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Geachte mevrouw Stadhouders, 

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief die wij vandaag hebben gezonden aan het statenlid 
E.G. Boshuijzen met de beantwoording van de statenvragen die de heer Boshuijzen op 14 juni 2011 
namens de statenfractie SOPLUS heeft gesteld over blauwalgen en waterplanten in het Gooimeer. 
Wij hebben de antwoorden op 5 juli 2011 vastgesteld. 

Wij gaan ervan uit dat de griffie de vragen en antwoorden gelijktijdig met de lijst van ingekomen 
stukken aan de leden van Provinciale Staten toestuurt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secret 

mr. drs T. van der Wal A.E. Bliek - de Jong 

inlichtingen bij 

mr. E.M. Strating 
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Geachte heer Boshuijzen, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen die u op 14 juni 2011 namens 
de statenfractie van SOPLUS heeft gesteld over blauwalgen en waterplanten in met name het 
Gooimeer. Wij hebben deze antwoorden op 5 juli 2011 vastgesteld. 

Een afschrift van deze brief wordt toegestuurd aan Provinciale Staten (via de griffie). De vragen en 
antwoorden zullen gelijktijdig met de lijst van ingekomen stukken aan de leden van Provinciale 
Staten worden toegezonden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris. 

mr. drs T. van der Wal - de Jong 

Inlichtingen bij 

mr. E.M. Strating 
Doorkiesnummer 
279 

Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Schriftelijke statenvraag van de statenfractie van SOPLUS over blauwalgen en waterplanten in 
het Gooimeer, op 14 juni 2011 ingediend door het statenlid E.G. Boshuijzen, en de antwoorden 
daarop van het college van Gedeputeerde Staten, zoals vastgesteld op 5 juli 2011. 

Vraag: 
Gebaseerd op artikel 84 van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten van Flevoland 
vragen wij uw aandacht voor het navolgende: 
Blijkens een persbericht van de Provincie Flevoland d.d. 10 juni 2011 blijft het zwemverbod voor 
het Almeerderstrand wegens " het door Rijkswaterstaat opnieuw aantreffen van aanzienlijke 
hoeveelheden blauwalg" voorlopig van kracht. Wij beseffen daarbij dat dit verbod voortkomt uit de 
zorg van de provincie voor milieu en volksgezondheid. 

Tevens is door onze fractie geconstateerd dat o.m. in het Gooimeer grote concentraties wier 
aanwezig zijn die in de afgelopen weken problemen hebben veroorzaakt voor de recreatievaart en 
mogelijk veiligheidsrisico's voor recreanten opleveren. Daarom is ook hier volgens SOPLUS 
verantwoordelijkheid van de provincie aan de orde. Wij overwegen tevens dat zijdens uw College 
tijdens de Opinieronde van 8 juni j l . werd aangegeven dat deze problematiek uw aandacht heeft. 
Helaas werd niet duidelijk op welke termijn daarvan resultaten te verwachten zijn. 

Gezien het beginnende recreatieve hoogseizoen brengt ons dat tot de vraag wanneer de hierboven 
aangegeven problematiek op effectieve wijze opgelost kan worden. 

Antwoord: 
ln uw brief van 14 juni j l . benoemt u onder verwijzing naar een persbericht van de Provincie 
Flevoland van 10 juni j l . dat het instellen van een zwemverbod bij het Almeerderstrand voortkomt 
uit de zorg van de provincie voor milieu en volksgezondheid. 

Gedeputeerde Staten zijn op basis van artikel 11 lid 1 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz) bevoegd een zwemverbod in te stellen indien de omstandigheden 
daartoe uit het oogpunt van hygiëne of veiligheid van de bezoekers aanleiding geven. 
De incidenten die zich hebben voorgedaan op het Almeerderstrand zijn voor GS aanleiding geweest 
een zwemverbod in te stellen. Rijkswaterstaat onderzoekt de omvang van het probleem en de 
daaraan gekoppelde risico's. De provincie Flevoland houdt nauwlettend de ontwikkelingen in de 
gaten en handelt ernaar. Zodra het resultaat van het onderzoek bij ons bekend is brengen wij u 
daarvan op de hoogte. 

U geeft aan dat uw fractie geconstateerd heeft dat onder meer in het Gooimeer grote concentraties 
waterplanten aanwezig zijn die in de afgelopen weken problemen hebben veroorzaakt voor de 
recreatievaart en mogelijk veiligheidsrisico's voor recreanten opleveren. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben geen bevoegdheid in het vaarwegbeheer van de 
Rijkswateren, waaronder ook het Gooi- en Eemmeer. Rijkswaterstaat IJsselmeergebied is bevoegd 
gezag en is daar verantwoordelijk voor de veiligheid. De vaargeul wordt door Rijkswaterstaat 
vrijgehouden van waterplanten. Het is aan de gemeenten of zij, buiten de vaargeul, maatregelen 
nemen. 


