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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 33 RvO inzake Botjes Zandgat

Geachte leden van de raad,

Bij brief van 20 mei 2022 heeft de SP schriftelijke vragen gesteld over Botjes Zwembaai.
In deze brief beantwoorden wij de schriftelijke vragen van de SP-fractie. De antwoorden staan 
direct onder de vragen. Voordat we op de beantwoording van de vragen ingaan staat hieronder 
cursief de voor de SP-fractie gegeven inleiding op de vragen.

Op 5 april 2022 werd in een artikel van RTV Noord geschreven dat zwemmen in Botjeszwembaai 
Zuidbroek verboden is in verband met de onstabiele zandbodem. Wij vinden het een verstandige 
keuze om de zwembaai daarom te sluiten, echter is er nog geen toekomstperspectief of 
duidelijkheid. Botjeszwembaai is een populaire zwemplek en het zou voor de inwoners en 
bezoekers van Midden-Groningen fijn zijn als zij hier weer zouden kunnen zwemmen in de nabije 
toekomst.

Wij hebben een paar vragen over de actieve stappen die de gemeente wel of niet zet met het oog 
op de veiligheid van de mensen.

Vraag 1. Het bericht van RTV Noord is inmiddels 1,5 maand oud, is de situatie veranderd? Zo ja, 
hoe is deze veranderd? En hoe wordt de situatie in de gaten gehouden?

Antwoord:
Begin april was er onduidelijkheid over de veiligheidssituatie met betrekking tot waterpeil en 
onderwaterbodem. Daarom hebben we besloten om een zwemverbod in te stellen. In de tussentijd 
is er onderzoek verricht om duidelijkheid te verkrijgen over de situatie en de oorzaken. We hebben 
overleg gevoerd met de provincie Groningen (bevoegd gezag zwemwater en ontgrondingen), de 
gemeente (recreatiestrand), waterschap Hunze en Aa's (peilbeheerder in gebied) en de firma 
Noordkorrel (eigenaar zandwinning Botjeszandgat) om te komen tot oplossingen. Het onderzoek 
wees uit dat er een verhoogde waterstand in de zwembaai aanwezig was in combinatie met een 
oneffen bodem. De bodem en oever waren wel stabiel. 
Firma Noordkorrel houdt zich aan de veilige winningsvoorschriften van de vergunning waardoor 
instortingsgevaar niet aan de orde is. Provincie toetst hier jaarlijks op.
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Vraag 2. Niet elk persoon zal zich houden aan het verbod om te zwemmen en niet iedereen zal 
weten dat er een verbod is. Hoe is er bij Botjeszwembaai aangegeven dat het verboden is om te 
zwemmen?

Antwoord:
Op de borden bij Botjeszwembaai is aangegeven dat het verboden is om te zwemmen. Daarnaast 
staat op www.zwemwater.nl vermeld dat er een verbod is om te zwemmen vanwege bijzondere 
omstandigheden.

Vraag 3. Hoe actief wordt er gehandhaafd? Rijdt de politie bewust langs? En hoe wordt dit 
gehandhaafd (krijgen personen een boete/waarschuwing)?

Antwoord:
Als BOA’s in de buurt zijn en overtreding van het verbod constateren, wordt de overtreder daarop 
aangesproken en wordt een waarschuwing afgegeven. 

Vraag 4. Neemt de gemeente actieve stappen om Botjeszwembaai weer veilig te maken? Als dit 
niet het geval is, kunt u dan uitleggen waarom er niks gedaan wordt. En als het wel het geval is, 
kunt u dan uitleggen wat er gedaan wordt?

Antwoord:
Uit het onderzoek, zoals genoemd onder antwoord op vraag 1 is gebleken dat er sprake is van een te 
hoog waterpeil in combinatie met een oneffen bodem. Dit is geconstateerd bij het in kaart brengen 
van de onderwaterbodem. 

De afvoer van het water wordt geregeld vanuit de zandwinning (firma Noordkorrel) naar de 
omliggende sloten in samenspraak met het waterschap. De huidige afvoer van het water 
functioneert niet en zal op korte termijn worden hersteld door de firma Noordkorrel zodat het 
oorspronkelijke peil weer wordt bereikt. Dit dient wel beheerst te gebeuren.
Verder wordt de onderwaterbodem hersteld (aangevuld en geëgaliseerd). 

Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat er rond de zomervakantie weer sprake is van een veilige 
zwemzone en dat er weer gezwommen kan worden in Botjeszwembaai. 
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