 

       
                

 
Assen, 6 november 2017 
Ons kenmerk 201702375-00724213 
Behandeld door  
Onderwerp: Kennisgevingsformulier badinrichting Whvbz 2017 - Opleidingscentrum Mirre - 
Weerdingerzandweg 5 7872 TB Valthe 

              
                

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 14 juni 2017 hebben onze toezichthouders, , uw 
badinrichting bezocht. Tijdens dit bezoek is gesproken over de eisen die de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz) aan een 
badinrichting stellen. Bij de controle was  aanwezig. 
 
Tijdens deze controle is met u afgesproken dat u het kennisgevingsformulier badinrichtingen zou 
invullen en opsturen. Het formulier heeft u op 15 juni 2017 per e-mail, , ontvangen. 
Tot op heden hebben wij nog geen kennisgevingsformulier van u ontvangen. 
 
Artikel 10 Whvbz: Voornemen tot oprichting, wijziging of uitbreiding badinrichting 

1. Degene die voornemens is een badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden, geeft van 

dat voornemen kennis aan gedeputeerde staten. 

2.  Gedeputeerde staten doen van de kennisgeving mededeling aan burgemeester en wethouders. 

3.  Onze Minister kan terzake nadere regelen stellen. 

 

Tijdens de controle is geconstateerd dat u een badinrichting in gebruik heeft voor uw gasten, zonder 
ons op de hoogte te stellen van het voornemen dit te doen.  
 
Artikel 2 van de Regeling Kennisgeving badinrichtingen (Rkb), stelt dat ten minste 3 maanden voor de 
voorgenomen ingebruikname van een badinrichting, dit voornemen via het door GS vastgestelde 
formulier moet worden gemeld. Door niet tijdig te melden, is er sprake van overtreding van artikel 10 
van de Whvbz. 
 
U dient het bijgevoegde meldingsformulier in te vullen en retour te zenden, binnen 2 weken na 
dagtekening van deze brief. Hierop voeren wij een hercontrole uit. Wanneer blijkt dat de overtreding 
voortduurt, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij gaan er van uit dat het niet zo 
ver hoeft te komen. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

Onderwerp: Kennisgevingsformulier in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (WHVBZ). 

 

Met dit kennisgevingsformulier opgesteld volgens de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (9 september 

2000/ BWL/2001075381) en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (laatste 

wijziging 2 maart 2000 Stb 125) betreffende de regeling kennisgeving zweminrichtingen, kan de in artikel 10 

van de WHVBZ voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding van 

een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten vereist zijn, worden hierin vermeld. 

 

De door de provincie te verrichten beoordeling van deze gegevens houdt geen toetsing in van de eisen uit het 

Besluit hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De houder zelf blijft er 

verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze eisen voldoet. De door de houder 

verstrekte informatie kan er wel toe leiden dat door de provincie (Gedeputeerde Staten) op grond van art.7 van 

de WHVBZ, nadere voorschriften worden opgesteld. Hierover wordt u tijdig, binnen de gestelde termijn van drie 

maanden op de hoogte gesteld 

 

U wordt er op gewezen dat het niet is toegestaan om gelegenheid tot zwemmen te geven indien niet is voldaan 

aan de met betrekking tot die inrichting geldende voorschriften (artikel 2 van de WHVBZ). 

 

Bij deze kennisgeving, die in enkelvoud kan worden ingediend , moet worden bijgesloten: 

 - een overzichtstekening van de inrichting, 

 - een plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin (s), 

- een stromingschema (s) van de waterbehandelingsinstallatie (s). 

 

Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moeten nog de volgende gegevens worden meegezonden: 

 - een plattegrond van het (de) betrokken gebouw (en), 

 - een technisch en/of  bouwkundig bestek, 

 - de bij het bestek behorende tekeningen. 

 

Het ingevulde kennisgevingsformulier en de bijlagen moeten voor bestaande badinrichtingen en 

zwemgelegenheden binnen veertien dagen na ontvangst worden teruggezonden. 

Voor renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moet dit uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop een 

bouwvergunning wordt aangevraagd, of er financiële verplichtingen worden aangegaan, geschieden. 

 

Het adres waar het ingevulde formulier naar teruggestuurd moet worden is: 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe 

Team VTH  

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

Voor nadere informatie omtrent de uitvoering van de WHVBZ en/of de invulling van het 

kennisgevingsformulier kunt u contact opnemen met  of  

   of via @drenthe.nl. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

Korte toelichting bij het invullen van de vragen: 

Vraag   1 : De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare   

persoon of organisatie voor wiens risico en rekening wordt beheerd) vermelden. 

Vraag   2 : De adresgegevens van de feitelijke beheerder (aanspreekpunt) invullen. 

Vraag   3 : De adresgegevens van de feitelijke inrichting vermelden. 

Vraag   4 : Hier de geplande datum van de opening van de bad-zweminrichting opgeven.  

Vraag   5 : Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen badinrichting of zwemgelegenheid. 

Aanmelden van een bestaande badinrichting of zwemgelegenheid vindt plaats als de inrichting al  bestond voor 

de inwerkingtreding van de wet. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande inrichting wordt vergroot. 

Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds bestaand gedeelte van de inrichting. 

Vraag   6 : Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de 

 hoofdactiviteit van de  inrichting het baden of zwemmen is, en het publiek daartoe  van de inrichting gebruik 

kan maken. Een badinrichting of zwemgelegenheid is  openbaar toegankelijk als de badinrichting of   

zwemgelegenheid slechts voor één of enkele uren (per dag of week) wél openbaar toegankelijk is. Een 

badinrichting of zwemgelegenheid  is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid tevens 

voor  publiek  toegankelijk is. 

Vraag   7 : Het betreft de gegevens van het laboratorium die de maandelijkse bemonsteringen  

zal uitvoeren. 

Vraag   8 : Hier aangeven of de badinrichting  of zwemgelegenheid een eigen 

waterbehandelingsinsallatie heeft.  

Vraag   9 : De hoofdactiviteit waarbinnen de inrichting is gelegen s.v.p. aangeven. 

Vraag 10 : Hier invullen in welke periode van het jaar de bad -of zweminrichting geopend is.  

Dit geldt met name voor openlucht inrichtingen . 

Vraag 11:  Hier invullen gedurende welke uren de badinrichting of zwemgelegenheid is 

geopend, bv 9.00-20.30 uur 

Vraag 12:  Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht  

bassins aanwezig zijn, dan de keuze van combinatie aangeven. 

Vraag 13:  Hier aangeven hoeveel bezoekers verwacht worden op een gemiddelde dag en  

hoeveel er komen  tijdens een topdag. 

Vraag 14:  Hier aangeven hoe de bassins "worden aangekleed" met b.v. plantenbakken o.i.d. 

Vraag 15:  Betreft de gegevens van ieder bassin gelegen binnen de inrichting. Van elk bassin moet een eigen 

formulier met bassingegevens worden ingevuld, ook als een bassin niet is aangesloten op een (de) 

waterzuiveringsinstallatie. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. Dus 

ook voetenbaden, dompelbaden etc afzonderlijk invullen b.v. in een saunaruimte.  

Vraag 16:  Bassin met éénmalig gebruik van water zijn bassins waarvan het water geheel wordt ververst, na elk 

gebruik door één persoon. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een 

circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Doorstroomd bassin is een bassin waarvan 

het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht. Bij 

afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval 

ook naam of nummer filter aangeven. Circulatiebaden zijn bassins waarbij de waterkwaliteit in de hand wordt 

gehouden door het water voortdurend via een waterzuiveringsinstallatie te laten circuleren en te zuiveren.  

Vraag 17:  Betreft de gegevens van ieder binnen de inrichting aanwezig filterinstallatie. Als een deel van het 

circulerend water langs het filter wordt geleid (b.v. via een apart koolfilter (ureumfilter) moet de capaciteit  

hiervan als bypass worden vermeld. Van elke filterinstallatie moet een eigen formulier met filtergegevens 

worden ingevuld. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. 

Vraag 18:  Betreft gegevens van ieder binnen de inrichting gelegen waterbehandelingsinstallatie (gekoppeld aan 

een filterinstallatie).  

Vraag 19:  Betreft t.b.v. de badinrichting of zwemgelegenheidaanwezige sanitaire voorzieningen, kleedruimten 

alsmede de  materialen die gebruikt zijn, alsmede de aanwezigheid van noodverlichting en EHBO ruimten en  

materialen.  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

Kennisgevingsformulier WHVBZ.  

 

 

 

Ingevuld door  : ...................................................................................................... 

Functie   : ...................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................................................................... 

Datum   : ...................................................................................................... 

Handtekening  : ………………………………………………………………….. 

 

Badinrichting cq zwemgelegenheid 

Naam 1)   : ....................................................................................................... 

Eigenaar  : ....................................................................................................... 

Adres   : ....................................................................................................... 

Postcode  : ....................................................................................................... 

Plaats   : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer : ....................................................................................................... 

 

Beheerder 2)  : ....................................................................................................... 

Adres   : ....................................................................................................... 

Postcode  : ....................................................................................................... 

Plaats   : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer : ....................................................................................................... 

  

Bezoekadres 3)  : ...................................................................................................... 

Postcode  : ...................................................................................................... 

Plaats   : ...................................................................................................... 

Telefoonnummer : .................................................................................................... .. 

Gemeente  : ...................................................................................................... 

 

 

Openingsdatum  : ...................................................................................................... 

van de inrichting 4) 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

Betreft het: 5)  O oprichten van een geheel nieuwe badinr. of  zwemgelegenheid 

   O aanmelden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

   O het uitbreiden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

   O het renoveren van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

 

Categorie bezoekers 6) O openbaar (voor publiek) toegankelijk 

   O uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners/patienten 

   O periodiek voor publiek toegankelijk 

   O anders:.............................................. 

 

Naam van het laboratorium 

welke het  zwem- of badwater  

controleert of gaat controleren 7) 

Naam     : ........................................................................ 

Adres     : ........................................................................ 

Postcode    : ........................................................................ 

Plaats     : ........................................................................ 

Telefoonnummer   : ........................................................................ 

 

Heeft de badinr. of zwemgelegenh. een eigen 

waterbehandelinginstallatie  8)  O Ja   O Nee 

 

 

Soort inrichting waartoe de badinr.  of  zwem- 

gelegenheid behoort  9)  O zwembad  O kampeergelegenheid 

    O sportschool  O sauna 

    O vakantiebedrijf  O buitengewoon onderwijs 

    O hotel   O overig onderwijs 

    O universiteit  O zorginstelling 

    O recreatiecentra  O inrichting voor lichamelijk  

                  O medische instelling     gehandicapten 

    O defensie  O wooncomplex 

    O huis van bewaring O bedrijf 

    O zwemvereniging O opleidingsinstituut 

    O bungalowpark  O anders nl.: ............................... 

 

 

 

 

 

 

Openstelling badinrichting of zwemgelegenheid 10) 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

 

Periode    : ....................................................................................... 

 

Openingstijden per dag: 11) 

 

zondag    : ....................................................................................... 

maandag   : ....................................................................................... 

dinsdag    : ....................................................................................... 

woensdag   : ....................................................................................... 

donderdag   : ....................................................................................... 

vrijdag    : ....................................................................................... 

zaterdag    : ....................................................................................... 

 

 

Uitvoering zwembad 12)   O openlucht 

     O overdekt 

     O combinatie 

 

Bezoekersaantallen welke gemiddeld  

worden verwacht 13)     

Overdekt  - per dag  : ............................. 

  - per topdag  : ............................. 

 

Openlucht - per dag  : ............................. 

  - per topdag  : ............................. 

 

Voorzieningen rond het (de) bassin (s) 14) 

Zijn er zonnebanken/solaria aanwezig ? O nee  O ja, zo ja aantal ............. 

Is een restaurant of bar in de nabijheid ?  O nee  O ja 

Zijn op of rond de perrons plantenbakken 

aanwezig ?    O nee  O ja 

Zij op of rond de bassins speeltoestellen  

aanwezig    O nee  O ja, zo ja welke  

       ..................................................... 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

Bassingegevens  (1)  (15) (per bassin een formulier invullen ) 

Naam of nummer bassin  : .................................................................... 

   O bestaand O wordt gebouwd O wordt gewijzigd 

 

Type bassin    O zwembassin  O recreatiebassin 

     O kleuterbassin  O peuterbassin 

     O familiebassin  O doelgroepenbassin 

 O dompelbassin  O wedstrijdbassin 

     O diep   O halfdiep 

     O ondiep  O bubbelbad 

     O instructiebassin O whirlpool 

     O hotwhirlpool  O therapiebad 

     O voetenbassins  O doorwaadbassin  

O anders nl: .................. 

Bassin met éénmalig gebr. van water (16) O ja O nee O n.v.t.  Desinf.  O ja O nee Afv. naar: ........... 

Doorstroomd bassin (16)   O ja O nee O n.v.t.  Desinf.  O ja O nee Afv. naar: ........... 

Circulatiebad (16)   O ja O nee  

Afmetingen bassin 

Lengte     : ................................ m. 

Breedte     : ................................ m. 

Diepte minimaal   : .................................m. 

 maximaal   : .................................m. 

Inhoud (I)     : .................................m3  

Benodigde pompcapaciteit (Q)  : .................................m3/uur 

Verblijftijd (turn-over tijd) (T)  : .................................uur 

Openingsuren per dag (U)  : .................................uur 

Max. toe te laten zwemmers   Q x U : .................................personen per dag 

              2 

Overloopvoorziening  O goot   O skimmer         O afvoeropening 

Recreatieve voorzieningen O glijbaan  O wildwaterbaan 

    O waterpaddestoel O bubbelbank 

    O springplank, h = ......m O springtoren, h =......m 

    O springplank, h = ......m O startblokken, aantal ....... 

    O waterval  O massagestralen /jetstream 

    O golfslag  O rivier 

    O draaikolk  O stroomversnelling 

    O fontein  O overig nl: ........................ 

Is het bassin voorzien van een beweegbare bodem.  O ja  O nee 

 

 

Filtergegevens  (1) (17) (per filter een formulier invullen) 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

 

Naam of nummer filter  : .............................................................................................. 

 

     O bestaand  O nieuw 

Filter t.b.v. bassin (nummer en/of  

eventueel naam).  : ............................................................................................. 

 

Type filter   O open zandfilter  O gesloten zandfilter 

    O kiezelgoerfilter O HI-rate filter 

    O Bi-flow filter  O meerlaagsfilter 

    O ureumfilter  O anders nl: ................................ 

 

 

Filtermateriaal   O Zand   O actief kool 

    O kiezelgoer  O hydro-anthrasit 

    O anders nl: ............................... 

 

 

Filteroppervlak    : ........................ m2  (O) 

Filtercapaciteit    : ........................ m3/uur (K) 

Filtersnelheid  (K gedeeld door O) : ........................ m/uur  (V) 

 

Bypass aanwezig  O nee   O ja,  

capaciteit is: .............. m3/uur 

 

Terugspoelcriterium O tijd   O drukverschil 

   O aantal zwemmers O anders nl: .................................. 

 

Gebruik luchtdruk  bij terugspoelen O ja   O nee 

 

Kijkglas aanwezig   O ja   O nee 

 

 

 

 

 

 

 

Waterbehandelingsinstallatie (1) (18) (per waterbehandelingsinstallatie een formulier invullen) 

 

Waterbehandelingsinstallatie behorende  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 
 

bij filter (nummer en/of naam). : ...................................................................  

Merk en type pomp  : ................................................................... 

Capaciteit (gegevens fabrikant) : .................................................................. m3/uur 

Draaiuren    : ...................................................................uren per etmaal 

 

Water(flow)meter aanwezig  O ja   O nee 

zo ja merk, type en capaciteit :.......................................... 

    

Warmtewisselaar (TSA) aanwezig  O ja  O nee 

 

Automatische chemicaliëndosering  O ja  O nee 

 

Automatische afslag chemicaliën 

dosering bij onvoldoende doorstroming O ja  O nee  O n.v.t. 

 

Plaats van chemicaliëndosering   O handmatig in bassin O autom. voor filter 

     O in skimmer  O  autom. na ureumfilter 

     O automatisch na filter O anders nl: ................... 

    

Flocculatiemiddel  O ja    O nee 

   zo ja welk middel: ............................................. 

   O in skimmer  O automatisch voor filter 

   O handmatig in bad O anders nl: ....................    

       

pH correctie  O ja    O nee 

    zo ja met: 

   O H2SO4 zwavelzuur O HCl zoutzuur     

 O CO2 koolzuurgas O cyanuurzuur 

   O anders nl: ......................... 

   Hoeveel pH correctiemiddel heeft u max. in voorraad: ...........ltr 

 

Desinfectiemiddel O NaOCl cloorbleekloog O O3 ozon     

 O zoutelectrolyse  O ionenwisselaar 

   O anders nl: ...................... 

   Hoeveel desinfectiemiddel heeft u max. in voorraad: ............ltr 

 

 

 

Vervolg waterbehandelingsinstallatie (1) 

Soort vul cq suppletiewater O leidingwater 

    O grondwater, *wel/niet voorbehandeld  

    O oppervlaktewater *wel/niet voorbehandeld 
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Suppletie via:   O bufferkelder  O skimmer 

    O voor het filter  O anders nl: ........................  

    

 

Bufferkelder aanwezig  O ja   O nee 

    zo ja inhoud buffer : ...............  m3 

 

Op installatie aangesloten bassins: 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

 

Op installatie aangesloten filters: 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitair en kleedruimten  (19) 
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Aantal toiletten:  

Nabij wachtruimten  : ......................stuks 

Nabij  kleedruimten  : ......................stuks 

Nabij bassins   : ..................... stuks 

 

Aantal douches:   : ......................stuks 

 

Aantal kleedruimten:  

Kleedcabines   : ......................stuks 

Kleedruimte (groep)  : ..................... stuks 

 

Materiaal toiletten:   

Wanden    : ....................................................... 

Deuren    : ....................................................... 

Vloeren    : ....................................................... 

 

Materiaal douches:  

Wanden    : ...................................................... 

Deuren    : ...................................................... 

Vloeren    : ...................................................... 

 

Materiaal kleedruimten:  

Wanden    : ...................................................... 

Deuren    : ...................................................... 

Vloeren    : ...................................................... 

 

Noodverlichting aanwezig: O ja  O nee 

 

EHBO-ruimte aanwezig: O ja  O nee 

 

EHBO-materiaal aanwezig: O ja   O nee 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201702375 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Opleidingscentrum Mirre 

 
Weerdingerzandweg 5 
7872 TB  VALTHE 
 
7872 TB5 

 
                 

       
                

 
Assen, 18 mei 2018 
Ons kenmerk 201702375-00757709 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Opleidingscentrum Mirre - Weerdingerzandweg 5 7872 TB Valthe 

                 
               

Geachte , 
 
Op 15 mei 2018 hebben onze toezichthouders, , uw 
zwemgelegenheid Opleidingscentrum Mirre bezocht. Bij de controle was  
aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden en het daarbij behorende besluit, het Bhvbz. 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt 

in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor 

dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening 

en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 
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Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 
Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de eigen metingen van de waterkwaliteit niet worden 
uitgevoerd, dan wel in een logboek worden genoteerd. Met  is afgesproken dat in het 
vervolg de eigen metingen naar de parameters genoemd in Bijlage 1 van het Bhvbz, worden 
uitgevoerd vanaf 3 dagen voor ingebruikname van het bad en op de dag van ingebruikname, voor 
opening van het bad en tegen sluiting van het bad. De resultaten van het onderzoek zullen worden 
genoteerd in het logboek. 
 
Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1) 
De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is 

op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan 

gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een 

staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals 

deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhbvz onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze 

bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het Bhvbz is aangegeven. 

 
Artikel 10, tweede lid 
Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport 

noteren. 

 
Artikel 10, derde lid 
Hij laat in het rapport tevens noteren: 

a. het geschatte aantal zwemmers en baders op de dag voor het ingevolge het eerste lid verrichte 

onderzoek; 

b. het tijdstip waarop het onderzoek waaruit de gegevens zijn verkregen is verricht; 

c. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag tot dat tijdstip. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat het laboratoriumonderzoek naar de waterkwaliteit niet is 
uitgevoerd.  heeft aangegeven dat er weliswaar offertes zijn aangevraagd, maar er nog 
geen contract is gesloten met een geaccrediteerd laboratorium voor het uitvoeren van het onderzoek. 
Met  is afgesproken dat er binnen 1 maand na het controlebezoek opdracht wordt 
gegeven aan een geaccrediteerd laboratorium voor het uitvoeren van het onderzoek naar de 
parameters genoemd in Bijlage 1 van het Bhvbz. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700750 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Spabron Hesselerbrug 

 
Verl Hoogeveense Vaart 32 
7861 TB  OOSTERHESSELEN 
 
7861 TB32 

 
             

               
              

     
Assen, 12 juni 2017 
Ons kenmerk 201700750-00700551 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz dd. 11 april 2017 - SpaBron Hesselerbrug 

                  
                 

Geachte , 
 
Op 11 april 2017 hebben onze toezichthouders,  en   

 uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz 
en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
BHVBZ. Voor de duidelijkheid zijn de desbetreffende wetteksten opgenomen in de bijlage van deze 
brief cursief weergegeven. Hieronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Legionella beheer 

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet alle beheersmaatregelen uit het legionella beheersplan 
tijdig uitgevoerd worden, dan wel in de logboeken worden genoteerd. Tevens is geconstateerd dat u 
niet binnen 3 maanden een nieuwe legionella risicoanalyse heeft uitgevoerd, terwijl u twee 
aerosolvormende elementen, twee whirlpools, hebt bijgeplaatst.  
 
U dient een nieuwe legionella risicoanalyse op te laten stellen en het beheersplan aan te passen aan 
de uitkomsten daarvan. Tevens moet u alle in het beheersplan genoemde maatregelen tijdig uitvoeren 
en in de logboeken noteren dat deze maatregelen uitgevoerd zijn. Wij voeren hierop een hercontrole 
uit twee maanden na dagtekening van deze brief. 
 
Eigen onderzoek 

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet altijd tweemaal daags het eigen onderzoek van het 
badwater uitgevoerd wordt, dan wel de resultaten daarvan in het logboek genoteerd.  
 
U dient elke dag tweemaal daags, voor opening en tegen sluiting, alle bassins te onderzoeken op de 
Bijlage I genoemde parameters en de resultaten daarvan in het logboek te noteren. Het logboek dient 
minimaal 2 jaar ter inzage behouden te blijven. Wij hebben u reeds op deze verplichting gewezen in 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700750 te vermelden. 

 
 

Artikel 2a 
1. Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij 

aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde 

legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die in geval van inademing nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder dan 100 kolonievormende 

eenheden legionellabacteriën per liter. 

2. De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een 

analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid. 

3. Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het oog op het 

in het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem. 

4. De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen: 

a. het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming kan 

voordoen; 

b. het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder 

a bedoelde locaties deel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen:  

 een of meer tekeningen waarop het zwem- of badwatersysteem is aangegeven; 

 gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water; 

 gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen; 

 gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur; 

 gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur; 

 bezoekersaantallen; 

c. het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem waarvan de 

onder a bedoelde locaties deel uitmaken; 

d. vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op welke 

punten in het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde risico zich voor kan 

doen. 

 Indien uit de inventarisatie, bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich 

aërosolvorming kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden uitgevoerd. 

5. Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de risicoanalyse. 

6. De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht van de 

daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor gedeputeerde staten 

ter inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek worden toegezonden in een door 

hen aangegeven vorm. 

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is 

uitgevoerd, dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem 

aangebrachte wijzigingen noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het wijzigen, 

aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven termijn. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700750 te vermelden. 

 
 

Artikel 2b 
1. Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 2a, tweede 

lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het gereedkomen van de 

risicoanalyse een beheersplan op voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting, dan 

wel herziet hij binnen drie maanden een bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse daartoe 

aanleiding geeft. Het beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van het zwem- 

of badwatersysteem en strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde 

risicopunten van het zwem- of badwatersysteem geen legionellabacteriën voorkomen in 

concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter. 

2. Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een risico 

als bedoeld in dat lid, stelt de houder, in afwijking van het eerste lid, het beheersplan op 

voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voorzover de houder het in artikel 2a, tweede 

lid, bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse opheft door 

zodanige wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat daardoor niet langer periodieke 

beheersmaatregelen zijn vereist en hij deze wijzigingen meldt aan gedeputeerde staten. 

4. Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen: 

a. de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse, waaronder in ieder geval een inventarisatie 

van de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten; 

b. de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming van 

legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan; 

c. de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 2a, 

vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in concentraties 

van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter. 

5. Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van het 

beheersplan. 

6. De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de 

badinrichting en aan hen op verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm. 

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is 

gewaarborgd dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of 

badwater-systeem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer 

kolonievormende eenheden per liter, kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een 

daarvoor door hen gestelde termijn nemen van maatregelen die zij nodig achten om daarin te 

voorzien. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700750 te vermelden. 

 
 

Artikel 2c 
1. De houder laat de in het beheersplan vermelde risicopunten ten minste halfjaarlijks door een 

laboratorium als bedoeld in artikel 10 op de aanwezigheid van legionella onderzoeken. 

2. Hij voert de in het beheersplan opgenomen controles en maatregelen uit. 

3. Hij houdt in een apart logboek aantekening van de op grond van het beheersplan uitgevoerde 

controles en maatregelen, alsmede van de resultaten daarvan en draagt er zorg voor dat het 

logboek voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op hun verzoek 

wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm. 

4. Hij bewaart de risicoanalyse, het beheersplan, alsmede het logboek ten minste vijf jaar voor 

inzage door gedeputeerde staten. 

 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfs-voering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

 
Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 
Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 
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Aan: 
Spabron Hesselerbrug 

 
Verl Hoogeveense Vaart 32 
7861 TB  OOSTERHESSELEN 
 
7861 TB32 

 
             

               
              

     
Assen, 20 november 2017 
Ons kenmerk 201700750-00727247 
Behandeld door  
Onderwerp: Hercontrole Whvbz 2017 - Vooraankondiging dwangsom - Spabron Hesselerbrug - 
Verlengde Hoogeveense Vaart 32 7861 TB Oosterhesslen 

                  
                

Geachte  
 
Op 16 augustus 2017 heeft onze toezichthouder  uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens 
dit bezoek is een hercontrole uitgevoerd op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen 
en Zwemgelegenheden (Bhvbz). Bij de hercontrole was  aanwezig. In deze brief 
leest u de resultaten van deze hercontrole en dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom 
op te leggen.  
 
Voorgeschiedenis 

De hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het Bhvbz tijdens 
onze inspectie van 11 april 2017. Wij hebben onze bevindingen van 11 april beschreven in onze brief 
van 12 juni 20171. 
 
Controle 

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid opnieuw niet voldoet aan de volgende artikelen 
uit het Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst integraal in de bijlage opgenomen. 
Hieronder leest u wat de bevindingen zijn van onze toezichthouder. 
 
1. Legionella beheer 

Tijdens de controle is geconstateerd dat de logboeken van de uitgevoerde legionella-
beheersmaatregelen van de zwemwaterinstallatie in het geheel niet aanwezig waren.  
Artikel 2c, derde lid van het Bhvbz stelt expliciet dat dit logboek in de inrichting aanwezig dient te zijn 
en ter inzage dient te liggen voor onze toezichthouder. Doordat het logboek niet aanwezig is, is niet te 
controleren of u de beheersmaatregelen uitgevoerd heeft. 
 

                                                      
1 Met ons kenmerk 201700750-00700551. 
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Tevens is geconstateerd dat er in de inrichting geen nieuwe risicoanalyse (RA) & beheersplan (BP) 
aanwezig is na de uitbreiding met de twee nieuw geplaatste aerosolvormende elementen, de 
whirlpools. 
 
U moet een nieuw RA & BP opstellen met betrekking tot aerosolvorming in uw badinrichting. U dient 
alle genoemde beheersmaatregelen te nemen en af te tekenen in het logboek. Het logboek moet u 
minimaal 5 jaar ter inzage houden in uw badinrichting. 
 
2. dagelijks onderzoek 

Tijdens de controle is geconstateerd dat het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit niet structureel 
twee maal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het logboek.  
 

U moet ten minste twee maal daags, voor opening en tegen sluiting, het eigen onderzoek uit te voeren 
volgens de parameters van Bijlage I van het Bhvbz. De resultaten hiervan moet u noteren in het 
logboek en ten minste 2 jaar ter inzage houden. 
 
Wettelijk kader 

Op grond van artikel 3 van de Whvbz zijn in de Bhvbz voorschriften opgenomen over de hoedanigheid 
en de behandeling van het zwem- en badwater.  
 
1) risicoanalyse legionella: In artikel 2a van het Bhvbz,  is voorgeschreven dat u binnen 3 maanden na 
een uitbreiding aan uw badinrichting, een nieuwe risicoanalyse met betrekking tot aerosolvorming in 
uw inrichting uitvoert.  
2) beheersplan legionella: In artikel 2b van het Bhvbz,  is voorgeschreven dat u binnen 3 maanden 
een beheersplan opstelt bij een risico op aerosolvorming. 
3) maatregelen legionella: In artikel 2c van het Bhvbz, is voorgeschreven dat u de maatregelen uit het 
beheersplan uitvoert en bijhoudt in een logboek dat tenminste 5 jaar ter inzage dient te liggen in de 
badinrichting. 
4) dagelijks onderzoek: In artikel 9 van het Bhvbz is voorgeschreven dat u minimaal tweemaal per 
dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater dient te onderzoeken op de parameters, zoals 
aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. De resultaten hiervan dient u in het logboek te noteren en ten 
minste twee jaar ter inzage te houden. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze brief van 15 
augustus 20162.  
 
Artikel 2 van de Whvbz stelt dat het verboden is om gelegenheid tot zwemmen of baden te geven in 
een badinrichting, wanneer niet is voldaan aan de in de artikelen 3, 4 en 7 van het Whvbz gestelde 
voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en artikel 2a, eerste tot en met zevende lid, 
artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, artikel 2c eerste tot en met vierde lid en artikel 9, eerste tot en 
met vierde lid van de Bhvbz worden overtreden. 
 
Voornemen 

Wij hebben daarom het voornemen om aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen als u de 
overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2a, eerste tot en met zevende lid, artikel 2b, eerste 
tot en met zevende lid, artikel 2c eerste tot en met vierde lid en artikel 9, eerste tot en met vierde lid 
van de Bhvbz, niet ongedaan maakt. Dit doen wij met gebruikmaking van artikel 122 van de 
Provinciewet in samenhang met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 

Voorgenomen last onder dwangsom 

                                                      
2 Met ons kenmerk 32/VTH/2016003685/50356. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat u meerdere artikelen van het Whvbz en Bhvbz overtreedt. Daarom zijn 
wij voornemens u de volgende last onder dwangsom op te leggen.3   
 

Ad 1: 
- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2a, eerste tot en met 

zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken.  
- .. .000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het 

Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven 
geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele 
en complete legionella risicoanalyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en 
deze ter beoordeling voorlegt aan ons. 

Ad 2: 
- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2b, eerste tot en met 

zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken.  
- € 5.000,-- (vijfduizend euro) per maand dat artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het 

Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven 
geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actueel 
en compleet legionella beheersplan op basis van de risicopunten die beschreven staan in de 
risicoanalyse en deze ter beoordeling voorlegt aan ons. 

Ad 3: 
- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2c eerste tot en met vierde 

lid van het Bhvbz ongedaan te maken.  
- € 5.000,-- (vijfduizend euro) per keer dat artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz 

in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen 
dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding is het noodzakelijk dat u alle in het 
beheersplan beschreven beheersmaatregelen neemt, deze noteert in het logboek en het 
logboek ter inzage houdt in de badinrichting. 

 
Ad 4: 

- Wij gelasten u de  overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde 
lid van het Bhvbz ongedaan te maken.  

- € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid 
van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag 
waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend 
euro). 

- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding dient u ten minste tweemaal per dag, 
voor opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals 
aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek te noteren.  

 
Lengte begunstigingstermijn 

Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking een begunstigingstermijn van één 
maand op te nemen waarbinnen u bovenstaande overtreding ongedaan kunt maken. Een termijn van 
een maand wordt door ons gezien de acute aard van de overtredingen redelijk geacht.  
 
Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor de overtreding niet zijn 
opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last 
tot sluiting. 
                                                      
3 Dit doen wij op grond van artikel 122 van de Provinciewet, artikel 5.32 van de Algemene wet 
bestuursrecht en de Landelijke handhavingsstrategie 
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Bijlage: volledige wetteksten van de overtreden wetsartikelen: 

Artikel 2a, tweede tot en met zevende lid van het Bhvbz: Risicoanalyse; 
Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Beheersplan; 
Artikel 3: Kwaliteit zwem- en badwater 
Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek 
 

Artikel 2a: Legionella risicoanalyse 
1. Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij 

aërosolen alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde 

legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die in geval van inademing nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder dan 100 kolonievormende 

eenheden legionellabacteriën per liter. 

2. De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een 

analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid. 

3. Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het oog op het 

in het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem. 

4. De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen: 

a. het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming kan 

voordoen; 

b. het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder 

a bedoelde locaties deel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen: 

een of meer tekeningen waarop het zwem- of badwatersysteem is aangegeven; 

gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water; 

gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen; 

gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur; 

gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur; 

bezoekersaantallen; 

c. het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem waarvan de 

onder a bedoelde locaties deel uitmaken; 

d. vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op welke 

punten in het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde risico zich voor kan 

doen. 

 Indien uit de inventarisatie, bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich 

aërosolvorming kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden uitgevoerd. 

5. Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de risicoanalyse. 

6. De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht van de 

daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor gedeputeerde staten 

ter inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek worden toegezonden in een door 

hen aangegeven vorm. 

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is 

uitgevoerd, dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem 

aangebrachte wijzigingen noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het wijzigen, 

aanvullen of opnieuw uitvoeren van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven termijn. 

409



 

 

Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Legionella beheersplan 
1. Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 2a, 

tweede lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het gereedkomen van de 

risicoanalyse een beheersplan op voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting, 

dan wel herziet hij binnen drie maanden een bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse 

daartoe aanleiding geeft. Het beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van 

het zwem- of badwatersysteem en strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, 

bedoelde risicopunten van het zwem- of badwatersyteem geen legionellabacteriën voorkomen 

in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter. 

2. Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een risico 

als bedoeld in dat lid, stelt de houder, in afwijking van het eerste lid, het beheersplan op 

voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting. 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voorzover de houder het in artikel 2a, tweede 

lid, bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse opheft door 

zodanige wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat daardoor niet langer periodieke 

beheersmaatregelen zijn vereist en hij deze wijzigingen meldt aan gedeputeerde staten. 

4. Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen: 

a. de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalyse, waaronder in ieder geval een inventarisatie 

van de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten; 

b. de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming van 

legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan; 

c. de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 2a, 

vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in concentraties 

van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter. 

5. Onze minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van het 

beheersplan. 

6. De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de 

badinrichting en aan hen op verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm. 

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is 

gewaarborgd dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of 

badwater-systeem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer 

kolonievormende eenheden per liter, kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een 

daarvoor door hen gestelde termijn nemen van maatregelen die zij nodig achten om daarin te 

voorzien. 
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Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid: Te nemen maatregelen 
1. De houder laat de in het beheersplan vermelde risicopunten ten minste halfjaarlijks door een 

laboratorium als bedoeld in artikel 10 op de aanwezigheid van Legionella onderzoeken. 

2. Hij voert de in het beheersplan opgenomen controles en maatregelen uit. 

3. Hij houdt in een apart logboek aantekening van de op grond van het beheersplan uitgevoerde 

controles en maatregelen alsmede van de resultaten daarvan en draagt er zorg voor dat het logboek 

voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op hun verzoek wordt 

toegezonden in een door hen aangegeven vorm. 

4. Hij bewaart de risicoanalyse, het beheersplan alsmede het logboek ten minste vijf jaar voor inzage 

door gedeputeerde staten. 

 

Artikel 3: Kwaliteit zwem- en badwater 
1. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn 

aangegeven. 

2. Het water waarmee de bassins worden gevuld, is van drinkwaterkwaliteit. 

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in 

oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit
1
 

      houder  laboratorium. 

Te meten in het bassin op de plaats waar de 

waarde van deze parameter naar redelijkerwijs 

kan worden aangenomen, het ongunstigst is :
2
 

        

1. Bij 37°C kweekbare kiemen aantal 

per ml 

≤ 100   m  

2. Pseudomonas aeruginosa aantal 

per 

100 ml 

niet aantoonbaar   
3
  

3. Doorzicht meter tot bodem d m 

4. Troebelingsgraad bij uitlaat FTE ≤0,5   
3
  

5. Kaliumpermanganaatverbruik mg/l ≤ 70 % van het

kaliumpermanganaatverbruik 

van het suppletiewater + 6 

  m
4
 

6. Zuurgraad Ph 6,8 ≤ pH ≤ 7,8 d  m  

7. Buffercapaciteit mmol/

l 

≥ 1   
3
  

8. Ureum mg/l ≤ 2,0   m
4
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9. Vrij beschikbaar chloor (VBC) mg/l 0,5 ≤ VBC ≤ 1,55
 d  m 

10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur 

wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 

9 vermelde norm) 

mg/l 2,0 ≤ VBC ≤ 5,0 d  m  

11. Gebonden beschikbaar chloor mg/l ≤ 1,0 d  m  

12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm 

wordt  

mg/l ≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)      

gebruikt)   ≤ 100 (bij gebruik

isocyanuurzuur-verbindingen)  

  m
4
 

          

Te meten in het toevoerwater:          

13. Ozon (indien als oxidatiemiddel gebruikt) mg/l niet aantoonbaar d  m 

          

Te meten op de in het beheersplan Legionella 

(artikel 2b) aangegeven risicopunten:  

        

14. Legionella k.v.e./l <100 k.v.e./l   hj 

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 

doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht. 

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 

zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de 

tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van 

enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden. 

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten. 

1
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen 

desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 

genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden 

alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters. 

2
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt 

gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of 

badwater in één bassin. 

3
 Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats 

te vinden ten aanzien van deze parameter. 
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Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

Artikel 9, tweede lid 
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 

Artikel 9, vierde lid 

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 
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Aan: 
Spabron Hesselerbrug 

 
Verl Hoogeveense Vaart 32 
7861 TB  OOSTERHESSELEN 
 
7861 TB32 

 
             

               
              

     
Assen, 11 januari 2018 
Ons kenmerk 201700750-00736732 
Behandeld door  
Onderwerp: Last onder dwangsom Whvbz 2018 - Spabron Hesselerbrug - Verlengde Hoogeveense 
Vaart 32 7861 TB Oosterhesselen 

                  
                

Geachte , 
 
Op 20 november 20171 schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te 
leggen, omdat u artikel 2a eerste tot en met zevende lid, 2b eerste tot en met zevende lid, 2c eerste 
tot en met vierde lid en artikel 9 eerste tot en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt. 
 
Met onze brief van 20 november 20171 hebben wij u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken 
uw zienswijze te geven. Hier heeft u gebruik van gemaakt middels uw e-mails van 18 december 2017 
en 20 december 2017.  
 
Met dit besluit leggen wij u een last onder dwangsom op. Hieronder lichten wij ons besluit toe. 
 
Besluit 

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 
122 van de Provinciewet, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder 
dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende 
overtredingen: 
 
Ad 1: 

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2a, eerste tot en met 
zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand 
na dagtekening van deze brief. 

- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele 
en complete legionella risicoanalyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en 
deze ter beoordeling voorlegt aan ons. 
 

1: Met ons kenmerk 201700750-00726576. 
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- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een 
dwangsom moet betalen.  

- . ls u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per 
maand dat artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 
3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt 
verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

 
Ad 2: 

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2b, eerste tot en met 
zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand 
na dagtekening van deze brief. 

- Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actueel 
en compleet legionella beheersplan op basis van de risicopunten die beschreven staan in de 
risicoanalyse en deze ter beoordeling voorlegt aan ons. 

- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een 
dwangsom moet betalen.  

- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per 
maand dat artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 
van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt 
verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

 
Ad 3: 

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2c eerste tot en met vierde 
lid van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na 
dagtekening van deze brief. 

- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding is het noodzakelijk dat u alle in het 
beheersplan beschreven beheersmaatregelen neemt, deze noteert in het logboek en het 
logboek ter inzage houdt in de badinrichting.  

- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een 
dwangsom moet betalen.  

- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per 
constatering dat artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz in samenhang met 
artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt 
verbeurd, wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

 
Ad 4: 

- Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde 
lid van het Bhvbz ongedaan te maken binnen één maand na dagtekening van deze brief. 

- Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding dient u ten minste tweemaal per dag, 
voor opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals 
aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek te noteren. 

- Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een 
dwangsom moet betalen.  

- Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend 
vijfhonderd euro) per constatering dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz in 
samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen 
dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend euro). 

 
Dit besluit treedt in werking één dag na dagtekening van deze brief, die bovenaan deze brief is 
vermeld. 
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Betalen dwangsom 

Wanneer wij na het verstrijken van vaststellen dat de overtredingen voortduren dan moet u ons per 
overtreden lastgeving een dwangsom betalen. U dient deze dwangsom dan binnen zes weken te 
betalen. Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de 
dwangsom invorderen.  
 
Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen 
wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende 
handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad. 
 
Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd 
om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen. 
 
Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop 

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz is het de houder van een zweminrichting 
verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de 
met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. 
Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van de Bhvbz worden 
overtreden: 
 

Ad 1. Artikel 2a, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Risicoanalyse 
Ad 2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Beheersplan 
Ad 3. Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Te nemen maatregelen 
Ad 4. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek 
 
Hieronder geven wij per wetsartikel aan wat de geconstateerde overtreding is, een samenvatting van 
uw zienswijze en onze reactie hierop. Voor de leesbaarheid van deze brief is de volledige tekst bij het 
desbetreffende wetsartikel opgenomen in bijlage 1: Integrale tekst van de overtreden wetsartikelen 
van het Bhvbz. 
 

Ad 1. Artikel 2a, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Risicoanalyse 
Ad 2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid van het Bhvbz: Beheersplan 
 
Overtreding 

Op 11 april 2017 en 16 augustus 2017 hebben onze toezichthouders,  en  
, uw badinrichting bezocht. Tijdens deze controles is geconstateerd dat er in de inrichting geen 

nieuw risicoanalyse (RA) en beheersplan (BP) aanwezig is, terwijl de uitbreiding met de twee nieuw 
geplaatste aerosolvormende elementen, de whirlpools, al drie maanden geleden heeft 
plaatsgevonden. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 2a, eerste tot en met zevende lid en artikel 2b, eerste tot en 
met zevende lid van het Bhvbz heeft overtreden. 
 
Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat u het bedrijf C-Mark inmiddels opdracht heeft gegeven om advies uit 
te brengen, waarna u actie zult ondernemen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. 
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Reactie op zienswijze 

Dat u extern advies inwint om te voldoen aan de wet- en regelgeving vinden wij een goede 
ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat u binnen 3 maanden na realisatie van de nieuwe whirlpools een 
nieuw RA en BP op had moeten (laten) stellen. Tevens is de overtreding reeds tweemaal door ons 
geconstateerd en hebben wij u meerdere malen gewezen op de overtreding en de verplichting om een 
RA op te stellen. U bent ervoor verantwoordelijk om aan de wet- en regelgeving te voldoen.  
Dit is voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom. 
 
 
Ad 3. Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Te nemen maatregelen 
 
Overtreding 

Tijdens de controles op 11 april 2017 en 16 augustus 2017 is geconstateerd dat de logboeken van de 
uitgevoerde legionellabeheersmaatregelen van de zwemwaterinstallatie in het geheel niet aanwezig 
waren. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 2c, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz heeft overtreden. 
 
Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat de logboeken inmiddels aanwezig zijn en strikt ingevuld worden. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat u aangeeft dat de logboeken nu wel in de inrichting aanwezig zijn en bijgehouden worden vinden 
wij een goede ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat de logboeken van de beheersmaatregelen tijdens 
de controles aanwezig hadden moeten zijn. De overtreding is reeds tweemaal geconstateerd en u 
bent hiervan op de hoogte gesteld. Wij hebben evenwel besloten een dwangsom op te leggen 
vanwege de eerder geconstateerde overtredingen. Wij gaan er echter vanuit dat u de logboeken 
aanwezig houdt en bijhoudt en dat wij de dwangsom daarom niet hoeven te verbeuren. 
 

Ad 4. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek 
 

Overtreding 

Tijdens de controles op 11 april 2017 en 16 augustus 2017 is geconstateerd dat het eigen onderzoek 
van de waterkwaliteit niet structureel tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het 
logboek. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat u artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz heeft overtreden. 
 
Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat het logboek inmiddels aanwezig is en strikt ingevuld wordt. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat u aangeeft dat het logboek van het eigen onderzoek nu wel in de inrichting aanwezig is en 
bijgehouden wordt vinden wij een goede ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat het logboek van het 
eigen onderzoek daarvoor ook al tweemaal daags bijgehouden had moeten worden. De overtreding is 
reeds tweemaal geconstateerd en u bent hiervan op de hoogte gesteld. Wij hebben evenwel besloten 
een dwangsom op te leggen vanwege de eerder geconstateerde overtredingen. Wij gaan er echter 
vanuit dat u de eigen metingen blijft uitvoeren en de resultaten bijhoudt in het logboek en dat wij de 
dwangsom daarom niet hoeven te verbeuren. 
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Belangenafweging 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een 
last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts 
onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich 
voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien. 

Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om structurele verbeteringen 
door te voeren. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en 
gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit geval zwaarder weegt dan uw 
belang, dat de geconstateerde overtredingen voortduren. Ons zijn geen omstandigheden bekend 
waarom van handhaving moet worden afgezien. 
 
Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last 
onder dwangsom.  
 
Motivering bedragen 

Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan 
tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het 
opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de 
voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde 
last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.2  
 
Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en de ernst van de overtreding en uw gedrag 
ten grondslag gelegd. De Whvbz en het Bhvbz beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers 
van de badinrichting te beschermen. De op grond van de artikelen 2a, 2b, 2c en 9 Bhvbz vereiste 
legionella RA en BP, de logboeken en eigen onderzoeken naar de hoedanigheid van het 
zwembadwater moeten ertoe bijdragen dat de gezondheid en veiligheid van de bezoeker niet in 
gevaar wordt gebracht. Naleving van deze artikelen is dan ook geboden.  
 
U was al geruime tijd op de hoogte van de overtreding, zodat u voldoende tijd heeft gehad om uw 
gedrag te wijzigen. Er is echter sprake van het voortduren van de overtredingen en opnieuw begaan 
van overtredingen. Wij zien deze last onder dwangsom daarom als stimulans om gedragsverandering 
te realiseren. Een prikkel om u ertoe te bewegen in het vervolg bij wijzigingen aan de badinrichting de 
legionella RA en het BP  aan te passen, de beheersmaatregelen uit te voeren en bij te houden en de 
eigen onderzoeken naar de waterkwaliteit uit te voeren en bij te houden. Verder is de hoogte van de 
dwangsom gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtreding. Wij achten de overtredingen 
zodanig ernstig dat een dwangsom van deze hoogte gerechtvaardigd is. 
 
Bezwaarclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor 
de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking 
heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de 
Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal procederen via www.rechtspraak.nl. Dit kunt u doen 
door via de button ‘uw situatie’ uw rechtszaak te starten. Voor meer informatie kunt u de website van 
de Rechtbank raadplegen. 
 
 
 
2: Uitspraak van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:343 
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Bijlage 1: Integrale tekst van de overtreden wetsartikelen van het Bhvbz 

 
Ad 1. Artikel 2a, eerste tot en met zevende lid: Risicoanalyse   
Zwem- of badwater dat op zodanige wijze ter beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij aërosolen 

alsmede daardoor, al dan niet samen met andere micro-organismen, meegevoerde 

legionellabacteriën kunnen vrijkomen in hoeveelheden die, in geval van inademing, nadelige gevolgen 

kunnen hebben voor de volksgezondheid, bevat minder dan 100 kolonievormende eenheden 

legionellabacteriën per liter. 

 
2. De houder draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ingebruikneming van de badinrichting een 

analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot het risico dat niet wordt voldaan aan het eerste lid. 

 

3. Een risicoanalyse wordt bovendien uitgevoerd binnen drie maanden na iedere met het oog op het in 

het tweede lid bedoelde risico relevante wijziging van het zwem- of badwatersysteem. 

