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Onderwerp

: Beantwoording schriftelijke vragen over gevaarlijke muien en zeestromingen

Geachte mijnheer Bruin,
Op 10 augustus 2020 stelde uw fractie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde schriftelijke
vragen. Hieronder beantwoordt ons college de vragen puntsgewijs.
Vraag 1.
Wil het College van de gemeente Bergen NH -met spoedige beantwoording van deze
vragen eerder dan normaal gebruikelijk is- met de Colleges vanaf Den Helder tot bijv.
IJmuiden in contact treden (mogelijk vooralsnog alleen met de Colleges van Den Helder,
groot Schagen en Castricum)- om tot nader overleg in deze met het provinciaal bestuur
Noord Holland te komen. Om daarna samen met de provincie N.H. en die gemeenten met
hun gezamenlijke reddingsbrigades/vrijwilligers en of anderen bij elkaar te komen na
afloop van dit zomerseizoen (voor hun inzet te bedanken) en de bevindingen over het
strandseizoen 2020 met elkaar te delen?
En aan de hand daarvan te bezien of toch nog tot verdere verbeteringen met liefst
dezelfde bebording (op welke plekken geplaatst) o.a. bij alle strandopgangen, het plaatsen
van vlaggen met uitleg of overige aanbevelingen van de reddingsbrigades kan worden
gekomen. Die tot nog betere veiligheid van de strandbezoekers vanaf 2021 kan gaan leiden?
Antwoord
De Noord Hollandse kustgemeenten, provincie Noord Holland, Rijkswaterstaat en het
Hoogheemraadschap van Rijnland en Hollands Noorderkwartier hebben in oktober een
overleg gepland. Dit overleg Noord Hollandse Kustgemeenten (ONHK) zal plaatsvinden in de
gemeente Schagen. De evaluatie van het strandseizoen en situatie met betrekking tot de
reddingsbrigades zal hier door de portefeuillehouder(s) worden geagendeerd.
Voorafgaand aan dit overleg vindt een evaluatie overleg plaats met de drie reddingsbrigades
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en de burgemeester. Op dit overleg bedanken wij de brigades voor hun inzet, worden de
materiaalstaat en vervangingsinvesteringen besproken en wat we kunnen doen om de
dienstverlening en het bewakingsniveau te optimaliseren. Wij zijn met de betrokken
ambtenaren aan het bekijken hoe we op een passende manier een blijk van waardering
kunnen geven aan de vele vrijwilligers die zich dit seizoen bij de reddingsbrigades hebben
ingezet.
In heel Nederland zijn op alle officiële zwemwaterlocaties, waaronder de stranden, uniforme
borden geplaatst waarop de lokale regels en waarschuwingen zijn aangeduid. Deze borden
zijn op alle strandovergangen in Nederland geplaatst. Hierbij wordt zoveel mogelijk met
pictogrammen gewerkt en het bijschrift is zowel in het Nederlands als het Engels.
De borden zijn in beheer bij de provincie en zijn in Europees verband en in samenwerking
met partijen als Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en de overkoepelende organisatie
Reddingsbrigade Nederland (RedNed) ontwikkeld.
Specifiek voor muien is nog geen uniforme aanduiding ontwikkeld. RedNed is hiermee bezig.
Zodra er een standaard is ontwikkeld zullen wij die overnemen. Tot die tijd maken we gebruik
van ons eigen ontwerp. Het is buitengewoon lastig om deze borden voor iedereen en alle
nationaliteiten begrijpelijk te maken en ze op de juiste plek neer te zetten. Muien zijn immers
ongewone stromingen en de manier om eruit te komen druist in tegen de normale reactie om
zo snel mogelijk weer naar het strand te zwemmen.
Daarbij komt ook dat niet alle strandgedeelten bewaakt kunnen worden en dat het toezicht
alleen tijdens de openingstijden van de strandposten kan worden uitgevoerd.
Voor zowel de vlaggen als de borden geldt dat het strand een hele grote ruimte is waardoor
zelfs honderden borden en vlaggen nog gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Helaas
zijn er ook mensen die alle aanduidingen en waarschuwingen bewust negeren en de
gevaren en risico’s onderschatten. Deze mensen brengen niet alleen zichzelf maar ook
degene die ze proberen te helpen in de problemen.
Vraag 2.
Waarna mogelijk een en ander nog verder kan worden uitgerold aan de hand van de
bevindingen in 2021 tot voorbij IJmuiden vanaf 2022?
Antwoord
Het college conformeert zich aan de landelijke uniforme aanduidingen zoals het bevoegd
gezag zwemwater, de provincie Noord Holland, die samen met onder andere
Reddingsbrigade Nederland heeft ontwikkeld. De provincie organiseert jaarlijks een ambtelijk
overleg waar het beleid, nieuwe ontwikkelingen en ervaringen met vele betrokken partijen
worden gedeeld.
Vraag 3.
Voor de jeugd of volwassenen ook voor buitenlandse strandbezoekers onder leiding van
deskundigen/vrijwilligers van de reddingsbrigades op zeer warme stranddagen de
mogelijkheid te bieden bijvoorbeeld om het uur groepsgewijs uitleg te krijgen van de gevaren
van de zeemuien waar zich die voordoen hoe deze te herkennen zijn en hoe dan te
handelen?
Antwoord

De vrijwilligers van de reddingsbrigades verzorgen diverse educatie activiteiten die vooraf
worden gepland. Meestal is dit op verzoek van scholen of als onderdeel van
groepsactiviteiten of schoolreisjes. Op drukke dagen geven de brigades ter plaatse van de
waterlijn of vanuit de boot uitleg aan zwemmers die ondanks de waarschuwingen tijdens
gevaarlijke wind of stroming toch het water ingaan. Juist op deze drukke dagen zijn er geen
mogelijkheden om spontaan en groepsgewijs uitgebreid uitleg te geven. Op deze dagen zijn
alle ogen en handen nodig voor de kerntaken.
Een idee waar al mee wordt gewerkt is het uitdelen van informatiefolders in meerdere talen
aan in de regio overnachtende toeristen. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een folder in
de informatiemap van hotelkamers. Dit initiatief kan mogelijk nog verder worden uitgewerkt.
Vraag 4.
Ook door de gezamenlijke gemeenten / met de provincie N.H. aan Ministerie(s) te vragen
bij wijze van experiment daarvoor vanaf 2021 aanvullende incidentele subsidiebijdragen per
jaar te willen verstrekken voor zover de gemeenten of provincie daar niet zelf in kunnen
voorzien? Als eerste aanzet te komen tot betere veiligheid voor alle strandbezoekers in alle
Nederlandse kustgemeenten.
Antwoord
Zoals aangegeven is het groepsgewijs uitleg geven aan (buitenlandse)badgasten in eerste
instantie geen financieel probleem. Het is naar onze mening ook maar de vraag of de
badgast op die mooie stranddag bereid is een uitgebreide uitleg aan te horen. Wij staan wel
helemaal achter het idee om meer voorlichting te geven aan bezoekers aan de Noordzee
kust. Bijvoorbeeld door middel van korte filmpjes in meerdere talen die op social media
kunnen worden verspreid. Om deze te maken is natuurlijk wel geld en landelijke steun en
opdrachtgeverschap nodig. Het idee om het ministerie en de provincies daarbij te betrekken
omarmen wij en we zullen dit bij gelegenheid waaronder het ONHK onder de aandacht
brengen.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Willem Taal, strandcoördinator van het
team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7331. Wilt u bij correspondentie het
kenmerk 20uit02753 vermelden?
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