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Ede, 30 april 2019
Betreft: Aandacht voor (zwem)veiligheid in Nederlandse zwembaden

Geachte mevrouw, heer.
Alle provincies hebben een belangrijke taak in het toezicht op veiligheid van (open)
zwemwater en zwembaden. In de komende jaren wordt die taak zelfs verzwaard vanwege
veranderingen in wetgeving, leder provinciaal bestuur zal het aantal doden door verdrinking
zo laag mogelijk willen houden. In ons waterrijke land zijn daar maatregelen voor nodig.
Zowel voor open zwemwater als voor zwembaden waar jaarlijks bijna 100 miljoen bezoeken
plaatsvinden. Van jong tot oud, baby tot senior, iedereen gaat naar zwembad of zwemwater
en verwacht een zwemveilige omgeving.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport onderhouden contacten met organisaties die de zwemveiligheid van ons
land tot doel hebben. Het gaat dan om de Stichting Zwembadkeur en de Nationale Raad
Zwemveiligheid. Stichting Zwembadkeur, opgericht door Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG) en RECRON, stelt zichzelf tot doel om de omgeving waarin wordt gezwommen op een
zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te brengen en houden. Om dit doel te realiseren is het
Keurmerk Veilig & Schoon ontwikkeld. Het Keurmerk Veilig & Schoon omvat een groot aantal
criteria, deels wettelijk bepaald en deels bovenwettelijk. Het Keurmerk is een instrument
voor zwembaden om aan wetgeving en wensen van klanten te kunnen voldoen. Het
Keurmerk Veilig & Schoon is daarmee waardevol voor alle stakeholders die zich bezighouden
met en/of verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van bezoekers van zwembaden. De
Nationale Raad Zwemveiligheid geeft onder meer het Nationaal Zwemdiploma uit en
ontwikkelt criteria ter bevordering van de kwaliteit van het zwemonderwijs.
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Juist ook omdat de provincies een controlerende verantwoordelijkheid hebben in het
toezicht op veiligheid van (open) zwemwater en zwembaden, en de nieuwe Colleges van
Gedeputeerde Staten en de nieuwe programma's voor de komende vier jaar nu worden
gevormd, informeren we u over dit onderwerp. Wij vragen hiervoor niet alleen uw aandacht
maar zijn u ook graag met advies en ondersteuning van dienst. Wij verzoeken het mogelijke
te doen om de provincies hun verantwoordelijkheid op dit gebied te doen beseffen, en hier
in de programma's aandacht aan te besteden.

Met vriendelijke groet,
namens Nationale Raad Zwemveiligheid

namens Stichting Zwembadkeur

Marriët Mittendorff

Theo Hoex

Voorzitter

Voorzitter

stichting Zwembadkeur | Horaparl<4 | Postbus 357, 6710 BJ EDE
Tel 0318-745102, info(S)zwembadkeur.nl | www.zwembadkeur.nl
NL79INGB065.04.19.197 | KvK 09126377 1 BTW-nummer: NL811284049B01