 

4. De risicoanalyse omvat de volgende onderdelen: 

a. het inventariseren van de locaties binnen de badinrichting waar zich aërosolvorming kan voordoen; 

b. het verzamelen van gegevens betreffende het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder a 

bedoelde locaties onderdeel uitmaken, waaronder in elk geval wordt begrepen: 

1°. een of meer tekeningen waarop het zwem- of badwatersysteem is aangegeven; 

2°. gegevens over de herkomst, aard en kwaliteit van het water; 

3°. gegevens over de gebruikte desinfectiemiddelen; 

4°. gegevens over de bedrijfsvoering van de installaties en de apparatuur; 

5°. gebruiksgegevens met betrekking tot de installaties en de apparatuur; 

6°. bezoekersaantallen; 

c. het beoordelen van het risico per onderdeel van het zwem- of badwatersysteem waarvan de onder 

a bedoelde locaties onderdeel uitmaken; 

d. vastlegging van de uitkomsten van de risicoanalyse, waarbij wordt aangegeven op welke punten in 

het zwem- en badwatersysteem het in het tweede lid bedoelde risico zich voor kan doen. 

Indien uit de inventarisatie bedoeld onder a, blijkt dat er geen locaties zijn waar zich aërosolvorming 

kan voordoen, behoeven de onderdelen b en c niet te worden uitgevoerd. 

 

5. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van de risicoanalyse. 

 

6. De houder draagt er zorg voor dat de uitkomsten van de risicoanalyse, met een overzicht van de 

daarbij gehanteerde gegevens en de eventueel genomen maatregelen, voor gedeputeerde staten ter 

inzage liggen in de badinrichting en aan hen op hun verzoek worden toegezonden in een door hen 

aangegeven vorm. 

 

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat de risicoanalyse onjuist of onvolledig is uitgevoerd, 

dan wel indien zij zulks in verband met aan het zwem- of badwatersysteem aangebrachte wijzigingen 

noodzakelijk achten, kunnen zij de houder verplichten tot het wijzigen, aanvullen of opnieuw uitvoeren 

van de risicoanalyse binnen een daarbij aangegeven termijn. 
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Ad 2. Artikel 2b, eerste tot en met zevende lid: Beheersplan 
1. Indien uit een analyse, als bedoeld in artikel 2a, blijkt dat er sprake is van het in artikel 2a, tweede 

lid, bedoelde risico, stelt de houder binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse 

een beheersplan op voor het zwem- of badwatersysteem van de badinrichting, dan wel herziet hij 

binnen drie maanden een bestaand beheersplan, indien de risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Het 

beheersplan heeft betrekking op de inrichting en het beheer van het zwem- of badwatersysteem en 

strekt ertoe dat op de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten van het zwem- of 

badwatersyteem geen legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer 

kolonievormende eenheden per liter. 

 

2. Indien uit de risicoanalyse, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, blijkt dat er sprake is van een risico als 

bedoeld in dat lid, stelt de houder in afwijking van het eerste lid, het beheersplan op voorafgaand aan 

de ingebruikneming van de badinrichting. 

 

3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing voor zover de houder het in artikel 2a, tweede lid, 

bedoelde risico binnen drie maanden na het gereedkomen van de risicoanalyse opheft door zodanige 

wijzigingen in het zwem- of badwatersysteem, dat daardoor niet langer periodieke 

beheersmaatregelen zijn vereist, en hij deze wijzigingen meldt aan gedeputeerde staten. 

 

4. Het beheersplan omvat in elk geval de volgende onderdelen: 

a. de uitkomsten van de uitgevoerde risico-analyse, waaronder in ieder geval een inventarisatie van 

de in artikel 2a, vierde lid, onder d, bedoelde risicopunten; 

b. de controles en maatregelen die per risicopunt worden uitgevoerd ter voorkoming van 

legionellabesmetting, alsmede de frequentie daarvan; 

c. de maatregelen die worden genomen indien er aanwijzingen zijn dat op de in artikel 2a, vierde lid, 

onder d, bedoelde risicopunten legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer 

kolonievormende eenheden per liter. 

 

5. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de technische uitwerking van het 

beheersplan. 

 

6. De houder draagt er zorg voor dat het beheersplan voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de 

badinrichting en aan hen op hun verzoek wordt toegezonden in een door hen aangegeven vorm. 

 

7. Indien gedeputeerde staten van oordeel zijn dat met een beheersplan onvoldoende is gewaarborgd 

dat op de in de risicoanalyse geïdentificeerde risicopunten in het zwem- of badwatersysteem geen 

legionellabacteriën voorkomen in concentraties van 100 of meer kolonievormende eenheden per liter, 

kunnen zij de houder verplichten tot het binnen een daarvoor door hen gestelde termijn nemen van 

maatregelen die zij nodig achten om daarin te voorzien. 
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Ad 3. Artikel 2c, eerste tot en met vierde lid: Te nemen maatregelen 
1. De houder laat de in het beheersplan vermelde risicopunten ten minste halfjaarlijks door een 

laboratorium als bedoeld in artikel 10 op de aanwezigheid van Legionella onderzoeken. 

 

2. Hij voert de in het beheersplan opgenomen controles en maatregelen uit. 

 

3. Hij houdt in een apart logboek aantekening van de op grond van het beheersplan uitgevoerde 

controles en maatregelen alsmede van de resultaten daarvan en draagt er zorg voor dat het logboek 

voor gedeputeerde staten ter inzage ligt in de badinrichting en aan hen op hun verzoek wordt 

toegezonden in een door hen aangegeven vorm. 

 

4. Hij bewaart de risicoanalyse, het beheersplan alsmede het logboek ten minste vijf jaar voor inzage 

door gedeputeerde staten. 

 
Ad 4. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid van het Bhvbz: Eigen onderzoek 
1. De houder onderzoekt de parameters die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage I, 
ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven. 
 
2.  Hij noteert de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 
 
3.  Hij noteert daarbij tevens:  
a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 
b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 
c. of, en zo ja, welke filters op de betrokken dag zijn gereinigd, en het tijdstip waarop dit is geschied; 
d. of, en zo ja, van welke bassins op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 
e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- of badwater 
gebruikte en aan het zwem- of badwater toegevoegde chemicaliën; 
f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- of badwater is toegevoegd; 
h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 
 
4.  Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in 

oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit
1
 

      houder  laboratorium. 

Te meten in het bassin op de plaats waar de 

waarde van deze parameter naar redelijkerwijs 

kan worden aangenomen, het ongunstigst is :
2
 

        

1. Bij 37°C kweekbare kiemen aantal 

per ml 

≤ 100   m  

2. Pseudomonas aeruginosa aantal 

per 

100 ml 

niet aantoonbaar   
3
  

3. Doorzicht meter tot bodem d m 
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4. Troebelingsgraad bij uitlaat FTE ≤0,5   
3
  

5. Kaliumpermanganaatverbruik mg/l ≤ 70 % van het

kaliumpermanganaatverbruik 

van het suppletiewater + 6 

  m
4
 

6. Zuurgraad Ph 6,8 ≤ pH ≤ 7,8 d  m  

7. Buffercapaciteit mmol/

l 

≥ 1   
3
  

8. Ureum mg/l ≤ 2,0   m
4
 

9. Vrij beschikbaar chloor (VBC) mg/l 0,5 ≤ VBC ≤ 1,55
 d  m 

10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur 

wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 

9 vermelde norm) 

mg/l 2,0 ≤ VBC ≤ 5,0 d  m  

11. Gebonden beschikbaar chloor mg/l ≤ 1,0 d  m  

12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm 

wordt  

mg/l ≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)      

gebruikt)   ≤ 100 (bij gebruik

isocyanuurzuur-verbindingen)  

  m
4
 

          

Te meten in het toevoerwater:          

13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt) mg/l niet aantoonbaar d  m 

          

Te meten op de in het beheersplan Legionella 

(artikel 2b) aangegeven risicopunten:  

        

14. Legionella k.v.e./l <100 k.v.e./l   hj 

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 

doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht. 
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m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 

zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de 

tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van 

enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden. 

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten. 

1
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen 

desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 

genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden 

alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters. 

2
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt 

gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of 

badwater in één bassin. 

3
 Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats 

te vinden ten aanzien van deze parameter. 

4
 Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze 

parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het 

ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen. 

5
 Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m

2
 geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.  
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Aan: 
Spabron Hesselerbrug 

 
 

 
 

 

 
             

             
                

   
Assen, 3 oktober 2018 
Ons kenmerk 201700750-00780382 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle last onder dwangsom Whvbz 2018 - Spabron Hesselerbrug - Verlengde 
Hoogeveense Vaart 32 7861 TB Oosterhesselen 

                  
              

Geachte , 
 
Op 11 januari 20181

 hebben wij u een last onder dwangsom opgelegd, omdat u artikel 2a eerste tot en 
met zevende lid, 2b eerste tot en met zevende lid, 2c eerste tot en met vierde lid en artikel 9 eerste tot 
en met vierde lid van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 
(Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt. 
 
Op 2 oktober 2018 heeft onze toezichthouder, , een controle uitgevoerd op de 
naleving van deze dwangsom. Hieronder staan de opgelegde lasten en het resultaat van de controle. 
 
Ad 1: 

 Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2a, eerste tot en met 
zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand 
na dagtekening van deze brief. 

 Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele 
en complete legionella risicoanalyse met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en 
deze ter beoordeling voorlegt aan ons. 

 Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een 
dwangsom moet betalen. 

 . ls u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per 
maand dat artikel 2a, tweede tot en met zevende lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 
3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt 
verbeurd wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

 
 
 
 
1: Met ons kenmerk: 201700750-00736732 
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U heeft op 29 januari 2018 een actuele en complete legionella risicoanalyse aangeleverd met 
betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting. Op 2 oktober 2018 is geconstateerd dat er geen 
significante wijzigingen zijn doorgevoerd die een nieuwe risicoanalyse vereisen. U heeft hiermee aan 
de last voldaan. Er wordt geen dwangsom verbeurd. 
 
Ad 2: 

 Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2b, eerste tot en met 
zevende lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand 
na dagtekening van deze brief. 

 Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat u zorg draagt voor een actuele 
en complete legionella beheersplan met betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting en 
deze ter beoordeling voorlegt aan ons. 

 Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een 
dwangsom moet betalen. 

 Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per 
maand dat artikel 2b, eerste tot en met zevende lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 
van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt 
verbeurd wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

 
U heeft op 29 januari 2018 een actuele en complete legionella beheersplan aangeleverd met 
betrekking tot aërosolvorming in uw badinrichting. Op 2 oktober 2018 is geconstateerd dat er geen 
significante wijzigingen zijn doorgevoerd die een nieuw beheersplan vereisen. U heeft hiermee aan de 
last voldaan. Er wordt geen dwangsom verbeurd. 
 
Ad 3: 

 Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 2c, eerste tot en met 
vierde lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na 
dagtekening van deze brief. 

 Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding is het noodzakelijk dat u alle in het 
beheersplan beschreven beheersmaatregelen neemt, deze noteert in het logboek en het 
logboek ter inzage houdt in de badinrichting. 

 Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een 
dwangsom moet betalen. 

 Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 5000,-- (vijfduizend euro) per 
maand dat artikel 2c, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 
van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt 
verbeurd wordt bepaald op € 20.000,-- (twintigduizend euro). 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de logboeken van de legionella beheersmaatregelen 
aanwezig en bijgehouden waren. U heeft hiermee aan de last voldaan. Er wordt geen dwangsom 
verbeurd. 
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Ad 4: 
 Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde 

lid, van het Bhvbz ongedaan te maken en ongedaan te houden binnen één maand na 
dagtekening van deze brief. 

 Voor het niet opnieuw begaan van deze overtreding dient u ten minste tweemaal per dag, voor 
opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven 
in Bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek te noteren. 

 Als u in het vervolg aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een 
dwangsom moet betalen. 

 Als u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend 
vijfhonderd euro) per maand dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz in 
samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen 
dwangsom meer wordt verbeurd wordt bepaald op € 10.000,-- (tienduizend euro). 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de logboeken van het dagelijks onderzoek van de 
waterkwaliteit aanwezig en bijgehouden waren. U heeft hiermee aan de last voldaan. Er wordt geen 
dwangsom verbeurd. 
 
Werking lasten 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat door het positieve resultaat van deze controle, de 
opgelegde lasten onder dwangsom haar werking echter niet verliezen. U dient te blijven 
voldoen aan de opgelegde lasten. Wij zullen hier nieuwe controles op uitvoeren. 
 
Informatie 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze 
brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van provincie 
Drenthe via (0592) 36 55 55. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

  

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700588 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting de Swaneburg 
t.a.v. het stichtingsbestuur 

 
  COEVORDEN 

 

 
                    
     

                 
 

Assen, 5 maart 2018 
Ons kenmerk 201700588-00744243 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Sportcomplex De Swaneburg - Pampertstraat 2 7742 BT 
Coevorden 

                 
              

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 28 februari 2018 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid  
De Swaneburg bezocht. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt 

in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor 

dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening 

en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 
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Aan:
Vanboeijen - het Erf

Atalanta 2
7943 TA  MEPPEL

7943 TA 2

Assen, 24 mei 2016
Ons kenmerk 21/VTH/2016002608/50046
Behandeld door  
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 15 maart 2016 (Meppel)

Geachte ,

Op 15 maart 2016 hebben onze toezichthouders  en  
, uw zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de 

naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 46: Veilige afwerking
De perrons en de vloeren en wanden van bassins en andere in de badinrichting aanwezige 
ruimten - alsmede de in of op die perrons, bassins en andere ruimten aanwezige 
voorzieningen - zijn zo afgewerkt dat de bezoekers zich niet kunnen bezeren aan scherpe 
randen of uitsteeksels.

De hoekprofielen om de overlooproosters aan elkaar te verbinden zijn afgebroken en hierdoor 
scherp. Daarnaast was de tillift stuk, maar daarvoor had u al een lint gespannen om de 
bezoekers op dit gebrek en de uitstekende delen te attenderen. Wij verzoeken u, als u dat 
nog niet heeft gedaan, deze gebreken te herstellen en hiervan binnen één maand na 
dagtekening van deze brief een foto op te mailen, zodat we kunnen zien dat deze zijn 
hersteld. 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon via , of 
per e-mail via .

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700805 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting Vanboeijen 

 
Postbus 30014 
9400 RA  ASSEN 
 
9400 RA30014 

 
                   

       
                

    
Assen, 30 april 2018 
Ons kenmerk 201700805-00754665 
Behandeld door  
Onderwerp: Reguliere controle Whvbz 2018  Stichting Vanboeijen Zwembad de Kluut  Vennenweg 
ongenummerd 9404 LP Assen 

                    
      

Geachte  
 
 
Op 25 april 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
De Kluut bezocht. Bij de controle was  van zwemschool De Dolfijn aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
 
Wel merken wij nog het volgende op: 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er geen logboek wordt bijgehouden van het hydrobad.  

 gaf aan dat er geen logboek wordt bijgehouden omdat het hydrobad gevuld wordt uit 
hetzelfde water als het zwembadsysteem. De waterkwaliteit zou dus gelijk moeten zijn. Tevens zou 
het onpraktisch zijn om het bad tweemaal daags te bemonsteren door de lange vultijd van het bassin. 
 
 
Met  is afgesproken dat wekelijks een eigen meting van het hydrobad wordt 
uitgevoerd en bijgehouden in het logboek. De waarden worden vergeleken met de waarden van het 
zwembad. Wanneer deze redelijk overeenkomen, is deze wekelijkse meting afdoende om de 
waterkwaliteit te monitoren. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700832 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Vakantiecentrum Boszicht 

 
Smalbroek 46 
9411 TV  BEILEN 
 
9411 TV46 

 
             

             
               

    
Assen, 3 augustus 2017 
Ons kenmerk 201700832-00713079 
Behandeld door  
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); reguliere 
controle d.d. 27 juli 2017 

                  
               

Geachte  
 
Op 27 juli 2017 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de 
controle was u aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan het volgende artikel uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s) 
De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal. 

 
De schroeven van het rooster in het peuterbad waren verroest en scherp. Hierdoor kunnen zwemmers 
zich verwonden. Met u is afgesproken dat u de schroeven vervangt, voordat u het zwembad weer 
open doet.  
 
Tijdens de controle is geconstateerd dat u het logboek niet ter inzage had. Wij voeren hier ook nog  
een hercontrole uit. 
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen  
met de toezichthouder, , per telefoon via , of per e-mail via 

. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700832 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Camping Kampeerboederij Boszicht 

 
Smalbroek 46 
9411 TV  BEILEN 
 
9411 TV46 

 
                   
     

                
 

Assen, 27 juli 2018 
Ons kenmerk 201700832-00769894 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantiecentrum Boszicht - Smalbroek 46a 9411 TV Beilen 

                  
              

Geachte , 
 
Op 24 juli 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Camping Kampeerboerderij Boszicht bezocht. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. Dit houdt 

in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar chloor 

dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de opening 

en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

 
  

439



440



Aan:
Vakantieoord De Bronzen Emmer

Mepperstraat 41
7855 TA  MEPPEN

7855 TA 41

Assen, 8 september 2016
Ons kenmerk 36/VTH/2016003892/50421
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 24 augustus 2016 (Coevorden)

Geachte ,

Op 24 augustus 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid 
bezocht.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan 
de artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij het volgende op.
Tijdens de controle is geconstateerd dat de suppletiemeter op 843m3 staat. Dit is 
dezelfde stand als in 2014. De suppletiemeter is waarschijnlijk defect. Wij verzoeken u de 
meter voor aanvang van het volgende seizoen te vervangen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

1

441



 

 
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700739 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
B.V. Vakantieoord De Bronzen Emmer 

 
Mepperstraat 41 
7855 TA  MEPPEN 
 
7855 TA41 

 
                   

       
                 
  

Assen, 20 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700739-00721288 
Behandeld door de heer  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Vakantieoord De Bronzen Emmer - Meppelerstraat 41 7855 TA 
Meppen 

               
                      

Geachte , 
 
Op 10 augustus 2017 heeft onze toezichthoude  uw zwemgelegenheid bezocht. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan  
de artikelen uit het Bhvbz. 
 
Wel merken wij het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat u, naast gasten van uw camping, ook abonnementhouders uit 
het dorp Meppen toelaat. Hiermee zou uw badinrichting een openbare badinrichting zijn, op de 
momenten dat u deze abonnementhouders toegang biedt. Dit heeft onder andere consequenties voor 
de verplichting om kleed- en garderoberuimtes te hebben en voor de verplichting om tijdens de 
openingstijden in voldoende mate toezicht te houden. Uw receptionist  gaf tijdens de controle aan dat 
het toelaten van gasten uit Meppen een oude afspraak is en dat daar destijds dingen over op papier 
zijn gezet.  
 
Wij kunnen in onze gegevens helaas niets vinden over deze afspraak of over een eventuele ontheffing 
voor het houden van toezicht. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons een kopie van de correspondentie die destijds verzonden is te 
sturen? Wij kunnen dan beoordelen of er sprake is van een situatie waarin ontheffing verleend is.  
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
  
 
 
 

442



443



 

 
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700739 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Vakantieoord De Bronzen Emmer 

 
Mepperstraat 41 
7855 TA  MEPPEN 
 
7855 TA41 

 
                   

       
                  

 
Assen, 16 augustus 2018 
Ons kenmerk 201700739-00773029 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantieoord De Bronzen Emmer - Meppelerstraat 41 7855 TA 
Meppen 

                  
               

Geachte , 
 
Op 15 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Vakantieoord De Bronzen Emmer bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle heeft u met de toezichthouder gesproken over de jaartoets 2017. U heeft 
aangegeven dat dat deze jaartoets onterecht is aangemerkt als onvoldoende. Dit omdat het 
onvoldoende resultaat van de bemonstering van de maand augustus is gerectificeerd door het 
laboratorium. U mag de jaartoets over 2017 dan ook als voldoende beschouwen. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  
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Aan:
Vakantiepark De Wiltzangh

Witteveen 2
7963 RB  RUINEN

7963 RB 2

Assen, 15 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003685/50356
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 14 juli 2016 (Westerveld)

Geachte ,

Op 14 juli 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, tweede lid
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

Artikel 9, derde lid
Hij noteert daarbij tevens:
a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied;
d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en 

badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is 

toegevoegd;
h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Ten tijde van de controle was het bad open, maar was er geen eigen onderzoek 
gedaan en niet in het logboek genoteerd. U dient minimaal tweemaal per dag, 
bij opening en tegen sluiting, het badwater te onderzoeken op de parameters, zoals 
aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. De resultaten hiervan dient u in het logboek te 
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noteren en ter inzage te houden. Te zijner tijd zullen wij hierop een hercontrole uitvoeren.

Artikel 46: Veilige afwerking
De perrons en de vloeren en wanden van bassins en andere in de badinrichting aanwezige 
ruimten - alsmede de in of op die perrons, bassins en andere ruimten aanwezige 
voorzieningen - zijn zo afgewerkt dat de bezoekers zich niet kunnen bezeren aan scherpe 
randen of uitsteeksels.

Het peuterbad had een scherpe rand, deze moet u glad maken, zodat niemand zich kan 
bezeren/verwonden. Het plateau aan de rand van het bassin waar ooit een spuitbeest heeft 
gestaan is niet stevig meer en buigt door. De mogelijkheid bestaat dat iemand er doorheen 
zakt. U moet deze plaats verstevigen, zodat deze niet meer doorbuigt.

Wij komen bij u langs voor hercontrole om te zien of u vorenstaande gebreken hebt 
verholpen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , telefoonnummer , 
of e-mai

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701052 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Vakantiepark "De Wiltzangh" 

 
Witteveen 2 
7963 RB  RUINEN 
 
7963 RB2 

 
                     

    
                  
Assen, 27 juli 2018 
Ons kenmerk 201701052-00769897 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantiepark De Wiltzangh - Witteveen 2 7963 RB Ruinen 

                    
      

Geachte , 
 
Op 24 juli 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Vakantiepark "De Wiltzangh" bezocht. Bij de controle was uzelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Op 24 augustus 2017 stuurden wij u een brief1. In die brief stellen wij u op de hoogte van ons 
voornemen om u een last onder dwangsom op te leggen voor het beëindigen en beëindigd houden 
van het overtreden van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz. Aangezien u de 
overtreding van artikel 9 heeft beëindigd, zien wij vooralsnog af van het opleggen van deze last onder 
dwangsom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Met ons kenmerk 201701052-00714079.  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701052 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Vakantiepark "De Wiltzangh" 

 
Witteveen 2 
7963 RB  RUINEN 
 
7963 RB2 

 
                     

    
                  
Assen, 24 augustus 2017 
Ons kenmerk 201701052-00714079 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 en Vooraankondiging dwangsom - Vakantiepark De Wiltzangh - 
Witteveen 2 7963 RB Ruinen 

                  
                 

Geachte  
 
Op 23 augustus 2017 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij 
de controle was  aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichting en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

Artikel 9, tweede lid 
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701052 te vermelden. 

 
 

Artikel 9, vierde lid 

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 

Constatering 

Tijdens de controle is geconstateerd dat regelmatig het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit niet 
tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel wordt genoteerd in het logboek. Zo wordt regelmatig 
slechts één maal per dag, of zelfs meerdere dagen achter elkaar geheel niet gemeten.  
 
Wettelijk kader 

Op grond van artikel 3 van de Whvbz zijn in de Bhvbz voorschriften opgenomen over de hoedanigheid 
en de behandeling van het zwem- en badwater. In artikel 9 van het Bhvbz is voorgeschreven dat u 
minimaal tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater dient te onderzoeken op de 
parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. De resultaten hiervan dient u in het logboek 
te noteren en ten minste twee jaar ter inzage te houden. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze 
brief van 15 augustus 20161.  
 
Artikel 2 van de Whvbz stelt dat het verboden is om gelegenheid tot zwemmen of baden te geven in 
een badinrichting, wanneer niet is voldaan aan de in de artikelen 3, 4 en 7 van het Whvbz gestelde 
voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van 
de Bhvbz worden overtreden. 
 
Voornemen 

Wij hebben daarom het voornemen om aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen indien u 
de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz niet 
ongedaan maakt. Dit doen wij met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang 
met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Voorgenomen last onder dwangsom 
U moet tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater onderzoeken op de 
parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan in het logboek 
noteren.  
 
Indien u hier niet aan voldoet, moet u .  2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat 
artikel 9, eerste t/m vierde lid, van het Bhvbz in samenhang met artikel 3 van de Whvbz wordt 
overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op  
€ 10.000,-- (tienduizend euro). 
 
Wij hebben het voornemen om in de dwangsombeschikking geen termijn op te nemen waarbinnen u 
de overtreding ongedaan kunt maken gezien de acute aard van de overtredingen.  
 
