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Geachte fractie,
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Op 25 augustus 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp: Gevaar voor 
volksgezondheid i.v.m. ontbreken rioolaansluiting. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.

1. Zoals wij middels foto’s eerder hebben aangegeven en nu wederom doen, drijven er in 
de binnenhaven fecaliën, wasmiddelresten en toiletpapier door lozingen op het 
oppervlakte water door de aldaar liggende schepen. Is het college het met ons eens dat 
dit een ongewenste situatie is en zo nee waarom niet?
Antwoord: Het college vindt deze situatie ook ongewenst

2. Zoals wij middels foto’s eerder hebben aangegeven en nu weer met aanvullende nieuwe
foto’s doen, wordt er in de binnenhaven met warm weer gezwommen. Is het college het
met ons eens dat gezien de situatie ter plekke dit een gevaar is voor de 
volksgezondheid en zo nee waarom niet?
Antwoord: Het zwemmen in oppervlaktewater waarin toiletafval wordt geloosd is geen frisse 
situatie en daar kan je goed ziek van worden. Het hoogheemraadschap van Rijnland is 
bevoegd gezag als het gaat om waterkwaliteit en daardoor ook de instantie die kan bepalen of 
er een gevaar voor de volksgezondheid is. Het wordt landelijk aangeraden om alleen te 
zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties omdat daar de waterkwaliteit en de 
fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. (https://www.zwemwater.nl)
In Nederland wordt op vele verschillende plaatsen gezwommen. Zwemmen in 
oppervlaktewater brengt altijd risico's met zich mee, maar deze risico's kunnen behoorlijk 
verschillen per locatie. De binnenhaven is geen officieel zwemwater. Zwemmen is daarom op 
eigen verantwoordelijkheid. 

3. Is het college het met ons eens dat anno 2022 het niet meer acceptabel is dat fecaliën,
toiletpapier, wasmiddelresten etc. op het oppervlakte water worden geloosd? Zo nee
waarom niet?
Antwoord: Het college vindt deze situatie ongewenst.

4. Kan het college aangeven waarom er (gezien de antwoorden op onze technische 
vragen) geen mogelijkheden zijn om (binnen afzienbare tijd) hier plannen voor te 
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ontwikkelen c.q. maatregelen voor te treffen zoals het aanleggen van een ringleiding 
waar de schepen aan kunnen koppelen om dit probleem definitief op te lossen?
Antwoord: 
De oplossing voor dit probleem is tweeledig.
1e: De eigenaren van deze schepen moeten mee willen werken door aanpassingen aan hun schip te 
maken waardoor ze kunnen aansluiten op het gemeentelijke riool. 

2e De gemeente moet een rioolleidingsysteem aanleggen zodat de schip eigenaren kunnen aansluiten 
op het gemeentelijk riool. 

Het is op dit moment niet wettelijk afdwingbaar om de eigenaren van de historische schepen in de 
museumhaven aan te laten sluiten op de gemeentelijke riolering.
Daarnaast is er momenteel geen specifiek gemeentelijk beleid om de schepen aan te sluiten op de 
riolering.
Indien de raad hier een hogere prioriteit aan wil geven kan het worden opgenomen in het volgende 
GRP onder de paragraaf “ongezuiverde lozingen” In 2023 wordt het nieuwe GRP opgesteld.  Aangezien 
het niet wettelijk afdwingbaar is, is het hierbij wel noodzakelijk om de eigenaren te verleiden door bij te 
dragen in de kosten van de ombouw van hun schepen.

Het college gaat met het Hoogheemraadschap in gesprek over de mogelijkheden tot handhaving op 
deze ongewenste lozingen.

5. Is het college het met ons eens dat zolang dit probleem niet is opgelost het 
wildzwemmen op deze locatie voorkomen moet worden om gevaar voor de 
volksgezondheid te vermijden? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Het college vindt het, ook vanuit nautisch gebruik, onverstandig om in de 
museumhaven te zwemmen. Het college zal het  hoogheemraadschap van Rijnland 
verzoeken om een negatief zwemadvies te gaan geven.

6. Als het college het met ons eens is, welke maatregelen gaat het college dan treffen om
wildzwemmen op deze locatie te voorkomen zolang er nog geen aansluiting op het riool 
is voor de daar liggende schepen?
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 5 

Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker mr. drs. P. Verhoeve

Geschatte ambtelijke capaciteit:  8 uur.