Indien de gebreken na het volledig verbeuren van de dwangsom voor de overtreding niet zijn 
opgeheven, zien wij ons genoodzaakt over te gaan tot sluiting van de badinrichting middels een last 
tot sluiting. 
 
  

                                                      
1 Met ons kenmerk 32/VTH/2016003685/50356. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701036 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Vakantiepark Mooi Oavelt 

 
Nieuwe Ruiterweg 5 
7971 PS  HAVELTE 
 
7971 PS5 

 
                    

       
                  

 
Assen, 9 augustus 2018 
Ons kenmerk 201701036-00772329 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantiepark Mooi Oavelt - Nieuwe Ruiterweg 5 7971 PS Havelte 

                  
              

Geachte , 
 
Op 8 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Vakantiepark Mooi Oavelt bezocht. Bij de controle was u zelf aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het peuterbad een aantal ongelakte houten 
bankjes staan. Ongelakt hout is poreus en neemt water en vervuiling op. Daardoor is het moeilijk te 
reinigen en kunnen er bacteriën en schimmels in groeien. Met u is afgesproken dat u voor volgend 
seizoen de bankjes lakt. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, b.a. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201701076 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Vakantiecentrum Witterzomer 
Witterzomer 7 
9405 VE  ASSEN 
 
9405 VE7 

 
                      

  
                 
Assen, 9 augustus 2018 
Ons kenmerk 201701076-00772331 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Vakantiepark Witterzomer - Witterzomer 7 9405 VE Assen 

                           
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 8 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Vakantiecentrum Witterzomer bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het kleuterbad een aantal ongelakte houten 
bankjes staan. Ongelakt hout is poreus en moeilijk reinigbaar. Het neemt water en vervuiling op, 
waardoor er bacteriën en schimmels op kunnen groeien. Met  is afgesproken dat de 
bankjes voor volgend seizoen gelakt worden, zodat deze eenvoudig reinigbaar zijn. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail . 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Aan:
Hotel Emmen

Verlengde Herendijk 50
7833 JD  NIEUW AMSTERDAM

7833 JD 50

Assen, 24 mei 2016
Ons kenmerk 21/VTH/2016002604/50053
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 21 april 2016 (Emmen)

Geachte ,

Op 21 april 2016 hebben onze toezichthouders,  

Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. 
Dit houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden 
beschikbaar chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 
doch ten minste bij de opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden 
onderzocht.

Artikel 9, tweede lid
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek.

1
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Artikel 9, derde lid
Hij noteert daarbij tevens:
a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen;
b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag;
c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied;
d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd;
e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en 

badwater gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën;
f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is 

toegevoegd;
h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne.

Artikel 9, vierde lid
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar.

Tijdens de controle was het logboek niet aanwezig, dan wel was bij uw medewerkers niet 
bekend waar het logboek zich bevindt. Met uw medewerker is afgesproken dat het logboek 
diezelfde week nog per e-mail zou worden toegestuurd. Tot op heden hebben wij niets 
ontvangen. Wij hebben u reeds eerder gewezen op uw verplichting tot het correct bijhouden 
van het logboek in onze brief van 6 februari 2014 met ons kenmerk 
6/VTH/2014000759/44200.

U dient het eigen onderzoek tweemaal daags uit te voeren en te noteren in het logboek. Het 
logboek dient tenminste twee jaar lang bewaard te worden en op ons verzoek te worden 
getoond. Bij de eerstvolgende hercontrole wordt hier aandacht aan besteed.

Artikel 17, tweede lid: Reiniging en desinfectie
De ruimten, bedoeld in het eerste lid, alsook de in artikel 15 bedoelde vloeren, worden tevens 
regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de voegen rondom de whirlpool algvorming vertonen. 
Tevens vertonen de goten tussen de douches en de zwemzaal slibvorming. Dit getuigt van 
onvoldoende schoonmaakinspanning en vormt een belemmering van de hygiëne. Wij hebben 
u reeds eerder gewezen op de staat van de vloeren in onze brief van 24 februari 2015 met 
ons kenmerk 8/VTH/2015001075/47326.

U dient de voegen binnen één maand na dagtekening van deze brief schoon te maken en te 
houden. Hierop wordt een hercontrole uitgevoerd.

Hebt u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen, dan kunt u contact 
opnemen met de toezichthouder, , per telefoon  of 
per e-mai
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,
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teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Aan:
Hotel Emmen

Verlengde Herendijk 50
7833 JD  NIEUW-AMSTERDAM

7833 JD 50

Assen, 12 december 2016
Ons kenmerk 49/VTH/2016005014/50485
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
hercontrole d.d. 17 november 2016 (Emmen)

Geachte ,

Op 17 november 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Tijdens dit bezoek is een hercontrole uitgeoefend op de naleving van de WHVBZ en 
het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Deze hercontrole is uitgevoerd naar aanleiding van de geconstateerde afwijkingen van het 
BHVBZ tijdens onze inspectie van 21 april 2016.

Wij hebben onze bevindingen van 21 april 2016 beschreven in onze brief van 
24 mei 2016, ons kenmerk 21/VTH/2016002604/50053. Bij deze hercontrole op 
17 november 2016 was  aanwezig.

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de hercontrole voldeed aan de 
voorschriften zoals deze in het BHVBZ zijn verwoord.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700787 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Van der Valk Hotel Emmen B.V. 

 
Verlengde Herendijk 50 
7833 JD  NIEUW-AMSTERDAM 
 
7833 JD50 

 
                   

       
               

   
Assen, 4 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700787-00720945 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Vooraankondiging last onder dwangsom - Hotel Emmen - 
Verlengde Herendijk 50 7833 JD Nieuw-Amsterdam 

              
                        

 
Geachte , 
 
Op 20 september 2017 hebben onze toezichthouders,  uw 
zwemgelegenheid aan de Verlengde Herendijk 50 in Nieuw-Amsterdam bezocht. Bij de controle was 
een van uw medewerkers aanwezig. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet 
hygiëne en veiligheid badinrichting en zwemgelegenheden (Whvbz) en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). In deze brief leest u de resultaten van deze 
controle en wat dit voor u betekent.  
 
Controle 

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is onderstaand de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daarna 
zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 

Artikel 9, tweede lid 
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 
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Artikel 9, derde lid 
Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 

Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 

Constatering 

Tijdens de controle is geconstateerd dat regelmatig het eigen onderzoek naar de waterkwaliteit niet 
tweemaal daags wordt uitgevoerd, dan wel wordt genoteerd in het logboek. Zo wordt regelmatig 
slechts één maal per dag de waterkwaliteit gemeten, dan wel genoteerd in het logboek. 
 
Wettelijk kader 

Op grond van artikel 3 van de Whvbz zijn in de Bhvbz voorschriften opgenomen over de hoedanigheid 
en de behandeling van het zwem- en badwater. In artikel 9 van het Bhvbz is voorgeschreven dat u 
minimaal tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater dient te onderzoeken op de 
parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz. De resultaten hiervan dient u in het logboek 
te noteren en ten minste twee jaar ter inzage te houden. Wij hebben u hierop reeds gewezen in onze 
brief van 6 februari 20141 en in onze brief van 24 mei 20162.  
 
Artikel 2 van de Whvbz stelt dat het verboden is om gelegenheid tot zwemmen of baden te geven in 
een badinrichting, wanneer niet is voldaan aan de in de artikelen 3, 4 en 7 van het Whvbz gestelde 
voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van 
de Bhvbz worden overtreden. 
 
Voornemen 

Wij hebben daarom het voornemen om aan u de volgende last onder dwangsom op te leggen als u 
de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van de Bhvbz niet 
ongedaan maakt. Dit doen wij met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet in samenhang 
met artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Voorgenomen last onder dwangsom 

Wij gelasten u de overtreding van artikel 3 van de Whvbz en artikel 9, eerste tot en met vierde lid van 
de Bhvbz te beëindigen door  tweemaal per dag, voor opening en tegen sluiting, het badwater te 
onderzoeken op de parameters, zoals aangegeven in bijlage I van het Bhvbz, en de resultaten hiervan 
in het logboek  te noteren. 
 
Indien u hier niet aan voldoet, moet u Μ2.500,-- (tweeduizendvijfhonderd euro) betalen. Als wij 
. ervolgens opnieuw constateren dat u hier niet aan voldoet, dan moet u weer € 2.500,-- betalen met 
een maximum van Μ10.000,-- (tienduizend euro). 
 
 
1 Met ons kenmerk: 6/VTH/2014000759/44200.  
2 Met ons kenmerk: 21/VTH/2016002604/50053. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700787 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Van der Valk Hotel Emmen B.V. 

 
Verlengde Herendijk 50 
7833 JD  NIEUW-AMSTERDAM 
 
7833 JD50 

 
                   

       
               

   
Assen, 21 december 2017 
Ons kenmerk 201700787-00732959 
Behandeld door  
Onderwerp: besluit last onder dwangsom Hotel Emmen te Nieuw-Amsterdam 

              
                       

Geachte , 
 
Op 4 oktober  2017 schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te leggen, 
omdat u artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 2 van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen 
en Zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt. Met deze brief informeren wij u over ons definitieve 
besluit. Hieronder leest u wat dit voor u inhoudt. 
 
Besluit 

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 
122 van de Provinciewet, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder 
dwangsom op voor het niet opnieuw begaan van de volgende overtreding: 
 
1: Bhvbz Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek en logboek 
U dient de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid Bhvbz te beëindigen en beëindigd te 
houden door tweemaal daags de parameters die zijn aangegeven in bijlage I van het Bhvbz te 
onderzoeken en te blijven onderzoeken. Deze resultaten dient u te noteren in het logboek en te blijven 
noteren. 
 
Uitleg lastgeving 

Voor het opheffen van bovenstaande overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot 
zwemmen wordt gegeven wanneer het dagelijks onderzoek niet tenminste tweemaal daags is 
uitgevoerd en in het logboek wordt genoteerd. 
Als u niet binnen één dag na verzenddattum van deze last onder dwangsom aan bovenstaande 
.astgeving voldoet, dan moet u € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen per keer dat wordt 
geconstateerd dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz juncto artikel 2 van de Whvbz 
wordt overtreden. Het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, wordt bepaald op 
maximaal € 10.000, (tienduizend euro). 
Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzending van deze brief. 
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Lengte begunstigingstermijn 

Wij hebben aan de last onder dwangsom een begunstigingstermijn van één dag verbonden, zodat u in 
de gelegenheid bent om uw personeel hierover te instrueren. 
 
Hoogte dwangsom 

De hierboven vastgestelde bedragen staan in redelijke verhouding tot enerzijds de zwaarte van het 
door de overtreding van het wettelijke voorschrift geschonden belang en anderzijds de beoogde 
effectieve werking van de dwangsomoplegging. 
Door de zwemwaterkwaliteit niet tweemaal daags te meten en noteren in een logboek is voor u en 
voor ons onvoldoende inzichtelijk wat de kwaliteit is van het zwemwater. Hierdoor bestaat een risico 
voor de gezondheid van uw badgasten.   
 
Betalen dwangsom 

Wanneer wij na het verstrijken van bovengenoemde termijnen vaststellen dat de overtredingen 
voortduren dan moet u ons een dwangsom betalen. U dient deze dwangsom dan binnen zes weken te 
betalen. Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de 
dwangsom invorderen. Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog 
steeds voortduurt, zullen wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid 
liggende handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad. Bij niet tijdige betaling 
zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd om de verbeurde 
dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen. 
 
Zienswijze 

De geconstateerde overtredingen zijn tijdens het controlebezoek van 20 september 2017 met u 
besproken. Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen hebben wij u met onze brief op 4 
oktober 2017 aangekondigd een last onder dwangsom op te leggen. In deze vooraankondigingsbrief 
hebben wij u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze tegen ons voornemen 
bij ons in te dienen. Hiervan heeft u geen gebruik gemaakt. 
 
Overtreding 

Op grond van artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting verboden gelegenheid 
tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de, in artikelen 3, 4 en 7 
van die wet, gestelde voorschriften. Geconstateerd is dat artikel 2 van de Whvbz en artikel 9 eerste tot 
en met vierde lid van het Bhvbz wordt overtreden: 
 
1. Bhvbz Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek en logboek 
De uitgebreide wettekst van de Whvbz en de uitwerking hiervan in het Bhvbz staan in bijlage 1 van 
deze brief uitgeschreven. 
 
Hieronder geven wij aan wat de geconstateerde overtreding is. Voor de leesbaarheid van deze brief is 
de volledige tekst bij het desbetreffende wetsartikel opgenomen in bijlage 1 (Integrale tekst van de 
overtreden wetsartikelen van de Bhvbz). 
 
Tijdens de controle van 20 september 2017 hebben onze toezichthouders geconstateerd dat u 
onvoldoende eigen metingen uitvoert, dan wel het logboek onvoldoende bijhoudt. Zo wordt regelmatig 
slechts één maal per dag de waterkwaliteit door het eigen dagelijks onderzoek niet gemeten, dan wel 
genoteerd in het logboek. Dat is eerder ook op 21 april 2016 door onze toezichthouders 
geconstateerd. Bij een hercontrole op  24 juni 2016 is geconstateerd dat zelfs enkele dagen achtereen 
helemaal niet was gemeten. In een gesprek met  werd toegegeven dat inderdaad 
onvoldoende metingen worden uitgevoerd omdat de technisch beheerder ziek was. Hij zag in dat dat 
geen reden mocht zijn om niet aan de meetverplichting te voldoen en daarmee de gezondheid van 

466



 

 
Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700787 te vermelden. 

 
 

badgasten in gevaar te brengen. Hij beloofde om meer personeel in te zetten om de dagelijkse 
metingen minimaal tweemaal daags uit te voeren. Tijdens de hercontrole op 17 november 2016 werd  
geconstateerd dat het logboek wel weer in orde was. Bij de reguliere controle op 20 september 2017 
constateerden onze toezichthouders echter wederom dat er op sommige dagen niet volledig gemeten 
was. Hieruit blijkt dat de overtreding blijft voortduren en zien wij ons genoodzaakt deze dwangsom op 
te leggen.  
  
Handhavingsplicht 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een 
last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts 
onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich 
voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien. 
 
Wij hebben uw situatie aan de Landelijke handhavingsstrategie getoetst en uw belangen afgewogen. 
Dit heeft niet tot een ander oordeel geleid. Met betrekking tot de belangenafweging merken wij het 
volgende op. Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om uw personeel 
goed te instrueren en erop toe te zien dat de dagelijkse metingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Wij hebben u meerdere malen op bovenstaande overtredingen gewezen en u een termijn geboden om 
de overtredingen ongedaan te maken. U heeft de overtredingen nog steeds niet volledig beëindigd. 
Gelet hierop zijn wij van mening dat er in uw geval geen sprake is van bijzondere omstandigheden die 
afzien van handhavend optreden kunnen rechtvaardigen.   
 
Bezwaarclausule 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor 
de goede orde merken wij op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking 
heeft. Dit kan alleen worden bereikt door het indienen van een voorlopige voorziening bij de 
Rechtbank Noord-Nederland. U kunt ook digitaal procederen via www.rechtspraak.nl. Dit kunt u doen 
door  via de button ‘uw situatie’ uw rechtszaak starten. Voor meer informatie kunt u de internetsite van 
de Rechtbank raadplegen. 
Voor meer informatie over de bezwaarschriftprocedure verwijzen wij u naar: 
provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/. 
 
Informatie 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouders Whvbz, per telefoon via  . 
 
Afschrift 

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de 
Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de 
GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Emmen. 
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Bijlage 1: integrale wetteksten overtreden artikelen Whvbz en Bhvbz 

Whvbz 

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) 

Geldend van 01-10-2012 t/m heden 
 
Artikel 2  
Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting 

te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 

7 geldende voorschriften. 

 
Artikel 3  
1. In het belang van de hygiëne kunnen bij algemene maatregel van bestuur met betrekking tot 

badinrichtingen voorschriften worden gegeven betreffende: 

a. de hoedanigheid en de behandeling van het zwem- en badwater; 

b. het aantal en de inrichting van douches en toiletten; 

c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater; 

d. de te bezigen materialen; 

e. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de reinheid; 

f. de gelegenheid tot het bergen van kleding; 

g. het aantal gelijktijdig toe te laten bezoekers; 

h. het toezicht, 

i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid. 

2.  De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bevatten slechts hetgeen naar Ons oordeel uit het 

oogpunt van hygiëne strikt noodzakelijk is. 

3.  De voorschriften, bedoeld in het eerste lid, onder a, gelden niet met betrekking tot de 

badinrichtingen behorend tot de op grond van artikel 10b, tweede lid, aangewezen locaties. 

 

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) 

Geldend van 01-07-2011 t/m heden 
 
Artikel 3  
1. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn 

aangegeven. 

2. Het water waarmee de bassins worden gevuld, is van drinkwaterkwaliteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in 

oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit
1
 

      houder  laboratorium. 

Te meten in het bassin op de plaats waar de         
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waarde van deze parameter naar redelijkerwijs 

kan worden aangenomen, het ongunstigst is :
2
 

1. Bij 37°C kweekbare kiemen aantal 

per ml 

≤ 100   m  

2. Pseudomonas aeruginosa aantal 

per 

100 ml 

niet aantoonbaar   
3
  

3. Doorzicht meter tot bodem d m 

4. Troebelingsgraad bij uitlaat FTE ≤0,5   
3
  

5. Kaliumpermanganaatverbruik mg/l ≤ 70 % van het

kaliumpermanganaatverbruik 

van het suppletiewater + 6 

  m
4
 

6. Zuurgraad Ph 6,8 ≤ pH ≤ 7,8 d  m  

7. Buffercapaciteit mmol/

l 

≥ 1   
3
  

8. Ureum mg/l ≤ 2,0   m
4
 

9. Vrij beschikbaar chloor (VBC) mg/l 0,5 ≤ VBC ≤ 1,55
 d  m 

10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur 

wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 

9 vermelde norm) 

mg/l 2,0 ≤ VBC ≤ 5,0 d  m  

11. Gebonden beschikbaar chloor mg/l ≤ 1,0 d  m  

12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm 

wordt  

mg/l ≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)      

gebruikt)   ≤ 100 (bij gebruik

isocyanuurzuur-verbindingen)  

  m
4
 

          

Te meten in het toevoerwater:          
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13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt) mg/l niet aantoonbaar d  m 

          

Te meten op de in het beheersplan Legionella 

(artikel 2b) aangegeven risicopunten:  

        

14. Legionella k.v.e./l <100 k.v.e./l   hj 

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 

doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht. 

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 

zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de 

tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van 

enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden. 

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten. 

1
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen 

desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 

genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden 

alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters. 

2
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt 

gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of 

badwater in één bassin. 

3
 Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats 

te vinden ten aanzien van deze parameter. 

4
 Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze 

parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het 

ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen. 

5
 Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m

2
 geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.  

Bhvbz Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 
De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 
 

Artikel 9, tweede lid 
Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 
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Artikel 9, derde lid 
Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 

Artikel 9, vierde lid 

Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 
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Aan: 
Van der Valk Hotel Emmen B.V. 

 
Verlengde Herendijk 50 
7833 JD  NIEUW-AMSTERDAM 
 
7833 JD50 

 
                   

       
               

   
Assen, 1 maart 2018 
Ons kenmerk 201700787-00744261 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle dwangsom Whvbz 2018 - Hotel Emmen - Verlengde Herendijk 50 7833 JD 
Nieuw-Amsterdam 

              
                       

Geachte , 
 
Op 21 december 2017 hebben wij u een last onder dwangsom1 opgelegd voor het beëindigen en 
beëindigd houden van de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz. Op 28 
februari heeft onze toezichthouder, , een controle uitgevoerd op de naleving van de 
last. Bij deze controle was  aanwezig. 
 
Tijdens de controle is geconstateerd dat u een automatisch monitoringssysteem heeft geplaatst ter 
vervanging van het handmatig tweemaal daags meten en noteren van de waterkwaliteit. Dit systeem 
meet automatisch het vrij beschikbaar chloor, gebonden beschikbaar chloor en de pH van het 
zwembadwater in beide bassins. Het systeem is voorzien van een automatisch logbestand dat de 
resultaten van de metingen vastlegt.  heeft aangegeven dat hij dacht hiermee aan 
artikel 9 te voldoen en daarmee zou voorkomen dat de dwangsom zou verbeuren. 
 
Een automatisch monitoringssysteem met logfunctie is weliswaar toegestaan om de eigen metingen te 
. ervangen, echter het installeren en in gebruik nemen van zo’n systeem moet volgens het protocol
van Bijlage 10 van het Werkboek Bhvbz uitgevoerd worden. In dit protocol staat onder andere 
aangegeven dat voordat een dergelijk systeem wordt geïnstalleerd, dit schriftelijk gemeld moet worden 
bij de provincie. Tevens wordt voorgeschreven dat er voor ingebruikname eerst 3 weken zowel met de 
hand, als met het automatische monitoringssysteem moet worden gemeten. Deze metingen worden 
naast elkaar genoteerd in een logboek.  
 
Ook moet er door een geaccrediteerd laboratorium een onaangekondigde meting worden uitgevoerd, 
waarbij de waardes van het monitoringssysteem worden vergeleken met de waardes die het 
laboratorium meet in het bassin. Wanneer deze gegevens verzameld zijn, zal de provincie de werking 
van het systeem beoordelen.  heeft aangegeven niet van het protocol op de hoogte te 
zijn. Het protocol is opgenomen in de bijlage van deze brief. 
 
1: Met ons kenmerk 201700787-00732959. 
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Bijlage 10 Monitoring badwater, dagelijks onderzoek door de houder  
behorende bij artikel 9, lid 1 Bhvbz 
  
Inleiding  
Een houder van een badinrichting is met het oog op bescherming van de baders wettelijk verplicht 
minimaal tweemaal per dag de kwaliteit van het zwemwater van alle bassins te controleren. Een en 
ander is omschreven in artikel 9, lid 1 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Bhvbz) en is nader uitgewerkt in bijlage 1 van het Bhvbz. 
  
Uit de praktijk komt de vraag of het dagelijks door de houder uit te voeren onderzoek mag worden 
uitgevoerd met behulp van een (geautomatiseerd) monitoringsysteem. Dit is technisch mogelijk en 
heeft als voordeel, kostenbesparing, ontlasting van het badpersoneel en een betere beheersing van 
de waterkwaliteit door semi-continue meting en registratie van de waterkwaliteit, zodat tijdig passende 
maatregelen kunnen worden genomen. Een voorwaarde voor het toepassen van een dergelijk 
monitoringsysteem is wel dat een en ander dusdanig wordt uitgevoerd, dat er voldoende garanties zijn 
dat de waterkwaliteit in alle bassins goed wordt bewaakt, zodat de baders geen risico lopen. In deze 
notitie worden de randvoorwaarden aangeven voor het toepassen van een dergelijk 
monitoringsysteem. Bijstelling zal plaatsvinden als dit noodzakelijk is gebleken aan de hand van 
ervaringen in de praktijk.  
 
Géén ontheffing voor toepassen monitoring badwater  
Gedeputeerde Staten kunnen ingevolge artikel 5 van de Whvbz op verzoek van de houder van een 
badinrichting ontheffing verlenen van krachtens de artikelen 3 en 4 van de Whvbz gegeven 
voorschriften. Aangezien het onderzoek van het badwater, zoals dit is geregeld in artikel 9 van het 
Bhvbz, geen voorschrift is dat krachtens de artikelen 3 of 4 van de Whvbz is gegeven, is het juridisch 
gezien niet mogelijk om een ontheffing te verlenen voor artikel 9 van het Bhvbz.  
 
Handelen in de geest van de Wet  
Afgezien van het feit of het al dan niet juridisch mogelijk is om ontheffing te verlenen voor het 
uitvoeren van dagelijks onderzoek door de houder, moet worden geconstateerd dat het ook zeker niet 
wenselijk is om hier ontheffing voor te verlenen omdat het een zeer essentieel onderdeel is van de 
bescherming van de bezoekers tegen negatieve gevolgen van een onvoldoende waterkwaliteit. Om 
het toepassen van een soort van monitoringsysteem mogelijk te maken binnen de grenzen van de 
regelgeving, zal het betreffende meetsysteem in vergelijking met de ‘reguliere handmetingen’,
minimaal dezelfde bescherming moeten bieden met het oog op de gezondheid van de bezoekers.  
Er zullen voldoende garanties aanwezig moeten zijn om er zorg voor te dragen dat het vereiste 
beschermingsniveau dat het systeem biedt, wordt bereikt en wordt behouden.  
 
Verzoek toepassing monitoringsysteem  
In beginsel wordt ingevolge artikel 9 van het Bhvbz, het dagelijks onderzoek van de waterkwaliteit van 
een bassin op de parameters zoals aangegeven in Bijlage I van het Bhvbz, uitgevoerd door de houder 
door het (handmatig) nemen van monsters uit het bassin op de meest ongunstige plaats en het direct 
meten van de voorgeschreven parameters met behulp van een daarvoor geschikte meetset.  
Als een houder een monitoringsysteem wil gaan toepassen in plaats van de reguliere handmetingen, 
zal hij dit vooraf kenbaar moeten maken bij de provincie. De provincie zal dan aangeven welke 
informatie zij wil ontvangen en waar een dergelijk systeem aan zal moeten voldoen. Vervolgens zal de 
provincie op basis van de verkregen informatie naar de houder toe aangeven of het beschreven 
systeem mag worden toegepast. Als bij het houden van toezicht wordt geconstateerd dat een houder 
een monitoringsysteem toepast zonder dat de provincie daarin is gekend, dan zal de provincie dit 
beoordelen als een overtreding van de voorschriften.  
 
Informatie over het monitoringsysteem te overleggen door de houder  
Het automatiseren van het dagelijks monitoren van badwater moet altijd vooraf schriftelijk aan de 
toezichthouder (provincie) worden gemeld door de houder met een volledig overzicht van het 
(leidingen)systeem en alle relevante gegevens voor een goed inzicht in het toe te passen systeem. 
Indien niet vooraf is gemeld en er geen handmetingen zijn uitgevoerd, wordt dit gezien als ontbreken 
van dagelijkse controles door de houder en dan is er sprake van een overtreding. 
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Voorwaarden waar een monitoringsysteem aan moet voldoen  
Een dergelijk systeem moet minimaal dezelfde bescherming van veiligheid en hygiëne bieden als de 
wettelijk voorgeschreven (hand)methode en moet minimaal dezelfde zekerheden (kwaliteit en storing 
gevoeligheid) bieden.  
Om hier invulling aan te geven moeten we kijken naar het oorspronkelijke doel van het betreffende 
wettelijke voorschrift (artikel 9 Bhvbz).   Dagelijks voor opening van de badinrichting meten of de badwaterkwaliteit (op de meest 

ongunstige plaats in het bassin) voldoet aan de daarvoor gestelde normen en beslissen op 
basis van de verkregen meetresultaten of het verantwoord is om de bezoekers toe te laten en 
eventueel de dosering van chemicaliën bij te sturen.   Tegen sluitingstijd meten of het badwater na de dagelijkse badbelasting nog voldoet aan de 
daarvoor gestelde normen, op basis van de verkregen meetresultaten beslissen of de 
bedrijfsvoering bijgesteld moet worden en of de chemicaliëndosering moet worden bijgesteld.   Zo nodig, afhankelijk van de bedrijfsvoering (openstellingduur, automatisering van de 
meting/regeling van de chemicaliëndosering), aanvullende metingen van de badwaterkwaliteit.   Overige notatie van gegevens om een goed beheer van de badinrichting mogelijk te maken en 
bewaren van de gegevens gedurende minimaal twee jaar.   Het logboek moet ter plaatse van de badinrichting worden bewaard en ingezien kunnen 
worden door de toezichthouder (de provincie) zodat deze zich een beeld kan vormen van de 
waterkwaliteit.    

Als we het oorspronkelijke doel vertalen in concrete eisen die gesteld moeten worden aan een 
monitoringsysteem, betekent dit het volgende:   te meten parameters en tijdstip van meting:  

Minimaal voor opening en tegen sluitingstijd meten en registreren van ondergrens en zo nodig 
bovengrens Vrij Beschikbaar Chloor (VBC), Gebonden Beschikbaar Chloor (GBC) (als 
resultante van de meting van Totaal Beschikbaar Chloor en VBC) en zuurgraad (pH).  
Het doorzicht moet ook worden bepaald echter dit zal waarschijnlijk door de houder zelf 
visueel worden bepaald en niet met behulp van het monitoringsysteem.   plaats van meting:  
Het meetwater voor het monitoringsysteem moet worden betrokken uit het bassin op de plaats 
die het meest ongunstig is. Als het direct onttrekken van meetwater uit het bassin vanwege 
bouwtechnische reden niet mogelijk is, kan meetwater worden onttrokken op een 
representatief punt, bijvoorbeeld uit een skimmer of overloopgoot. Dit punt moet zo dicht 
mogelijk (als technisch mogelijk realiseerbaar is) bij het overlooppunt in het bassin zijn 
gelegen. De transporttijd van het meetwater uit het bassin naar de meetcel (van het 
monitoringsysteem) mag maximaal 1 minuut bedragen. De provincie kan bij twijfel vragen dat 
dit door middel van een kleurproef wordt aangetoond.   het logboek, inzage in gegevens en 2 jaar bewaren:  
De metingen van het monitoringsysteem dienen minimaal twee maal daags (vóór opening en 
tegen sluiting) in een logboek te worden genoteerd of vastgelegd te worden in een 
datasysteem, zodanig dat het op elk gewenst moment door de toezichthouder is in te zien. Dit 
betekent dat het systeem, dan wel de bedrijfsvoering er omheen, zodanig is opgezet dat de 
gegevens ook in te zien zijn bij een onaangekondigd bezoek van de toezichthouder. 
Daarnaast dienen de gegevens minimaal 2 jaar bewaard te worden en ter inzage te zijn voor 
de toezichthouder.   alarmering bij normoverschrijding:  
Als er gebruik wordt gemaakt van een automatische opslag van de gegevens in een 
datasysteem, dan dient het monitoringsysteem te zijn uitgerust met een alarmeringssysteem, 
zodanig dat de verantwoordelijke persoon direct een melding ontvangt van de norm over- en 
onderschrijding. Deze persoon dient van de norm over- en onderschrijding aantekening te 
maken in het logboek (naam, datum, tijdstip). Zodoende is een en ander controleerbaar, zoals 
dit ook controleerbaar is bij het handmatig vastleggen van een meetwaarde in het logboek. 
Conform artikel 9, lid 3h van het Bhvbz dient bij overschrijding van de parameters in het 
logboek ook te worden opgenomen wat de oorzaak was van norm over- en onderschrijding, 
welke maatregelen er zijn getroffen om de norm over- en onderschrijding te niet te doen en 
wat er is gedaan om de badgasten te beschermen.   eisen aan het monitoringsysteem; kwaliteitsborging, kalibratie, meetnauwkeurigheid  
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 Het meetgedeelte van het monitoringsysteem moet een volledig onafhankelijk (onafhankelijk 
van automatisering chemicaliëndosering) systeem zijn. Dus met eigen leidingen voor de 
aanvoer van (meet)badwater, aparte meetcellen, aparte aanvoerpompjes, uitleesunit, 
etcetera.   Het monitoringsysteem moet een betrouwbaar en accuraat werkend systeem zijn. Onderhoud 
en kalibratie van het systeem is door de houder van de badinrichting geregeld conform de 
voorwaarden van de leverancier en (ter plaatse) voor de toezichthouder inzichtelijk 
(servicecontract, protocol of iets dergelijks).   Het monitoringsysteem is voldoende nauwkeurig om meetresultaten te genereren op basis 
waarvan een oordeel kan worden gevormd over de parameters en de normen zoals deze zijn 
weergegeven in Bijlage I van het Bhvbz (het dagelijks onderzoek). Het systeem moet in staat 
zijn om sterk afwijkende waarden van de betreffende parameters die in de praktijk voor 
kunnen komen te meten en te registreren.    

Ingebruikname van het monitoringsysteem  
Om zeker te stellen dat het monitoringsysteem goed werkt, wordt een testperiode doorlopen. Na 
installatie en inregeling van het monitoringsysteem worden gedurende een periode van drie weken 
met representatieve badbelasting, de handmatig door de houder uitgevoerde metingen (in het bassin 
op de meest ongunstige plaats) vergeleken met de resultaten van het monitoringsysteem. Als er in 
deze periode bijstellingen of aanpassingen nodig zijn, dan zal deze periode in overleg met de 
toezichthouder zo nodig worden verlengd. Een en ander wordt genoteerd in het logboek. Tijdens deze 
testperiode wordt éénmalig een (onaangekondigde) meting uitgevoerd door een hiervoor volgens EN 
ISO/IEC 17025:2000 geaccrediteerd laboratorium. Het laboratorium onderzoekt daarbij de parameters 
die ook door het monitoringsysteem worden gemeten en geregistreerd. Het laboratorium voert deze 
metingen uit in de bassins op de plaats waar het water voor het monitoringsysteem wordt onttrokken. 
Ook al onttrekt het monitoringsysteem het water uit het leidingsysteem op een punt dat zo dicht 
mogelijk (als technisch mogelijk realiseerbaar is) bij het overlooppunt in het bassin is gelegen, dan nog 
neemt het laboratorium het monster uit het bassin. Dit is ook het punt waar de dagelijkse metingen 
door de houder worden uitgevoerd ter controle. Het laboratorium legt in de uit te brengen rapportage 
tevens de waarden vast, die door het monitoringsysteem worden geregistreerd voor het betreffende 
bassin op het betreffende tijdstip. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de informatie die door de 
houder wordt bewaard bij het logboek en op basis waarvan aan het eind van de testperiode kan 
worden bepaald of het monitoringsysteem toegepast kan gaan worden.  
Als er twijfel bestaat over het feit of het punt waar het water wordt onttrokken aan het bassin wel het 
meest ongunstige punt in het bassin is, kan de toezichthouder de houder vragen een zogenaamde 
kleurproef uit te (laten) voeren. Hierbij dient aangetekend te worden dat een kleurproef alleen kan 
worden uitgevoerd in afwezigheid van chloor en het bad dus gesloten moet zijn voor zwemmers.  
 
Meting van de bovengrens Vrij Beschikbaar Chloor  
Een complicerende factor bij het toepassen van een monitoringsysteem is de meting van de 
bovengrens Vrij Beschikbaar Chloor (VBC). Kort na het in werking treden van de wijziging van het 
Bhvbz op 1 december 2000 hebben de provincies invulling gegeven aan wijze waarop de verplichte 
meting van de bovengrens VBC plaats zou moeten vinden. Aangegeven is dat er een apart meetpunt 
voor de bovengrens VBC moet zijn voor overdekte bassins met een oppervlakte van 20 m

2 
of meer die 

geen 100% verticale doorstroming hebben en voor buitenbaden die een oppervlakte hebben van 20 
m

2 
of meer. Ten aanzien van de plaats van meting is bovenstaand reeds gesteld dat ‘Het meetwater 

voor het monitoringsysteem moet worden betrokken uit het bassin op de plaats die het meest 
ongunstig is. Als het direct onttrekken van meetwater uit het bassin vanwege bouwtechnische reden 
niet mogelijk is, kan meetwater worden onttrokken op een representatief punt, bijvoorbeeld uit een 
skimmer of overloopgoot.’ In dit geval (bovengrens VBC) zou meetwater onttrokken kunnen worden
aan de aanvoerleiding juist voordat deze uitkomt in het bassin. Door de dosering van chemicaliën in 
de aanvoerleiding zal het gehalte VBC en mogelijk ook de pH op deze plaats in het systeem sterk 
kunnen fluctueren, waardoor er zeer wisselende waarden worden geregistreerd, met als gevolg norm 
over- en onderschrijdingen en alarmeringen. Uiteraard is de mate waarin fluctuaties optreden 
afhankelijk van de wijze waarop de meting en regeling (dosering) van chemicaliën is geregeld. De 
houder zal aan moeten tonen dat het monitoringsysteem meetwaarden oplevert die vergelijkbaar zijn 
met de handmatig uitgevoerde metingen (representatieve metingen) en dat het monitoringsysteem 
voor deze metingen (bovengrens VBC) toegepast kan worden.  
Als het niet mogelijk is om de bovengrens VBC met behulp van een monitoringsysteem eenduidig en 
representatief te meten, dan dient de bovengrens VBC in aanvulling op het monitoringsysteem, ten 
minste twee maal daags handmatig te worden gemeten en de gegevens dienen te worden genoteerd 
in het logboek.  
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Randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering  
-  Voor het geval dat het monitoringsysteem in storing raakt of bij alarmering door het 

monitoringsysteem, moet er binnen de badinrichting een goed werkende en voldoende 
nauwkeurige meetset aanwezig zijn voor het kunnen uitvoeren van handmatige metingen. 
Tevens moet er binnen de badinrichting voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig zijn om 
deze handmatige metingen uit te kunnen voeren.  

-  De houder controleert en vergelijkt de meetresultaten van het monitoringsysteem met de 
meetwaarden van de maandelijkse controle door een hiervoor volgens EN ISO/IEC 
17025:2000 geaccrediteerd laboratorium. De houder controleert tevens tussen de één tot twee 
weken na de controle door het voornoemde laboratorium, aan de hand van handmetingen in 
alle bassins, of het monitoringsysteem afwijkingen vertoont en neemt zo nodig maatregelen.  

-  Ingevolge artikel 9 lid 3h van het Bhvbz worden ‘andere bijzonderheden die van belang zijn uit
het oogpunt van hygiëne’ in het logboek genoteerd door de houder. Onderhoud, kalibratie,
controlemetingen en andere bijzonderheden rond de bedrijfsvoering van het 
monitoringsysteem worden in het logboek opgenomen.  

-  Kalibratie van het monitoringsysteem dient plaats te vinden door middel van handmatig 
uitgevoerde metingen en dient te worden genoteerd in het logboek.  

-  De houder van de badinrichting blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen 
van het zwemwater aan de bezoekers. Dus in het geval de houder bepaalde werkzaamheden 
heeft uitbesteed aan een andere partij en er doet zich een probleem voor (alarmering) met de 
waterkwaliteit, dan beslist de houder of het nog verantwoord is om bezoekers toegang te 
verlenen tot het zwemwater. Dit ook met het oog op de periode tussen het moment waarop het 
probleem zich voordoet en moment waarop het probleem is opgelost (responstijd). 
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Aan: 
Van der Valk Hotel Emmen B.V. 

 
Verlengde Herendijk 50 
7833 JD  NIEUW-AMSTERDAM 
 
7833 JD50 

 
                   

       
               

   
Assen, 19 juli 2018 
Ons kenmerk 201700787-00768414 
Behandeld door  
Onderwerp: Toepassen automatisch monitoringssysteem - Whvbz 2018 - Van Der Valk Hotel Emmen 
- Verlengde Herendijk 50 7833 JD Nieuw-Amsterdam 

              
                       

Geachte , 
 
Op 15 november 2017 stuurde u ons een kennisgevingsformulier Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) waarin u aangeeft voornemens te zijn het zwembad 
en de whirlpool van Van der Valk Hotel Emmen te voorzien van een automatisch monitoringssysteem. 
U wenst dit monitoringssysteem in te zetten om de dagelijkse eigen metingen te vervangen, zoals 
bedoeld in artikel 9 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
(Bhvbz).  
 
 
Inmiddels hebben wij van u alle benodigde stukken ontvangen om het systeem te kunnen beoordelen, 
in het bijzonder het rapport van WLN B.V. te Glimmen, van 5 juli 2018 met kenmerk 18R05612. In dit 
rapport worden de waarden van het automatisch monitoringssysteem met de waarden van het 
badwater vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat het systeem voldoende nauwkeurig meet om 
ingezet te kunnen worden om de dagelijkse metingen, zoals bedoeld in artikel 9 van het Bhvbz, te 
kunnen vervangen. 
 
 
Wel wijzen wij u erop dat u zelf de waarden van het systeem maandelijks dient te vergelijken met de 
waarden die worden gemeten door het laboratorium. Tevens dient u tenminste éénmaal per maand 
het eigen onderzoek handmatig uit te voeren, de resultaten te vergelijken met de waarden die worden 
weergegeven door het monitoringssysteem en de waarden daarvan te noteren in een logboek. Indien 
blijkt dat de gemeten en weergegeven waarden uiteenlopen voert u een kalibratie uit. Ook eventuele 
kalibraties noteert u in een logboek. 
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Aan:
de gemeente Midden-Drenthe

Postbus 24
9410 AA  BEILEN

9410aa24

Assen, 16 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003692/50310
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ; 
reguliere controle d.d. 1 augustus 2016 (Midden-Drenthe)

Geachte 

Op 1 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid de 
Boskamp bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ. 

Wel merken wij nog het volgende op.
Rondom de bassins zijn enkele bordjes die de waterdiepte aanduiden zodanig 
vervaagd dat zij niet (goed) meer leesbaar zijn. Wij verzoeken u om deze bordjes voor 
aanvang van het volgende seizoen te herstellen.

Tijdens de controle is gevraagd om inzage in de legionella-risicoanalyse en het 
beheersplan (RA & BP) van het zwembadwatersysteem. Deze was tijdens de controle niet 
voor handen. Graag ontvangen wij van u een kopie van de RA & BP per e-mail of per post.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , telefoonnummer  of e-mail 

1
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700635 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Gemeente Borger-Odoorn 
Postbus 3 
7875 ZG  EXLOO 
 
7875 ZG3 

 
                   

       
                  

 
Assen, 5 september 2018 
Ons kenmerk 201700635-00775348 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 -  Zwembad De Buiner Streng - Zuiderdiep 114 9521 AW Nieuw-
Buinen 

                           
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Zwembad De Buiner Streng bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s) 
De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal. 

 
Artikel 19: Reinigbaarheid materialen 

Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen komen, 

zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de coating van de bassins versleten is. Op sommige locaties, 
zoals bij het voorste trapje in het diepe bassin, is de coating geheel verdwenen. Hierdoor komen 
zwemmers in aanraking met kaal beton. Kaal beton is niet vlak afgewerkt en waterdicht en bovendien 
niet eenvoudig reinigbaar.  
 
U dient de coating van de bassins voor aanvang van volgend seizoen te herstellen. Bij de 
eerstvolgende reguliere controle zal hier aandacht aan besteed worden. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700592 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Gemeentehuis gemeente Hoogeveen 

 
Postbus 20000 
7900 PA  HOOGEVEEN 
 
7900 PA20000 

 
                    
     

                 
 

Assen, 26 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700592-00722617 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Zwembad De Dolfijn - Bentincksdijk 10 7902 NA Hoogeveen 

           
                       

Geachte , 
 
Op 23 oktober 2017 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid de Dolfijn 
bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het BHVBZ. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het peuterbad enige algengroei aanwezig was in 
de voeg tussen de wand en het perron. Wij verzoeken u hier extra aandacht aan te besteden bij het 
schoonmaken. Tevens is geconstateerd dat de voegen van de keerwanden van het wedstrijdbad 
slijtage beginnen te vertonen. Deze dienen waarschijnlijk het komende jaar opnieuw ingevoegd te 
worden.  
 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , telefoonnummer  of e-mail  
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Aan:
Zwembad De Duker

  NIJEVEEN

Assen, 24 mei 2016
Ons kenmerk 21/VTH/2016002603/50044
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 31 maart 2016 (Meppel)

Geachte heer ,

Op 31 maart 2016 hebben onze toezichthouders  en  
, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle was namens de zwemgelegenheid 

 aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 4, eerste lid: Pompcapaciteit
De pompen waarmee het zwem- en badwater wordt rondgepompt, hebben een capaciteit 
zoals deze kan worden berekend met bijlage III van het BHVBZ.

De debieten van het bad wordt niet weergegeven, omdat de debietmeter stuk is.
Wij verzoeken u om binnen één maand na dagtekening van deze brief een foto te mailen, 
zodat we kunnen zien dat deze weer werkt.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon via , of 
per e-mail via 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

1
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teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

2
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700631 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting Zwembad De Kerkvlekken 

 
 

 
 

 

 
                   

       
                  

 
Assen, 9 augustus 2018 
Ons kenmerk 201700631-00772330 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad De Kerkvlekken - Havelter Schapendijk 9 7971 BA 
Havelte 

                  
               

Geachte , 
 
Op 8 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Zwembad De Kerkvlekken bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat in de weekenden maar 1 maal per dag het eigen onderzoek 
van de waterkwaliteit wordt uitgevoerd en genoteerd in het logboek. Het eigen onderzoek dient 2 maal 
daags, voor opening en tegen sluiting, te worden uitgevoerd en in het logboek te worden genoteerd. 
 

 gaf aan dat dit gebeurt vanwege de verkorte openstelling in het weekend. Met 
 is afgesproken dat wanneer het zwembad langer dan 4 uur geopend is, het 

onderzoek 2 maal wordt uitgevoerd. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen, b.a. 
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teamleider Verkeer en Vervoer  
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700627 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Gemeente Borger-Odoorn 
Postbus 3 
7875 ZG  EXLOO 
 
7875 ZG3 

 
                     

  
                
Assen, 4 september 2018 
Ons kenmerk 201700627-00775162 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad de Leewal - Zuideinde 36 7875 CD Exloo - Borger-
Odoorn 

                           
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Zwembad De Leewal bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s) 
De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal. 

 
Artikel 19: Reinigbaarheid materialen 
Voorwerpen die met de zwemmers of baders of het zwem- of badwater in aanraking kunnen komen, 

zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de coating van de bassins versleten is. Op sommige locaties, 
zoals bij de inloop van het recreatiebassin en bij de bubbelbank, is de coating geheel verdwenen. 
Hierdoor komen zwemmers in aanraking met kaal beton. Kaal beton is niet vlak afgewerkt en 
waterdicht en bovendien niet eenvoudig reinigbaar.  
 
U dient de coating van de bassins voor aanvang van volgend seizoen te herstellen. Bij de 
eerstvolgende reguliere controle zal hier aandacht aan besteed worden. 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700611 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Gemeente Emmen 

 
Postbus 30001 
7800 RA  EMMEN 
 
7800 RA30001 

 
                      

    
                   
Assen, 5 maart 2018 
Ons kenmerk 201700611-00744244 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad De Slagen - De Slagen 9 7761 CP Schoonebeek 

                         
      

Geachte , 
 
Op 28 februari 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
De Slagen bezocht. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Whvbz en het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat af en toe het eigen onderzoek van de waterkwaliteit slechts 
eenmaal per dag wordt uitgevoerd, dan wel in het logboek genoteerd.  heeft 
uitgelegd dat dit komt door de verkorte openingstijden op die dagen. Wanneer het eigen onderzoek 
slechts eenmaal wordt uitgevoerd vanwege de korte openingstijden, dient dit als opmerking in het 
logboek genoteerd te worden zodat de reden in één oogopslag duidelijk is. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail  
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  
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Aan:
de gemeente De Wolden

Postbus 20
7920 AA  ZUIDWOLDE

7920 AA 20

Assen, 8 november 2016
Ons kenmerk 44/VTH/2016004527/50453
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 1 september 2016 (De Wolden)

Geachte ,

Op 1 september 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid de 
Slenken in De Wijk bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen
Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen 
komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Tijdens de controle is geconstateerd dat er rondom het bad picknickbankjes staan met een 
zitvlak van ongelakt hout. Ongelakt hout is door de open structuur moeilijk schoon te houden 
en neemt vocht op. Bacteriën en schimmels kunnen zich onder deze 
omstandigheden gemakkelijk vermeerderen. Wij verzoeken u uit het oogpunt van de hygiëne 
om vóór aanvang van volgend seizoen deze bankjes te vervangen voor exemplaren van 
metaal, dan wel kunststof, of om het hout te voorzien van lakwerk zodat het beschermd is 
tegen inwerking van vocht.

Tevens merken wij op dat de coating van de bassins en de diepteaanduidingen vervaagd zijn. 
Van begrepen wij dat hier voor aanvang van het volgende seizoen onderhoud 
aan wordt gepleegd.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

1
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

2
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700678 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Zwembad De Slenken 
Hendrik Tillemaweg 63a 
7957CB  DE WIJK 
 
7957CB63Xa 

 
                      

      
                     
Assen, 4 september 2018 
Ons kenmerk 201700678-00775137 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad De Slenken - H. Tillemaweg 63a 7957 CB De Wijk 

                              
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Zwembad De Slenken bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). Wij hebben geconstateerd dat uw 
zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het Bhvbz. 
 
Wel merken wij nog het volgende op. Tijdens de controle is geconstateerd dat het eigen onderzoek 
naar de waterkwaliteit van het peuterbad niet altijd wordt uitgevoerd, dan wel genoteerd in het 
logboek. Met  is afgesproken dat de waterkwaliteit van het peuterbad in het vervolg 
gemeten en genoteerd wordt. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail . 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Aan:
de gemeente De Wolden

Postbus 20
7920 AA  ZUIDWOLDE

7920 AA 20

Assen, 8 september 2016
Ons kenmerk 44/VTH/2016004529/50451
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 1 september 2016 (De Wolden)

Geachte ,

Op 1 september 2016 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid de 
Waterlelie te Zuidwolde bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij nog het volgende op.
Rondom het bad zijn enkele diepteaanduidingen vervaagd. Wij verzoeken u om deze 
aanduidingen voor volgend seizoen opnieuw aan te brengen.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , telefoonnummer  of per e-mail 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700650 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting "de Ommezwaoi" 

 
 

 
 

 

 
                   

      
                 

 
Assen, 5 september 2018 
Ons kenmerk 201700650-00775347 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad De Zwaoi - Noorderdiep 337 7876 CR Valthermond 

                  
              

Geachte  
 
Op 31 augustus 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Zwembad De Zwaoi bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
Bhvbz. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 18, eerste lid: Afwerking bassin(s) 
De bodem en de wanden van de bassins zijn vervaardigd van vlak afgewerkt, waterdicht materiaal. 

 
Artikel 19: Reinigbaarheid materialen 

Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen komen, 

zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de coating van zowel het kleuterbassin als het diepe bassin 
vergaande slijtage vertoont. Zo wordt tussen de zwarte zwembelijning in het diepe bassin kaal beton 
zichtbaar. Kaal beton is niet vlak afgewerkt en waterdicht en bovendien niet eenvoudig reinigbaar.  
 
U dient de coating van de bassins voor aanvang van volgend seizoen te herstellen. Bij de 
eerstvolgende reguliere controle zal hier aandacht aan besteed worden. 
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Aan:
Stichting Openluchtzwembad Emmer-Compascuum 

Postbus 27
7880 AA  EMMER-COMPASCUUM

7880aa27

Assen, 16 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003687/50285
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 22 juli 2016 (Emmen)

Geachte ,

Op 22 juli 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht. Bij de controle waren  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ. 

Tot slot merken wij nog op dat het belangrijk is om de metingen in het logboek te 
blijven opschrijven minimaal bij openingstijd en sluitingstijd. De toezichthouder 
begreep dat er 4 maal daags wordt gemeten, maar dat moet minimaal 2 keer per dag terug te 
vinden zijn in het logboek. Als het zwembad moet sluiten in verband met 
onweer kunt u dat in het logboek aangeven en hoeft u niet te meten. 

Bij navraag naar de legionella-risicoanalyse en het beheerplan was dit niet direct 
beschikbaar. U hebt dat naar ons gemaild. Wij nemen hierover nog contact met u op. 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , telefoonnummer , of 
e-mail 
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

2

509



Aan:
Geert Vos Bad 

  ERICA

Assen, 5 juli 2016
Ons kenmerk 27/VTH/2016003259/50157
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 16 juni 2016 (Emmen)

Geachte ,

Op 16 juni 2016 heeft onze toezichthouder , uw zwemgelegenheid bezocht. Bij 
de controle was u aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ. 

Wel merken wij nog het volgende op.
Tijdens de controle is geconstateerd dat de voegen van de betegeling in het peuterbad op een 
aantal plaatsen diep uitgesleten zijn en dat de tegels hol klinken. Artikel 18 van het BHVBZ 
stelt dat de bodem van een bassin vervaardigd moet zijn van vlak, waterdicht afgewerkt 
materiaal. Uitgesleten voegen zijn niet vlak afgewerkt en brengen het risico mee dat er water 
onder het tegelwerk doordringt. Wij zullen hier tijdens de eerstvolgende reguliere controle 
specifiek aandacht aan besteden.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , per telefoon  of per e-mail 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700626 te vermelden. 

 
 

 

 

Aan: 
Stichting "Zwembad Erica" 

 
  ERICA 

 

 
                       

  
                  
Assen, 10 oktober 2017 
Ons kenmerk 201700626-00719422 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2017 - Geert Vos Bad - Veenschapswijk 5 7887 TZ Erica 

                
               

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 31 augustus 2017 hebben onze toezichthouders, , uw 
zwemgelegenheid bezocht. Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het 
Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit het 
BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. Daaronder zijn de 
door ons geconstateerde afwijkingen beschreven. 
 
Artikel 9, eerste tot en met vierde lid: Dagelijks onderzoek  
1.De houder onderzoekt de parameters die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage I, 

ten minste zo vaak als in die bijlage is aangegeven. 

2. Hij noteert de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

3. Hij noteert daarbij tevens:  

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of, en zo ja, welke filters op de betrokken dag zijn gereinigd, en het tijdstip waarop dit is geschied; 

d. of, en zo ja, van welke bassins op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- of badwater 

gebruikte en aan het zwem- of badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- of badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

4. Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 
Tijdens de controle is geconstateerd dat de eigen metingen niet altijd consequent twee maal per dag, 
voor opening en tegen sluiting, worden uitgevoerd, dan wel in het logboek worden genoteerd. Op 
sommige dagen komt het voor dat er slechts één maal gemeten wordt. U dient ten minste twee maal 
daags het eigen onderzoek uit te voeren, voor opening en tegen sluiting van het bad, en de resultaten 
te noteren in het logboek. Hier wordt tijdens de eerstvolgende reguliere controle aandacht aan 
besteed. 
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Aan:
Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo

  

Assen, 15 augustus 2016
Ons kenmerk 32/VTH/2016003686/50349
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz); 
reguliere controle d.d. 15 juli 2016 (Tynaarlo)

Geachte heer Rutgers,

Op 15 juli 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
Lemferdinge bezocht. Bij de controle was  aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid niet voldoet aan de volgende artikelen uit 
het BHVBZ. Voor de duidelijkheid is de desbetreffende wettekst cursief weergegeven. 
Daaronder zijn de door ons geconstateerde afwijkingen beschreven.

Artikel 19: Reinigbaarheid materialen
Voorwerpen die met de zwemmers en baders of het zwem- en badwater in aanraking kunnen 
komen, zijn van zodanig materiaal vervaardigd dat zij gemakkelijk gereinigd kunnen worden.

Artikel 47: Deugdelijkheid
De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, 
functioneren deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en 
reinheid.

Tijdens de controle is geconstateerd dat de laklaag op de houten bankjes rondom het 
peuterbad vergaande slijtage vertoont waardoor het zitvlak deels uit ruw, ongelakt hout 
bestaat. Ruw hout neemt vocht op en is moeilijk te reinigen. 
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Schimmels en bacteriën kunnen zich onder deze omstandigheden snel vermeerderen. U dient 
het lakwerk van de bankjes te herstellen, dan wel de bankjes te vervangen. 

Bij de controle van 24 juli 2015 is dezelfde tekortkoming rondom meerdere bassins 
geconstateerd. Wij constateren dat u de banken rondom de andere bassins wel hebt 
vervangen en deels de bestaande banken hebt gelakt. Wij betreuren het zeer dat u de banken 
rond het peuterbad niet hebt gelakt of vervangen. Als u deze voor badseizoen 2017 niet heeft 
opgeknapt en wij tijdens de reguliere controle nog steeds ongelakte banken rond het bassin 
aantreffen, zien wij ons genoodzaakt om handhavend op te treden. Wij denken hierbij aan een 
last onder dwangsom.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder,  telefoonnummer , 
of e-mail 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700647 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting Zwembad Ruinen 
Postbus 70 
7963 ZH  RUINEN 
 
7963 ZH70 

 
                      

    
                   
Assen, 27 juli 2018 
Ons kenmerk 201700647-00769896 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Zwembad Ruinen - Oude Benderseweg 1 7963 PX Ruinen 

                            
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 24 juli 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid  
Stichting Zwembad Ruinen bezocht. Bij de controle was  aanwezig. 
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. 
 
Wel merken wij het volgende op. 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er een spuitplein is aangelegd tussen het diepe en ondiepe 
bassin. Dit is een wijziging aan de installatie. Een dergelijke wijziging dient gemeld te worden, 3 
maanden voordat de eerste verplichting wordt aangegaan.  
 
Wij verzoeken u om alsnog het bijgevoegde kennisgevingsformulier in te vullen en inclusief de 
gevraagde tekeningen aan ons toe te sturen. Gegevens die niet gewijzigd zijn, hoeft u niet nogmaals 
in te vullen. 
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Onderwerp: Kennisgevingsformulier in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (WHVBZ). 

 

Met dit kennisgevingsformulier opgesteld volgens de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (9 september 

2000/ BWL/2001075381) en de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (laatste 

wijziging 2 maart 2000 Stb 125) betreffende de regeling kennisgeving zweminrichtingen, kan de in artikel 10 

van de WHVBZ voorgeschreven meldingsplicht worden verricht. Alle gegevens welke voor de aanmelding van 

een bestaand zwembad en bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten vereist zijn, worden hierin vermeld. 

 

De door de provincie te verrichten beoordeling van deze gegevens houdt geen toetsing in van de eisen uit het 

Besluit hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). De houder zelf blijft er 

verantwoordelijk voor dat de badinrichting of zwemgelegenheid aan deze eisen voldoet. De door de houder 

verstrekte informatie kan er wel toe leiden dat door de provincie (Gedeputeerde Staten) op grond van art.7 van 

de WHVBZ, nadere voorschriften worden opgesteld. Hierover wordt u tijdig, binnen de gestelde termijn van drie 

maanden op de hoogte gesteld 

 

U wordt er op gewezen dat het niet is toegestaan om gelegenheid tot zwemmen te geven indien niet is voldaan 

aan de met betrekking tot die inrichting geldende voorschriften (artikel 2 van de WHVBZ). 

 

Bij deze kennisgeving, die in enkelvoud kan worden ingediend , moet worden bijgesloten: 

 - een overzichtstekening van de inrichting, 

 - een plattegrond en dwarsdoorsneden van het (de) bassin (s), 

- een stromingschema (s) van de waterbehandelingsinstallatie (s). 

 

Bij renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moeten nog de volgende gegevens worden meegezonden: 

 - een plattegrond van het (de) betrokken gebouw (en), 

 - een technisch en/of  bouwkundig bestek, 

 - de bij het bestek behorende tekeningen. 

 

Het ingevulde kennisgevingsformulier en de bijlagen moeten voor bestaande badinrichtingen en 

zwemgelegenheden binnen veertien dagen na ontvangst worden teruggezonden. 

Voor renovatie, nieuw- of verbouwprojecten moet dit uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip waarop een 

bouwvergunning wordt aangevraagd, of er financiële verplichtingen worden aangegaan, geschieden. 

 

Het adres waar het ingevulde formulier naar teruggestuurd moet worden is: 

 

Gedeputeerde staten  van Drenthe 

Team VTH  

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) 

Postbus 122 

9400 AC ASSEN 

 

Voor nadere informatie omtrent de uitvoering van de WHVBZ en/of de invulling van het 

kennisgevingsformulier kunt u contact opnemen met  of  

   of via @drenthe.nl. 
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Korte toelichting bij het invullen van de vragen: 

Vraag   1 : De adresgegevens van de houder (de juridisch verantwoordelijke en aanspreekbare   

persoon of organisatie voor wiens risico en rekening wordt beheerd) vermelden. 

Vraag   2 : De adresgegevens van de feitelijke beheerder (aanspreekpunt) invullen. 

Vraag   3 : De adresgegevens van de feitelijke inrichting vermelden. 

Vraag   4 : Hier de geplande datum van de opening van de bad-zweminrichting opgeven.  

Vraag   5 : Oprichten betreft een geheel nieuw te bouwen badinrichting of zwemgelegenheid. 

Aanmelden van een bestaande badinrichting of zwemgelegenheid vindt plaats als de inrichting al  bestond voor 

de inwerkingtreding van de wet. Uitbreiden is van toepassing als de bestaande inrichting wordt vergroot. 

Renoveren betreft het vernieuwen en/of opknappen van een reeds bestaand gedeelte van de inrichting. 

Vraag   6 : Een badinrichting of zwemgelegenheid is openbaar toegankelijk als de 

 hoofdactiviteit van de  inrichting het baden of zwemmen is, en het publiek daartoe  van de inrichting gebruik 

kan maken. Een badinrichting of zwemgelegenheid is  openbaar toegankelijk als de badinrichting of   

zwemgelegenheid slechts voor één of enkele uren (per dag of week) wél openbaar toegankelijk is. Een 

badinrichting of zwemgelegenheid  is openbaar toegankelijk als de badinrichting of zwemgelegenheid tevens 

voor  publiek  toegankelijk is. 

Vraag   7 : Het betreft de gegevens van het laboratorium die de maandelijkse bemonsteringen  

zal uitvoeren. 

Vraag   8 : Hier aangeven of de badinrichting  of zwemgelegenheid een eigen 

waterbehandelingsinsallatie heeft.  

Vraag   9 : De hoofdactiviteit waarbinnen de inrichting is gelegen s.v.p. aangeven. 

Vraag 10 : Hier invullen in welke periode van het jaar de bad -of zweminrichting geopend is.  

Dit geldt met name voor openlucht inrichtingen . 

Vraag 11:  Hier invullen gedurende welke uren de badinrichting of zwemgelegenheid is 

geopend, bv 9.00-20.30 uur 

Vraag 12:  Indien er op het terrein van dezelfde inrichting zowel overdekte als openlucht  

bassins aanwezig zijn, dan de keuze van combinatie aangeven. 

Vraag 13:  Hier aangeven hoeveel bezoekers verwacht worden op een gemiddelde dag en  

hoeveel er komen  tijdens een topdag. 

Vraag 14:  Hier aangeven hoe de bassins "worden aangekleed" met b.v. plantenbakken o.i.d. 

Vraag 15:  Betreft de gegevens van ieder bassin gelegen binnen de inrichting. Van elk bassin moet een eigen 

formulier met bassingegevens worden ingevuld, ook als een bassin niet is aangesloten op een (de) 

waterzuiveringsinstallatie. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. Dus 

ook voetenbaden, dompelbaden etc afzonderlijk invullen b.v. in een saunaruimte.  

Vraag 16:  Bassin met éénmalig gebruik van water zijn bassins waarvan het water geheel wordt ververst, na elk 

gebruik door één persoon. Bij afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een 

circulatiebassin. In dat geval ook naam of nummer filter aangeven. Doorstroomd bassin is een bassin waarvan 

het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht. Bij 

afvoer s.v.p. invullen waar het water wordt geloosd b.v. riool of suppletie van een circulatiebassin. In dat geval 

ook naam of nummer filter aangeven. Circulatiebaden zijn bassins waarbij de waterkwaliteit in de hand wordt 

gehouden door het water voortdurend via een waterzuiveringsinstallatie te laten circuleren en te zuiveren.  

Vraag 17:  Betreft de gegevens van ieder binnen de inrichting aanwezig filterinstallatie. Als een deel van het 

circulerend water langs het filter wordt geleid (b.v. via een apart koolfilter (ureumfilter) moet de capaciteit  

hiervan als bypass worden vermeld. Van elke filterinstallatie moet een eigen formulier met filtergegevens 

worden ingevuld. Meerdere formulieren zijn desgevraagd door de provincie Drenthe aan te leveren. 

Vraag 18:  Betreft gegevens van ieder binnen de inrichting gelegen waterbehandelingsinstallatie (gekoppeld aan 

een filterinstallatie).  

Vraag 19:  Betreft t.b.v. de badinrichting of zwemgelegenheidaanwezige sanitaire voorzieningen, kleedruimten 

alsmede de  materialen die gebruikt zijn, alsmede de aanwezigheid van noodverlichting en EHBO ruimten en  

materialen.  
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Kennisgevingsformulier WHVBZ.  

 

 

 

Ingevuld door  : ...................................................................................................... 

Functie   : ...................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................................................................... 

Datum   : ...................................................................................................... 

Handtekening  : ………………………………………………………………….. 

 

Badinrichting cq zwemgelegenheid 

Naam 1)   : ....................................................................................................... 

Eigenaar  : ....................................................................................................... 

Adres   : ....................................................................................................... 

Postcode  : ....................................................................................................... 

Plaats   : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer : ....................................................................................................... 

 

Beheerder 2)  : ....................................................................................................... 

Adres   : ....................................................................................................... 

Postcode  : ....................................................................................................... 

Plaats   : ....................................................................................................... 

Telefoonnummer : ....................................................................................................... 

  

Bezoekadres 3)  : ...................................................................................................... 

Postcode  : ...................................................................................................... 

Plaats   : ...................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................................................................... 

Gemeente  : ...................................................................................................... 

 

 

Openingsdatum  : ...................................................................................................... 

van de inrichting 4) 
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Betreft het: 5)  O oprichten van een geheel nieuwe badinr. of  zwemgelegenheid 

   O aanmelden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

   O het uitbreiden van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

   O het renoveren van een reeds bestaande badinr. of zwemgelegenh. 

 

Categorie bezoekers 6) O openbaar (voor publiek) toegankelijk 

   O uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners/patienten 

   O periodiek voor publiek toegankelijk 

   O anders:.............................................. 

 

Naam van het laboratorium 

welke het  zwem- of badwater  

controleert of gaat controleren 7) 

Naam     : ........................................................................ 

Adres     : ........................................................................ 

Postcode    : ........................................................................ 

Plaats     : ........................................................................ 

Telefoonnummer   : ........................................................................ 

 

Heeft de badinr. of zwemgelegenh. een eigen 

waterbehandelinginstallatie  8)  O Ja   O Nee 

 

 

Soort inrichting waartoe de badinr.  of  zwem- 

gelegenheid behoort  9)  O zwembad  O kampeergelegenheid 

    O sportschool  O sauna 

    O vakantiebedrijf  O buitengewoon onderwijs 

    O hotel   O overig onderwijs 

    O universiteit  O zorginstelling 

    O recreatiecentra  O inrichting voor lichamelijk  

                  O medische instelling     gehandicapten 

    O defensie  O wooncomplex 

    O huis van bewaring O bedrijf 

    O zwemvereniging O opleidingsinstituut 

    O bungalowpark  O anders nl.: ............................... 
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Openstelling badinrichting of zwemgelegenheid 10) 

 

Periode    : ....................................................................................... 

 

Openingstijden per dag: 11) 

 

zondag    : ....................................................................................... 

maandag   : ....................................................................................... 

dinsdag    : ....................................................................................... 

woensdag   : ....................................................................................... 

donderdag   : ....................................................................................... 

vrijdag    : ....................................................................................... 

zaterdag    : ....................................................................................... 

 

 

Uitvoering zwembad 12)   O openlucht 

     O overdekt 

     O combinatie 

 

Bezoekersaantallen welke gemiddeld  

worden verwacht 13)     

Overdekt  - per dag  : ............................. 

  - per topdag  : ............................. 

 

Openlucht - per dag  : ............................. 

  - per topdag  : ............................. 

 

Voorzieningen rond het (de) bassin (s) 14) 

Zijn er zonnebanken/solaria aanwezig ? O nee  O ja, zo ja aantal ............. 

Is een restaurant of bar in de nabijheid ?  O nee  O ja 

Zijn op of rond de perrons plantenbakken 

aanwezig ?    O nee  O ja 

Zij op of rond de bassins speeltoestellen  

aanwezig    O nee  O ja, zo ja welke  

       ..................................................... 
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Bassingegevens  (1)  (15) (per bassin een formulier invullen ) 

Naam of nummer bassin  : .................................................................... 

   O bestaand O wordt gebouwd O wordt gewijzigd 

 

Type bassin    O zwembassin  O recreatiebassin 

     O kleuterbassin  O peuterbassin 

     O familiebassin  O doelgroepenbassin 

 O dompelbassin  O wedstrijdbassin 

     O diep   O halfdiep 

     O ondiep  O bubbelbad 

     O instructiebassin O whirlpool 

     O hotwhirlpool  O therapiebad 

     O voetenbassins  O doorwaadbassin  

O anders nl: .................. 

Bassin met éénmalig gebr. van water (16) O ja O nee O n.v.t.  Desinf.  O ja O nee Afv. naar: ........... 

Doorstroomd bassin (16)   O ja O nee O n.v.t.  Desinf.  O ja O nee Afv. naar: ........... 

Circulatiebad (16)   O ja O nee  

Afmetingen bassin 

Lengte     : ................................ m. 

Breedte     : ................................ m. 

Diepte minimaal   : .................................m. 

 maximaal   : .................................m. 

Inhoud (I)     : .................................m3  

Benodigde pompcapaciteit (Q)  : .................................m3/uur 

Verblijftijd (turn-over tijd) (T)  : .................................uur 

Openingsuren per dag (U)  : .................................uur 

Max. toe te laten zwemmers   Q x U : .................................personen per dag 

              2 

Overloopvoorziening  O goot   O skimmer         O afvoeropening 

Recreatieve voorzieningen O glijbaan  O wildwaterbaan 

    O waterpaddestoel O bubbelbank 

    O springplank, h = ......m O springtoren, h =......m 

    O springplank, h = ......m O startblokken, aantal ....... 

    O waterval  O massagestralen /jetstream 

    O golfslag  O rivier 

    O draaikolk  O stroomversnelling 

    O fontein  O overig nl: ........................ 

Is het bassin voorzien van een beweegbare bodem.  O ja  O nee 
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Filtergegevens  (1) (17) (per filter een formulier invullen) 

 

Naam of nummer filter  : .............................................................................................. 

 

     O bestaand  O nieuw 

Filter t.b.v. bassin (nummer en/of  

eventueel naam).  : ............................................................................................. 

 

Type filter   O open zandfilter  O gesloten zandfilter 

    O kiezelgoerfilter O HI-rate filter 

    O Bi-flow filter  O meerlaagsfilter 

    O ureumfilter  O anders nl: ................................ 

 

 

Filtermateriaal   O Zand   O actief kool 

    O kiezelgoer  O hydro-anthrasit 

    O anders nl: ............................... 

 

 

Filteroppervlak    : ........................ m2  (O) 

Filtercapaciteit    : ........................ m3/uur (K) 

Filtersnelheid  (K gedeeld door O) : ........................ m/uur  (V) 

 

Bypass aanwezig  O nee   O ja,  

capaciteit is: .............. m3/uur 

 

Terugspoelcriterium O tijd   O drukverschil 

   O aantal zwemmers O anders nl: .................................. 

 

Gebruik luchtdruk  bij terugspoelen O ja   O nee 

 

Kijkglas aanwezig   O ja   O nee 

 

 

 

 

 

 

 

Waterbehandelingsinstallatie (1) (18) (per waterbehandelingsinstallatie een formulier invullen) 
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10 

 

Waterbehandelingsinstallatie behorende  

bij filter (nummer en/of naam). : ...................................................................  

Merk en type pomp  : ................................................................... 

Capaciteit (gegevens fabrikant) : .................................................................. m3/uur 

Draaiuren    : ...................................................................uren per etmaal 

 

Water(flow)meter aanwezig  O ja   O nee 

zo ja merk, type en capaciteit :.......................................... 

    

Warmtewisselaar (TSA) aanwezig  O ja  O nee 

 

Automatische chemicaliëndosering  O ja  O nee 

 

Automatische afslag chemicaliën 

dosering bij onvoldoende doorstroming O ja  O nee  O n.v.t. 

 

Plaats van chemicaliëndosering   O handmatig in bassin O autom. voor filter 

     O in skimmer  O  autom. na ureumfilter 

     O automatisch na filter O anders nl: ................... 

    

Flocculatiemiddel  O ja    O nee 

   zo ja welk middel: ............................................. 

   O in skimmer  O automatisch voor filter 

   O handmatig in bad O anders nl: ....................    

       

pH correctie  O ja    O nee 

    zo ja met: 

   O H2SO4 zwavelzuur O HCl zoutzuur     

 O CO2 koolzuurgas O cyanuurzuur 

   O anders nl: ......................... 

   Hoeveel pH correctiemiddel heeft u max. in voorraad: ...........ltr 

 

Desinfectiemiddel O NaOCl cloorbleekloog O O3 ozon     

 O zoutelectrolyse  O ionenwisselaar 

   O anders nl: ...................... 

   Hoeveel desinfectiemiddel heeft u max. in voorraad: ............ltr 

 

 

 

Vervolg waterbehandelingsinstallatie (1) 
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Soort vul cq suppletiewater O leidingwater 

    O grondwater, *wel/niet voorbehandeld  

    O oppervlaktewater *wel/niet voorbehandeld 

 

Suppletie via:   O bufferkelder  O skimmer 

    O voor het filter  O anders nl: ........................  

    

 

Bufferkelder aanwezig  O ja   O nee 

    zo ja inhoud buffer : ...............  m3 

 

Op installatie aangesloten bassins: 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

Naam bassin   : ................................................................................... 

 

Op installatie aangesloten filters: 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 

Naam filter   : .................................................................................... 
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Sanitair en kleedruimten  (19) 

 

Aantal toiletten:  

Nabij wachtruimten  : ......................stuks 

Nabij  kleedruimten  : ......................stuks 

Nabij bassins   : ..................... stuks 

 

Aantal douches:   : ......................stuks 

 

Aantal kleedruimten:  

Kleedcabines   : ......................stuks 

Kleedruimte (groep)  : ..................... stuks 

 

Materiaal toiletten:   

Wanden    : ....................................................... 

Deuren    : ....................................................... 

Vloeren    : ....................................................... 

 

Materiaal douches:  

Wanden    : ...................................................... 

Deuren    : ...................................................... 

Vloeren    : ...................................................... 

 

Materiaal kleedruimten:  

Wanden    : ...................................................... 

Deuren    : ...................................................... 

Vloeren    : ...................................................... 

 

Noodverlichting aanwezig: O ja  O nee 

 

EHBO-ruimte aanwezig: O ja  O nee 

 

EHBO-materiaal aanwezig: O ja   O nee 
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Aan:
Stichting Zwembad Zweeloo

  ZWEELOO

 

Assen, 5 september 2016
Ons kenmerk 36/VTH/2016003894/50423
Behandeld door 
Onderwerp: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 24 augustus 2016 (Coevorden)

Geachte ,

Op 24 augustus 2016 heeft onze toezichthouder, , uw zwemgelegenheid 
bezocht.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ).

Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de 
artikelen uit het BHVBZ.

Wel merken wij het volgende op.
In het recreatiebad is een tegel van de overloopgoot zodanig gebroken dat deze een scherpe 
rand heeft. Wij verzoeken u om voor aanvang van het volgende seizoen deze scherpe rand 
zodanig af te werken dat bezeren hieraan niet mogelijk is.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, , telefoonnummer  of per e-mail 

.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

1
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Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201700686 te vermelden. 

 

 

 

Aan: 
Stichting Zwembad Zweeloo 

 
Hoofdstraat 4 
7851 AA  ZWEELOO 
 
7851 AA4 

 
                    
     

                 
 

Assen, 14 september 2018 
Ons kenmerk 201700686-00776621 
Behandeld door  
Onderwerp: Controle Whvbz 2018 - Stichting Zwembad Zweeloo - Hoofdstraat 4 7851 AA Zweeloo 

                 
              

Geachte , 
 
Op 6 september 2018 heeft onze toezichthouder,  uw zwemgelegenheid Zwembad 
Zweeloo bezocht. Bij de controle was  aanwezig.  
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit (Bhvbz). 
 
 
Wij hebben geconstateerd dat uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit 
het Bhvbz. Wel merken wij nog het volgende op.  
 
 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er bij de bassins een aantal ongelakte houten banken staan. 
Ongelakt hout is poreus en neemt daardoor vuil en water op. Hierdoor kunnen er bacteriën en 
schimmels in groeien.  
 
 
Voorwerpen die met zwemmers in aanraking komen moeten gemaakt zijn van eenvoudig reinigbaar, 
vlak afgewerkt en waterdicht materiaal. U dient deze banken dan ook te voorzien van een laklaag. 
Tijdens de eerstvolgende reguliere controle wordt hier aandacht aan besteed. 
 
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
toezichthouder, l, per telefoon  of per e-mail  
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Aan:
Zwemschool De Vin

Ep Schuilingstraat 12
7881 VV  EMMER-COMPASCUUM

7881 VV 12

Assen, 14 juni 2016
Ons kenmerk 24/VTH/2016002900/50078
Behandeld door 
Onderwerp: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ); 
reguliere controle d.d. 22 februari 2016 (Emmen)

Geachte ,

Op 22 februari 2016 hebben onze toezichthouders  
, uw zwemgelegenheid bezocht. Bij de controle waren u en  

namens de zwemgelegenheid aanwezig.
Tijdens dit bezoek is toegezien op de naleving van de WHVBZ en het Besluit Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Wij hebben geconstateerd dat 
uw zwemgelegenheid tijdens de controle voldeed aan de artikelen uit het BHVBZ als u in 
verband met de hygiëne de bankjes zou lakken en de corrosie van de trapleuning zou 
verwijderen.

Op vrijdag 20 mei is onze toezichthouder  op controlebezoek geweest en heeft 
geconstateerd dat u deze punten goed heeft verholpen. Wij wijzen u er wel op dat u de 
trapleuning wel regelmatig op stevigheid moet controleren. 

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder, , per telefoon via , of 
per e-mail via 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

1
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Aan: 
Zwemschool Emmen 

 
Laan van de Marel 478 
7823 CM  EMMEN 
 
7823 CM478 

 
                    

         
                 
  

Assen, 29 augustus 2018 
Ons kenmerk 201700786-00774269 
Behandeld door   
Onderwerp: Vooraankondiging Last onder dwangsom - Zwemschool Emmen - Ep Schuilingstraat 12 
7881VV Emmer-Compascuum 

                       
                 

Geachte , 
 
Op dinsdag 26 juni 2018 kregen wij een klacht over de waterkwaliteit en de hygiëne in uw 
zwemschool. Uit onze gegevens blijkt tevens dat u vanaf april 2017 als zwemschool de Vin en in 2018 
als zwemschool Emmen geen laboratoriumrapporten bij ons heeft aangeleverd. Naar aanleiding 
hiervan heeft onze toezichthouder op dinsdag 26 juni 2018 en woensdag 27 juni 2018 uw zwemschool 
bezocht. Tijdens deze controles zijn meerdere overtredingen geconstateerd. Wij zijn voornemens om 
u een last onder dwangsom op te leggen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. 
 
Constateringen 

Tijdens de controles op dinsdag 26 juni en woensdag 27 juni 2018 is door onze toezichthouder 
geconstateerd dat u de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en 
het bijbehorende besluit (Bhvbz) overtreedt. Op 2 juli 2018 heeft u van ons per e-mail een voorlopige 
lijst met bevindingen ontvangen. Ook hebben wij de gemeente Emmen ingelicht, zodat ze controles 
aan het dak en de opslag van chemicaliën kunnen uitvoeren. Hieronder hebben wij onze bevindingen 
opgenomen.  
 

1. Waterkwaliteit 
Bij de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de waterkwaliteit niet te controleren was, omdat 
er geen logboek aanwezig was en geen laboratoriumrapporten konden worden overhandigd. 
De toetsing van de waterkwaliteit wordt jaarlijks door de provincie uitgevoerd.  
Zowel in de jaren 2016, 2017 als 2018 is de jaartoets onvoldoende. Ook tijdens het recente, in 
opdracht van ons, uitgevoerde laboratoriumonderzoek van 29 juni is geconstateerd dat de 
waterkwaliteit onvoldoende is.  
 
2. Beveiliging doseerinrichting 
Onze toezichthouder heeft geconstateerd dat de beveiliging van de chemicaliëndosering niet 
functioneert. De beveiliging wordt bewust omzeild om alsnog chemicaliën te kunnen doseren. 
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3. Logboek 
Onze toezichthouder heeft geconstateerd dat het logboek niet aanwezig is binnen de inrichting. De 
twee opgeschreven getallen van pH en chloor waren onvolledig en zonder datum. Het logboek van 
week 1 tot en met week 26 2018 heeft u alsnog per e-mail op woensdagochtend 27 juni 2018 naar 
ons gestuurd. Dit logboek is echter onvolledig. Zo worden de hoeveelheid gebonden beschikbaar 
chloor, de gedoseerde chemicaliën en de hoeveelheid suppletiewater niet bijgehouden.  
 
4. Laboratoriumonderzoek 

Tijdens de controle is geconstateerd dat niet voor alle maanden dat het bad is geopend, een 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd en de resultaten hiervan aan ons zijn gerapporteerd. Vanaf april 
2018 zijn er zelfs in het geheel geen laboratoriummetingen uitgevoerd. 
 
5. Afwerking vloeren 

Tijdens de controle is geconstateerd dat de vloeren plaatselijk glad zijn, een tegel los ligt en gebroken 
is en dat de voegen op sommige plaatsen uitgesleten zijn, zodat deze niet meer waterdicht zijn. Ook 
blijft er op sommige plaatsen water staan. 
 
6. Reiniging en desinfectie 
Tijdens de controle is geconstateerd dat er haren in de vloerputjes van de douche en het perron 
liggen. Tevens liggen er haren en stof in de kleedruimte. 
 
7. Deugdelijkheid 

De voorzieningen in de badinrichting verkeren niet in voldoende staat van deugdelijkheid. Er ligt zand 
in het bassin, omdat waarschijnlijk de spoelkoppen stuk zijn. Het niveau van het zand is gezakt. De 
debietmeter werkt niet. Hieraan zou ook de beveiliging van de chemicaliën dosering gekoppeld 
moeten zijn. De dosering van de chemicaliën verloopt via een omleiding, zodat deze wel wordt 
uitgevoerd. Daarnaast blijkt er een hoge afwijking te zijn van de gemeten waarden van de houder in 
vergelijking tot die van het laboratorium. De afwijking bedraagt 0.3. Dit vinden wij een te hoge 
afwijking. Er is geen dagelijks technisch beheer. De schoonmaak wordt niet dagelijks uitgevoerd. De 
houder heeft onvoldoende recente kennis om zelf het beheer uit te kunnen voeren. Hieruit blijkt dat de 
badinrichting in onvoldoende staat van onderhoud en beheer verkeert. 
 
Vooraankondiging last onder dwangsom 

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting 
verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de 
met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. 
Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van de Bhvbz worden 
overtreden: 
 
Ad 1. waterkwaliteit; Artikel 3, eerste lid van de Bhvbz: kwaliteit zwemwater 

Ad 2. beveiliging doseerinrichting: Artikel 4, tweede lid Bhvbz: Uitschakeling doseerpompen 
Ad 3. logboek: Artikel 9, eerste t/m 4

e
 lid Bhvbz: Dagelijks onderzoek  

Ad 4. laboratoriumonderzoek: Artikel 10, eerste en tweede lid Bhvbz: Periodiek laboratoriumonderzoek 

Ad 5. afwerking vloeren: Artikel 15 eerste en tweede lid Bhvbz: afwerking vloeren 

Ad 6. reiniging en desinfectie: Artikel 17, tweede lid Bhvbz: Reiniging en desinfectie 

Ad 7. deugdelijkheid: Artikel 47 Bhvbz: Deugdelijkheid 
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Voornemen dwangsom 

Wij zijn daarom voornemens om met gebruikmaking van artikel 122 van de Provinciewet juncto artikel 
5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), aan u de volgende last onder dwangsom op te 
leggen voor het (laten) beëindigen van de geconstateerde overtredingen. 
 
Ad 1 waterkwaliteit 

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 3, eerste lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de 

Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door zorg te dragen voor een voldoende 

jaartoets. 

2. Als u in het vervolg (na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking) aan de 

bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) 

per keer dat artikel 3, eerste lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de Whvbz wordt 

overtreden, betalen.  

 

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft 

voldaan, moet u weer €10.000,-- (tienduizend euro) betalen met een maximum van € 30.000,-- 
(dertigduizend euro). 

 

Uitleg lastgeving: 

Voor het opheffen en niet opnieuw begaan van de overtreding is het noodzakelijk dat u ten 

minste 9 voldoende maandtoetsen per jaar krijgt, en bij twee opvolgende onvoldoende 

maandtoetsingen, nooit twee onvoldoendes voor dezelfde parameter achter elkaar. 

 
Ad 2 beveiliging doseerinrichting 

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 4, tweede lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de 

Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door de beveiliging van de automatische 

chemicaliëndosering te laten functioneren.  

2. Als u in het vervolg (na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking) aan de 

bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro)  

betalen.  

 

 Uitleg lastgeving: 

U moet ervoor zorg dragen dat er binnen u zweminrichting een voorziening aanwezig is 

waardoor de pompen die dienen voor het toevoegen aan het zwem- en badwater van 

desinfectiemiddelen en van middelen voor correctie van de zuurgraad niet werken, wanneer er 

onvoldoende doorstroming is in de leiding waarin die middelen worden toegevoegd. 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot 

zwemmen wordt gegeven wanneer de beveiliging van de automatische chemicaliëndosering 

niet functioneert. 

 
Ad 3 logboek 

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz, juncto 

artikel 2 van de Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door tenminste tweemaal 

daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit te voeren en de resultaten hiervan 

te noteren in het logboek. Het logboek dient ten minste 2 jaar lang te worden bewaard in uw 

badinrichting. 

2. Als u in het vervolg (na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking) aan de 

bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 
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3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend 

vijfhonderd euro) per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz juncto 

artikel 2 van de Whvbz wordt overtreden, betalen.  

 

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft 

voldaan, moet u weer €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen met een maximum van 

€ 7.500,-- (zevenduizend vijfhonderd euro). 

 

Uitleg lastgeving: 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot 

zwemmen te geven wanneer niet tenminste tweemaal daags het eigen onderzoek naar de 

zwemwaterkwaliteit uit is gevoerd en genoteerd in het logboek en het logboek ten minste 2 

jaar lang wordt bewaard in uw badinrichting. 

 

Ad 4 laboratoriumonderzoek 
1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 10, eerste en tweede lid, van het Bhvbz, juncto artikel 

2 van de Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door een onderzoek naar de 

waterkwaliteit uit te laten voeren door een gecertificeerd laboratorium en het rapport daarvan 

aan ons toe te zenden. 

2. Als u in het vervolg (na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking) aan de 

bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro)  

per keer dat artikel 10, eerste en tweede lid, van het Bhvbz juncto artikel 2 van de Whvbz 

wordt overtreden, betalen.  

 

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft 

voldaan, moet u weer € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen met een maximum van € 30.000,-
- (dertigduizend euro). 

 

Uitleg lastgeving: 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot 

zwemmen wordt gegeven wanneer er geen laboratoriumonderzoek naar de waterkwaliteit is 

uitgevoerd of het rapport daarvan niet aan ons is toegezonden. 

 
Ad 5 afwerking vloeren 

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 15, eerste en tweede lid, van het Bhvbz, juncto artikel 

2 van de Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door ervoor zorg te dragen dat de 

vloeren van de badinrichting voldoende stroef, vlak en waterdicht zijn afgewerkt. 

2. Als u na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking aan de bovenstaande 

lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro)  

betalen.  

 
Uitleg lastgeving: 
Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot 

zwemmen wordt gegeven wanneer de vloeren niet voldoende stroef, vlak en waterdicht zijn 

afgewerkt. 
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Ad 6 reiniging en desinfectie 
1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 17, tweede lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de 

Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door geen gelegenheid tot zwemmen te geven 

wanneer de badinrichting niet voldoende gereinigd en gedesinfecteerd is. 

2. Als u na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking aan de bovenstaande 

lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend 

vijfhonderd euro) per keer dat artikel 17,tweede lid, van het Bhvbz juncto artikel 2 van de 

Whvbz wordt overtreden, betalen.  

 

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft 

voldaan, moet u weer €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen met een maximum van 

€ 7.500,-- (zevenduizend vijfhonderd euro). 

 

Uitleg lastgeving: 

U voldoet aan de lastgeving wanneer uw badinrichting voldoende is gereinigd en 

gedesinfecteerd. Voor het opheffen van de overtreding is het verder noodzakelijk dat er geen 

gelegenheid tot zwemmen wordt geven wanneer de badinrichting niet voldoende gereinigd en 

gedesinfecteerd is. 

 

Ad 7 deugdelijkheid 
1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 47 van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de Whvbz, te 

beëindigen en beëindigd te houden door uw badinrichting in voldoende staat van 

deugdelijkheid te laten verkeren en blijven verkeren. 

2. Als u na de verzenddatum van de definitieve dwangsombeschikking aan de bovenstaande 

lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro)  

betalen.  

 

Uitleg lastgeving: 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot 

zwemmen wordt gegeven wanneer de badinrichting niet in voldoende staat van deugdelijkheid 

verkeert. Hieronder wordt tenminste begrepen dat alle voorgeschreven voorzieningen in de 

badinrichting aanwezig zijn, functioneren en in een goede staat van onderhoud en reinheid 

verkeren. 

 

Wanneer wij constateren een van de bovenstaande overtredingen voortduurt, terwijl de bijbehorende 
last in het geheel verbeurd is, zien wij ons genoodzaakt om over te gaan tot andere binnen onze 
bevoegdheid liggende handhavingsmogelijkheden. Wij denken hierbij aan sluiting van uw 
badinrichting. 
 

Zienswijze 

Voordat wij overgaan tot het definitief opleggen van de last onder dwangsom, stellen wij u in de 
gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen bij ons college naar voren te brengen. U mag uw 
zienswijze mondeling of schriftelijk geven tot twee weken na de verzenddatum van deze brief. 
U heeft dit recht volgens artikel 4.8 van de Awb. De schriftelijke reactie kunt u zenden aan: 
Het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. 
 
Afschrift 

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland, de 
Inspectie Leefomgeving en Transport, de Politie Noord-Nederland, de afdeling infectieziekten van de 
GGD Drenthe en het college van B&W van de gemeente Emmen. 
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Informatie 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben of wilt u 
reageren op onze brief dan kunt u hiervoor contact opnemen met het Klanten Contactcentrum via 
(0592) 36 55 55, of per e-mail via post@drenthe.nl. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
namens dezen,  

 

teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
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Bijlage 1: Wetteksten 
 
Artikel 2 van het Whvbz: Verbod tot gelegenheid geven te zwemmen 
Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting 

te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 

7 geldende voorschriften. 

 
Artikel 3, eerste lid van de Bhvbz: kwaliteit zwemwater 
Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn 

aangegeven. 
 
Artikel 4, tweede lid: Uitschakeling doseerpompen 
Er is een voorziening waardoor de pompen, die dienen voor het toevoegen aan het zwem- en 

badwater van desinfectiemiddelen en van middelen voor correctie van de zuurgraad, niet werken 

wanneer er onvoldoende doorstroming is in de leiding waarin die middelen worden toegevoegd. 

 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

 
Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 
Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 
Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1) 
De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is 

op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan 

gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een 

staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals 

deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze 

bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het BHVBZ is aangegeven. 

 
  

539



 

 

Artikel 10, tweede lid 
Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport 

noteren. 

 
Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren 
Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn: 

a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden; 

b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen; 

c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is. 

 
Artikel 15, tweede lid 
In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, 

waterdicht materiaal. 

 
Artikel 17, tweede lid: Reiniging en desinfectie 
De ruimten, bedoeld in het eerste lid, alsook de in artikel 15 bedoelde vloeren, worden tevens 

regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd 

 
Artikel 47: Deugdelijkheid 

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren 

deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid. 
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Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in 

oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit1 

Parameters en plaatsen van onderzoek Eenheid Norm 

Frequentie van 

onderzoek uit te 

voeren door 

      houder  labor. 

Te meten in het bassin op de plaats waar de 

waarde van deze parameter naar redelijkerwijs 

kan worden aangenomen, het ongunstigst is :
2
 

        

1. Bij 37°C kweekbare kiemen aantal per ml ≤ 100   m  

2. Pseudomonas aeruginosa aantal per 100 ml niet aantoonbaar   3
  

3. Doorzicht meter tot bodem d m 

4. Troebelingsgraad bij uitlaat FTE ≤0,5   3
  

5. Kaliumpermanganaatverbruik mg/l ≤ 70 % van het

kaliumpermanganaatverbruik van het 

suppletiewater + 6 

  m
4
 

6. Zuurgraad Ph 6,8 ≤ pH ≤ 7,8 d  m  

7. Buffercapaciteit mmol/l ≥ 1   3
  

8. Ureum mg/l ≤ 2,0   m
4
 

9. Vrij beschikbaar chloor (VBC) mg/l 0,5 ≤ VBC ≤ 1,55
 d  m 

10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur 

wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 

vermelde norm) 

mg/l 2,0 ≤ VBC ≤ 5,0 d  m  

11. Gebonden beschikbaar chloor mg/l ≤ 1,0 d  m  

12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm 

wordt  

mg/l ≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur)      

gebruikt)   ≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-

verbindingen)  

  m
4
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Parameters en plaatsen van onderzoek Eenheid Norm 

Frequentie van 

onderzoek uit te 

voeren door 

          

Te meten in het toevoerwater:          

13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt) mg/l niet aantoonbaar d  m 

          

Te meten op de in het beheersplan Legionella 

(artikel 2b) aangegeven risicopunten:  

        

14. Legionella kolonievormende 

eenheden per 

liter(k.v.e./l) 

<100 k.v.e./l   hj 

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, 

doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht. 

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 

zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de 

tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van 

enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden. 

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten. 

1
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen 

desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 

genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden 

alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters. 

2
 Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt 

gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of 

badwater in één bassin. 

3
 Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats 

te vinden ten aanzien van deze parameter. 

4
 Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze 

parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het 

ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen. 
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5
 Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m

2
 geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.  

Voorschriften ten aanzien van de toetsing 

De toetsing van de hoedanigheid van het zwem- en badwater aan de normen verloopt als volgt. 

1. Er wordt uitgegaan van de gegevens uit onderzoek verricht door het laboratorium, ingevolge artikel 10, eerste lid. 

2. Met het oog op de toetsing worden de parameters in twee groepen ingedeeld. Groep 1 omvat de onder 3, 6, 9 of 10 (alleen de 

ondergrens van VBC), 13 en 14 genoemde parameters. Groep 2 de overige (incl. de bovengrens van VBC). Bij bassins met eenmalig 

gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden 

toegevoegd, geldt de onder 1 genoemde parameter als een groep 1-parameter. 

3. Het resultaat van een maandelijkse toetsing is onvoldoende wanneer één van de tot groep 1 behorende parameters de erbij 

behorende norm overschrijdt of wanneer twee of meer van de tot groep 2 behorende parameters de erbij behorende normen 

overschrijden. 

4. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen wanneer, gerekend over een kalenderjaar niet meer dan het aantal in de volgende 

tabel genoemde maandelijkse toetsingen een onvoldoende uitkomst hebben: 

Aantal maandelijkse onderzoekingen in het betreffende kalenderjaar  Aantal onvoldoende uitkomsten van maandelijkse toetsingen 

1 en 2 0 

3–5 1  

6–9 2 (maar niet twee keer achtereen t.a.v. dezelfde parameter)  

10–12 3 (maar niet twee keer achtereen t.a.v. dezelfde parameter) 

 
 
 
 
 

543



 

 

 

 

Aan: 
Zwemschool Emmen 

 
Ep Schuilingstraat 12 
7881 VV  EMMER-COMPASCUUM 
 
7881 VV12 

 
                    

       
                

   
Assen, 3 oktober 2018 
Ons kenmerk 201700786-00779692 
Behandeld door  
Onderwerp: Last onder dwangsom Whvbz 2018 - zwemschool Emmen - Ep Schuilingstraat 12 7881 
VV Emmer-Compascuum 

               
                       

Geachte  en , 
 
Op 29 augustus 20181 schreven wij dat wij voornemens zijn om u een last onder dwangsom op te 
leggen, omdat u meerdere artikelen van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (Bhvbz), en daarmee artikel 3 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden (Whvbz), overtreedt.  
 
Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken uw zienswijze te geven. Hier heeft u 
gebruik van gemaakt middels een zienswijzegesprek op locatie van de zwemschool op 13 september 
2018. Bij dit gesprek was  aanwezig namens de zwemgelegenheid en waren 

 aanwezig namens provincie Drenthe. 
 
Wij hebben uw zienswijze afgewogen en hebben besloten u een last onder dwangsom op te leggen. 
Waarom wij dit doen lichten wij in dit besluit toe. 
 

Meerdere overtreders 

Uit ons onderzoek is gebleken dat Zwemschool Emmen een handelsnaam is van het bedrijf Mink 
Cleaningservices. Zowel Mink Cleaningservices als Zwemschool Emmen merken wij aan als 
overtreders. Indien één van de overtreders gehoor geeft aan de last onder dwangsom dan zijn de 
anderen bevrijd van de verplichting de last uit de voeren. Dit besluit is gezonden aan alle overtreders. 
  

Overtreding, zienswijze per overtreden wetsartikel en onze reactie hierop 

Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Whvbz, is het de houder van een zweminrichting 
verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de 
met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 van de Whvbz geldende voorschriften. 
Geconstateerd is dat artikel 3 van de Whvbz en de volgende voorschriften van de Bhvbz worden 
overtreden. Voor de leesbaarheid van deze brief zijn de integrale wetteksten opgenomen in de bijlage. 
 
 
1: Met ons kenmerk 201700786-00774269 
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Ad 1. Artikel 3, eerste lid, van het Whvbz: Waterkwaliteit 
 
Overtreding 

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de waterkwaliteit niet te controleren was, 
omdat er geen logboek aanwezig was en geen laboratoriumrapporten konden worden overhandigd. 
De toetsing van de waterkwaliteit wordt jaarlijks door de provincie uitgevoerd.  
Zowel in de jaren 2016, 2017 als 2018 is de jaartoets onvoldoende gebleken. Ook tijdens het recente, 
in opdracht van ons door WLN uitgevoerde laboratoriumonderzoek van 29 juni, is geconstateerd dat 
de waterkwaliteit onvoldoende is.  
 
Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat u inmiddels contact heeft gehad met het laboratorium over het 
uitvoeren van de waterkwaliteitsanalyses. Verder geeft u aan dat u in oktober een cursus 
waterbehandeling gaat volgen om meer grip te krijgen op de waterkwaliteit. U houdt inmiddels het 
logboek met eigen metingen bij. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat u inmiddels weer waterkwaliteitsanalyses laat aanleveren, het logboek bijhoudt en een cursus 
waterbehandeling gaat volgen zien wij als een goede ontwikkeling. Dat neemt echter niet weg dat de 
jaartoets van de waterkwaliteit (de gemiddelde waterkwaliteit over dat jaar) al 3 jaar op rij onvoldoende 
is. Voor de bescherming van de gezondheid van uw bezoekers is een goede waterkwaliteit 
noodzakelijk. Wij zien het opleggen van deze dwangsom als stok achter de deur om u te bewegen 
blijvend aandacht te besteden aan een goede waterkwaliteit. 
 
Uw toezegging voor verbetering is zodoende voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van 
een last onder dwangsom. 
 
 
Ad 2. Artikel 4, tweede lid Bhvbz: Beveiliging doseerinrichting 
 
Overtreding 

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de beveiliging van de chemicaliëndosering 
niet functioneert. De beveiliging wordt bewust omzeild om alsnog chemicaliën te kunnen doseren. 
 
Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat de beveiliging van de chemicaliëndosering was overbrugd omdat één 
van de benodigde sensoren niet functioneerde. Tijdens het zienswijzegesprek heeft u laten zien dat u 
dit verholpen heeft door de sensor te vervangen en de bedrading te herstellen naar de oorspronkelijke 
staat. De chemicaliëndosering functioneert weer naar behoren. U heeft aangegeven niet op de hoogte 
.. zijn van de risico’s van het uitschakelen van de beveiliging en deze niet nogmaals uit te schakelen. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat u de beveiliging van de chemicaliëndosering heeft hersteld en heeft toegezegd deze niet 
nogmaals uit te schakelen zien wij als een goede ontwikkeling. Wij zijn van mening dat u inmiddels 
voldoende bent doordrongen van het nut van de beveiliging en de risico’s van het uitschakelen, dan
wel overbruggen, van deze beveiliging. 
 
Uw toezegging voor verbetering, in combinatie met het feit dat dit de eerste maal is dat deze 
overtreding bij u is geconstateerd, is zodoende voor ons reden om af te zien van het opleggen van 
een last onder dwangsom.  
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Wij komen ook tot dit besluit omdat het niet functioneren van deze beveiliging tevens leidt tot het 
overtreden van artikel 47 van het Bhvbz. Het opleggen van een last voor beide overtredingen zou in 
uw geval naar onze mening onevenredig tot de overtreding zijn. 
 
 
Ad 3. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid Bhvbz: Logboek 
 
Overtreding 

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat het logboek niet aanwezig is binnen de 
inrichting. De twee opgeschreven getallen van pH en chloor waren onvolledig en zonder datum. Het 
logboek van week 1 tot en met week 26 2018 heeft u alsnog per e-mail op woensdagochtend 27 juni 
2018 naar ons gestuurd. Dit logboek is echter onvolledig. Zo worden de hoeveelheid gebonden 
beschikbaar chloor, de gedoseerde chemicaliën en de hoeveelheid suppletiewater niet bijgehouden.  
 

Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat u het logboek nu aanwezig is in de inrichting en u minimaal tweemaal 
daags het eigen onderzoek uitvoert en noteert in het logboek. Daarnaast geeft u aan dat u de intentie 
hebt om dit driemaal daags te doen. Tijdens het gesprek heeft u het ingevulde logboek ook laten zien. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat het logboek van het eigen onderzoek in de inrichting aanwezig is en bijgehouden wordt vinden wij 
een goede ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat het logboek van het eigen onderzoek daarvoor ook al 
tweemaal daags bijgehouden had moeten worden. Het eigen onderzoek is van belang voor uw eigen 
en ons inzicht in het dagelijks beheer van de waterkwaliteit. Voor de bescherming van de gezondheid 
van uw bezoekers is een goede waterkwaliteit noodzakelijk. Wij zien het opleggen van deze 
dwangsom als stok achter de deur om u te bewegen om blijvend aandacht te besteden aan een 
goede waterkwaliteit. 
 
Uw toezegging voor verbetering is zodoende voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van 
een last onder dwangsom. 
 

 
Ad 4. Artikel 10, eerste en tweede lid, van het Bhvbz: Laboratoriumonderzoek 

 
Overtreding 

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat niet voor alle maanden dat het bad is 
geopend, een laboratoriumonderzoek is uitgevoerd en de resultaten hiervan aan ons zijn 
gerapporteerd. Vanaf april tot en met juni 2018 zijn er zelfs in het geheel geen laboratoriummetingen 
in opdracht van zwemschool Emmen uitgevoerd. 
 

Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat u problemen heeft gehad met het contracteren van een geschikt 
laboratorium voor het uitvoeren van de waterkwaliteitsanalyses. Tevens geeft u aan dat u inmiddels 
contact heeft gehad met een laboratorium om zorg te dragen dat maandelijks de waterkwaliteit 
geanalyseerd wordt. Daarnaast is voor de maand juli reeds een waterkwaliteitsanalyse door u 
aangeleverd. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat u inmiddels een contract met een laboratorium heeft voor het aanleveren van 
waterkwaliteitsanalyses en dat u reeds een analyse heeft aangeleverd voor de maanden juli en 
augustus zien wij als een goede ontwikkeling. Wij zijn van mening dat u inmiddels voldoende bent 
doordrongen van de noodzaak van het laten uitvoeren en aanleveren van de waterkwaliteitsanalyses. 
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Uw toezegging voor verbetering, in combinatie met het feit dat dit de eerste maal is dat deze 
overtreding bij u is geconstateerd, is zodoende voor ons reden om af te zien van het opleggen van 
een last onder dwangsom.  
 
Wij komen ook tot dit besluit omdat het niet aanleveren van laboratoriumrapporten ook leidt tot het 
overtreden van artikel 3 van het Whvbz. Het opleggen van een last voor beide overtredingen zou in 
uw geval naar onze mening onevenredig tot de overtreding zijn. 
 
 
Ad 5. Artikel 15, eerste en tweede lid, van het Bhvbz: Afwerking vloeren 

 
Overtreding 

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de vloeren plaatselijk glad zijn, een tegel los 
ligt en gebroken is en dat de voegen op sommige plaatsen uitgesleten zijn, zodat deze niet meer 
waterdicht zijn. Ook blijft er op sommige plaatsen water staan. 
 
Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat u inmiddels herstelwerk aan de vloer heeft uitgevoerd. Dit heeft u 
tijdens het zienswijzegesprek ook laten zien. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat u herstelwerk heeft uitgevoerd aan de vloer zien wij als een goede ontwikkeling. De uitgesleten 
voegen zijn opgevuld en de losse tegels zijn vastgezet. Dit neemt niet weg dat er blijvend aandacht 
nodig is voor de staat van de vloer. Er is nog steeds sprake van enige mate van plasvorming, wat 
maakt dat er een extra schoonmaakinspanning nodig is om de vloer hygiënisch te houden. 
 
Uw toezegging voor verbetering, in combinatie met het feit dat dit de eerste maal is dat deze 
overtreding bij u is geconstateerd, is zodoende voor ons reden om af te zien van het opleggen van 
een last onder dwangsom.  
 
Wij komen ook tot dit besluit omdat het onvoldoende aandacht besteden aan de staat van onderhoud 
van de vloer ook leidt tot het overtreden van artikel 47 van het Bhvbz. Het opleggen van een last voor 
beide overtredingen zou in uw geval naar onze mening onevenredig tot de overtreding zijn. 
 
Ad 6. Artikel 17, tweede lid, van het Bhvbz: Reiniging en desinfectie 
 
Overtreding 

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat er haren in de vloerputjes van de douche en 
het perron liggen. Tevens liggen er haren en ligt er stof in de kleedruimte. 
 
Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat u inmiddels de inspanningen voor reiniging en desinfectie hebt 
verhoogd. Tijdens het zienswijzegesprek heeft u ons een bijgehouden schoonmaak- en 
desinfectierooster laten zien waarop is bijgehouden wanneer welke schoonmaakwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd. Tevens heeft u laten zien dat de badinrichting inmiddels volledig gereinigd en 
gedesinfecteerd is. U geeft aan dat het voor uzelf ook van belang is om een schone en hygiënische 
badinrichting te hebben. 
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Reactie op zienswijze 

Dat u inmiddels de badinrichting volledig gereinigd en gedesinfecteerd heeft en een 
schoonmaakrooster bijhoudt zien wij als een goede ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat er blijvend 
aandacht nodig is voor het hygiënisch en schoon houden van de badinrichting. 
 
Uw toezegging voor verbetering, in combinatie met het feit dat dit de eerste maal is dat deze 
overtreding bij u is geconstateerd, is zodoende voor ons reden om af te zien van het opleggen van 
een last onder dwangsom.  
 
Wij komen ook tot dit besluit omdat het onvoldoende aandacht besteden aan de staat van reinheid 
van de badinrichting ook leidt tot het overtreden van artikel 47 van het Bhvbz. Het opleggen van een 
last voor beide overtredingen zou in uw geval naar onze mening onevenredig tot de overtreding zijn. 
 
Ad 7. Artikel 47 van het Bhvbz: Deugdelijkheid 

 
Overtreding 

Tijdens de controle van 26 juni 2018 is geconstateerd dat de voorzieningen in de badinrichting niet in 
voldoende staat van deugdelijkheid verkeren. Er ligt filterzand in het bassin, omdat waarschijnlijk de 
spoelkoppen van het filter stuk zijn. Het niveau van het zand in het filter is behoorlijk gezakt. De 
debietmeter werkt niet. Hieraan zou ook de beveiliging van de chemicaliën dosering gekoppeld 
moeten zijn. De dosering van de chemicaliën verloopt via een omleiding, zodat deze wel wordt 
uitgevoerd.  
 
Daarnaast blijkt er een hoge afwijking te zijn van de gemeten waarden van de houder in vergelijking 
tot die van het laboratorium. De afwijking bedraagt 0.3. Dit vinden wij een te hoge afwijking. Er is geen 
dagelijks technisch beheer. De schoonmaak wordt niet dagelijks uitgevoerd. De houder heeft 
onvoldoende recente kennis om zelf het beheer uit te kunnen voeren. Hieruit blijkt dat de badinrichting 
in onvoldoende staat van onderhoud en beheer verkeert. 
 
Zienswijze 

In uw zienswijze geeft u aan dat u onderschrijft dat er te weinig aandacht is besteed aan de staat van 
onderhoud en reinheid van de badinrichting. U geeft daarnaast aan dat u de zaken die u op korte 
termijn heeft kunnen verbeteren, verbeterd heeft. Wel geeft u aan dat u niet in staat bent om sommige 
zaken zelfstandig op te lossen, zoals het in goede staat brengen van (de spoelkoppen van) het filter. 
Tot slot geeft u aan dat u een opleiding waterbehandeling gaat volgen om uw kennis van het beheren 
van een badinrichting te actualiseren. 
 
Reactie op zienswijze 

Dat u inmiddels de nodige verbeteringen heeft aangebracht in het beheer en onderhoud van de 
badinrichting zien wij als een goede ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat het beheer en onderhoud 
blijvend aandacht zullen vragen. Voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van uw 
bezoekers is een goede waterkwaliteit, een schone en hygiënische badinrichting, met functionerende 
voorzieningen, noodzakelijk. Wij zien het opleggen van deze dwangsom als stok achter de deur om u 
te bewegen om blijvend aandacht te besteden aan de deugdelijkheid en reinheid van de badinrichting. 
 
Uw toezegging voor verbetering is zodoende voor ons geen reden om af te zien van het opleggen van 
een last onder dwangsom. 
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Handhavingsplicht 

Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of een 
last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts 
onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren dit te doen. Dit kan zich 
voordoen indien concreet zicht op legalisering bestaat. Ook kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien. 
 
Naar onze mening heeft u ruim voldoende tijd en mogelijkheid gehad om structurele verbeteringen 
door te voeren. Wij komen na onderzoek en belangenafweging tot de conclusie dat de veiligheid en 
gezondheid van uw bezoekers, dat gediend is met handhaving, in dit geval zwaarder weegt dan uw 
belang, om geen last onder dwangsom opgelegd te krijgen. Ons zijn geen omstandigheden bekend 
waarom van handhaving moet worden afgezien. 
 
Op grond van het bovenstaande zien wij geen reden om af te zien van het opleggen van een last 
onder dwangsom.  
 

Besluit 

Wij zijn bevoegd gezag ten aanzien van uw badinrichting. Wij leggen u met gebruikmaking van artikel 
122 van de Provinciewet, juncto artikel 5.32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een last onder 
dwangsom op voor het (laten) beëindigen dan wel niet opnieuw begaan van de volgende 
overtredingen: 
 
 
Ad 1. Artikel 3, eerste lid, van het Bhvbz: Waterkwaliteit 

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 3, eerste lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de 

Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door zorg te dragen voor een voldoende 

jaartoets. 

2. Als u in het vervolg (vanaf 1 januari 2019) aan de bovenstaande lastgeving voldoet, dan 

voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 10.000,-- (tienduizend euro) 

per keer dat artikel 3, eerste lid, van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de Whvbz wordt 

overtreden, betalen.  

 

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft 

voldaan, moet u weer €10.000,-- (tienduizend euro) betalen met een maximum van € 30.000,-- 
(dertigduizend euro). 

 

Uitleg lastgeving: 

Voor het opheffen en niet opnieuw begaan van de overtreding is het noodzakelijk dat u vanaf 

1 januari 2019 ten minste 9 voldoende maandtoetsen per jaar krijgt, en bij twee opvolgende 

onvoldoende maandtoetsingen, nooit twee onvoldoendes voor dezelfde parameter achter 

elkaar. 
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Ad 3. Artikel 9, eerste tot en met vierde lid Bhvbz: Logboek 
1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz, juncto 

artikel 2 van de Whvbz, te beëindigen en beëindigd te houden door tenminste tweemaal 

daags het eigen onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit uit te voeren en de resultaten hiervan 

te noteren in het logboek. Het logboek dient ten minste 2 jaar lang te worden bewaard in uw 

badinrichting. 

2. Als u in het vervolg (één dag na de verzenddatum van deze dwangsombeschikking) aan de 

bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u € 2.500,-- (tweeduizend 

vijfhonderd euro) per keer dat artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van het Bhvbz juncto 

artikel 2 van de Whvbz wordt overtreden, betalen.  

 

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft 

voldaan, moet u weer €2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) betalen met een maximum van 

€ 7.500,-- (zevenduizend vijfhonderd euro). 

 

Uitleg lastgeving: 

Voor het opheffen van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen gelegenheid tot 

zwemmen wordt geven wanneer niet tenminste tweemaal daags het eigen onderzoek naar de 

zwemwaterkwaliteit uit is gevoerd en genoteerd in het logboek en het logboek ten minste 2 

jaar lang wordt bewaard in uw badinrichting. 

 

 

Ad 7. Artikel 47 van het Bhvbz: Deugdelijkheid 

1. Wij gelasten u de overtreding van artikel 47 van het Bhvbz, juncto artikel 2 van de Whvbz, te 

beëindigen en beëindigd te houden door uw badinrichting in voldoende staat van 

deugdelijkheid te laten verkeren en blijven verkeren. 

2. Als u in het vervolg (één dag na de verzenddatum van deze dwangsombeschikking) aan de 

bovenstaande lastgeving voldoet, dan voorkomt u dat u een dwangsom moet betalen. 

3. Indien u niet aan bovenstaande lastgeving voldoet, dan moet u, per keer dat artikel 47 van het 

Bhvbz, juncto artikel 2 van de Whvbz wordt overtreden, € 10.000,-- (tienduizend euro) betalen.  

 

Als wij vervolgens opnieuw constateren dat u niet aan de bovenstaande lastgeving heeft 

voldaan, moet u weer €10.000,-- (tienduizend euro) betalen met een maximum van € 30.000,-- 
(dertigduizend euro). 

 

Uitleg lastgeving: 

Voor het opheffen en niet opnieuw begaan van de overtreding is het noodzakelijk dat er geen 

gelegenheid tot zwemmen wordt gegeven wanneer de badinrichting niet in voldoende staat 

van deugdelijkheid verkeert. Hieronder wordt tenminste begrepen dat alle voorgeschreven 

voorzieningen in de badinrichting aanwezig zijn, functioneren, goed beheerd worden en in een 

goede staat van onderhoud en reinheid verkeren. 

 
Gelet op de acute aard van de overtreding treedt deze last onder dwangsom in werking één dag na 
dagtekening van deze brief, die bovenaan deze brief is vermeld. Wanneer wij na het verstrijken van 
bovengenoemde termijnen vaststellen dat de overtredingen voortduren dan moet u ons per overtreden 
lastgeving een dwangsom betalen. U dient deze dwangsom dan binnen zes weken te betalen. 
Wanneer u niet binnen deze termijn betaalt, dan zullen wij bij invorderingsbeschikking de dwangsom 
invorderen.  
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Indien na invordering van de dwangsom(men) blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt, zullen 
wij ons beraden over de toepassing van andere binnen onze bevoegdheid liggende 
handhavingsmaatregelen, bijvoorbeeld de sluiting van uw zwembad. 
 
Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht en zijn wij bevoegd 
om de verbeurde dwangsommen en de wettelijke rente in te vorderen. 
 
Motivering bedragen 

Op grond van artikel 5:32b, derde lid, van de Awb dient de dwangsom in redelijke verhouding te staan 
tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Het 
opleggen van een last onder dwangsom heeft ten doel de overtreder te bewegen tot naleving van de 
voor hem geldende regels. Van de dwangsom moet een zodanige prikkel uitgaan, dat de opgelegde 
last wordt uitgevoerd zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.2  
 
Wij hebben aan de hoogte van de dwangsom de aard en de ernst van de overtreding en uw gedrag 
ten grondslag gelegd. De Whvbz en het Bhvbz beogen de gezondheid en veiligheid van de bezoekers 
van de badinrichting te beschermen.  
 
De op grond van artikel 3 van het Whvbz geëiste hoedanigheid van het badwater dient ter 
bescherming van de gezondheid van de gebruikers van uw badinrichting. Wanneer de waterkwaliteit 
structureel onvoldoende is, wordt de gezondheid van de bezoekers in gevaar gebracht. Naleving van 
dit artikel is dan ook geboden. 
 
De op grond van artikel 9 van het Bhvbz vereiste logboeken en eigen onderzoeken naar de 
hoedanigheid van het zwembadwater dienen voor uw eigen en ons inzicht in de dagelijkse 
waterkwaliteit in uw badinrichting. Wanneer u en wij geen zicht hebben op de waterkwaliteit, wordt de 
gezondheid van de bezoekers in gevaar gebracht. Naleving van dit artikel is dan ook geboden. 
 
De op grond van artikel 47 van het Bhvbz gestelde eisen aan de deugdelijkheid en reinheid van de 
voorzieningen in een badinrichting dienen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de 
gebruikers van uw badinrichting. Wanneer voorzieningen niet deugdelijk functioneren en de 
badinrichting onvoldoende rein gehouden wordt, wordt de gezondheid en veiligheid van de bezoekers 
in gevaar gebracht. Naleving van dit artikel is dan ook geboden. 
 
Wij zien deze last onder dwangsom als stimulans om gedragsverandering te realiseren. Een prikkel 
om u ertoe te bewegen in het vervolg de waterkwaliteit voldoende te houden, de eigen onderzoeken 
naar de waterkwaliteit uit te voeren en bij te houden en uw badinrichting in een reine en deugdelijke 
staat te houden.  
 
De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de aard en de ernst van de overtredingen. Wij achten 
de overtredingen zodanig ernstig dat een dwangsom van deze hoogte gerechtvaardigd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2: Uitspraak van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:343  
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Bijlage 1: Wetteksten 
 
Artikel 2 van het Whvbz: Verbod tot gelegenheid geven te zwemmen 
Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting 

te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 

7 geldende voorschriften. 

 
Artikel 3, eerste lid van de Bhvbz: kwaliteit zwemwater 
Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn 

aangegeven. 
 
Artikel 4, tweede lid: Uitschakeling doseerpompen 
Er is een voorziening waardoor de pompen, die dienen voor het toevoegen aan het zwem- en 

badwater van desinfectiemiddelen en van middelen voor correctie van de zuurgraad, niet werken 

wanneer er onvoldoende doorstroming is in de leiding waarin die middelen worden toegevoegd. 

 
Artikel 9, eerste lid: Dagelijks onderzoek 

De houder onderzoekt de parameters zoals deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ. Dit 

houdt in dat de parameters doorzicht, zuurgraad, vrij beschikbaar chloor en gebonden beschikbaar 

chloor dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch ten minste bij de 

opening en tegen sluitingstijd, door de zwembadhouder worden onderzocht. 

 
Artikel 9, tweede lid 

Hij noteert in een logboek de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek. 

 
Artikel 9, derde lid 

Hij noteert daarbij tevens: 

a. het tijdstip waarop het onderzoek is verricht, waaruit de gegevens zijn verkregen; 

b. het geschatte aantal zwemmers en baders op de betrokken dag; 

c. of de filters, en zo ja welke, op de betrokken dag zijn gereinigd en het tijdstip waarop dit is 

geschied; 

d. of van de bassins, en zo ja van welke, op de betrokken dag de bodem is gereinigd; 

e. de aard en hoeveelheid van de op de betrokken dag voor de zuivering van het zwem- en badwater 

gebruikte en aan het zwem- en badwater toegevoegde chemicaliën; 

f. de hoeveelheid water die gedurende de betrokken dag aan het zwem- en badwater is toegevoegd; 

h. andere bijzonderheden die van belang zijn uit het oogpunt van hygiëne. 

 
Artikel 9, vierde lid 
Hij bewaart de in het tweede en derde lid bedoelde gegevens ten minste twee jaar. 

 
Artikel 10, eerste lid: Periodiek laboratoriumonderzoek (bijlage 1) 
De houder laat door een laboratorium - dat een kwaliteitsborgingssysteem hanteert dat gebaseerd is 

op de norm NEN-EN-ISO/IEC17025, zoals deze luidde in april 2000, dan wel op een andere daaraan 

gelijkwaardige norm die terzake geldt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een 

staat die partij is bij de overeenkomst inzake Europese Economische Ruimte - de parameters zoals 

deze zijn aangegeven in bijlage I van het BHVBZ onderzoeken, ten minste zo vaak als dit in deze 

bijlage I is aangegeven en op een wijze zoals dit in bijlage IV van het BHVBZ is aangegeven. 
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Artikel 10, tweede lid 
Hij laat de gegevens die het resultaat zijn van ieder onderzoek in een aan hem uit te brengen rapport 

noteren. 

 
Artikel 15, eerste lid: Afwerking vloeren 
Vloeren die bestemd zijn om met blote voeten te worden betreden, zijn: 

a. zo vervaardigd dat zij voldoende weerstand bieden tegen uitglijden; 

b. van een zodanig afschot voorzien dat zich geen plassen kunnen vormen; 

c. zodanig aangelegd dat afvloeien van schrobwater of regenwater in het bassin niet mogelijk is. 

 
Artikel 15, tweede lid 
In overdekte ruimten zijn vloeren, als bedoeld in het eerste lid, vervaardigd van vlak afgewerkt, 

waterdicht materiaal. 

 
Artikel 17, tweede lid: Reiniging en desinfectie 
De ruimten, bedoeld in het eerste lid, alsook de in artikel 15 bedoelde vloeren, worden tevens 

regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd 

 
Artikel 47: Deugdelijkheid 

De in een badinrichting aanwezige voorzieningen, als in dit besluit voorgeschreven, functioneren 

deugdelijk; badinrichtingen verkeren in voldoende staat van onderhoud en reinheid 
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