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Geachte mevrouw De Jager,
Via de griffie ontvingen wij uw schriftelijke vragen ingevolge artikel 12 van het Reglement van Orde van
de Gemeenteraad. In deze brief beantwoorden wij de vragen.
1. Vind u het niet vreemd overkomen naar onze inwoners dat de gemeente het zwemmen i.v.m. met
stroming en/of onveilige in rivier en andere locaties afraadt? Vervolgens daar verder onderzoek
naar laat doen, maar ogenschijnlijk geen verdere stappen onderneemt om het buitenbad weer open
te stellen.
Wij begrijpen dat als verschillende trajecten vanuit verschillende overheden parallel lopen, dit een verkeerd beeld kan oproepen. Vaststaat dat zwemmen in open water binnen de gemeente vanwege de
veiligheid en gezondheidsrisico's wordt afgeraden en op sommige plaatsen zelfs verboden is. Dit neemt
niet weg dat het in de praktijk binnen de gemeentegrenzen voorkomt dat er in open water wordt gezwommen.
Onderzoek open zwemwater naar aanleiding van signaal provincie Zuid-Holland
In de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) is vastgelegd dat als
er sprake is van een groot aantal zwemmers (in Nederland gedefinieerd als ‘enkele tientallen zwemmers
op tenminste tien zomerse dagen’) een dergelijke locatie beoordeeld moet worden op geschiktheid als
zwemlocatie. Als dat zo is moet deze locatie aangewezen worden, waarmee het een officiële zwemwaterlocatie wordt. Als de locatie niet geschikt is, moet er een negatief zwemadvies worden ingesteld of
een zwemverbod.
In de gemeente zijn negen locaties bekend waar regelmatig grotere groepen mensen zwemmen in de
openbare ruimte. De provincie Zuid-Holland heeft bij de gemeente aangegeven dat zij twee van deze
locaties op het oog heeft. Naar aanleiding van het provinciale signaal dient de gemeente te voldoen aan
haar zorgplicht en verantwoordelijkheid in het kader van genoemde wetgeving. Besloten is daarom
de twee zwemlocaties die de Provincie Zuid-Holland heeft aangegeven, nader te laten onderzoeken op
geschiktheid om aan te wijzen als zwemlocatie. Overige locaties worden in de jaren daarna opgepakt
(twee locaties per twee jaar).
Eventuele heropening buitenbad
In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente positief staat tegenover particuliere initiatieven die betrekking hebben op de realisatie van een nieuw buitenbad. Voor welke doelgroep en leeftijdscategorie is een punt van onderzoek en hangt mede af van de plannen van een initiatiefnemer. De
gemeente heeft hierbij een faciliterende rol. Er ligt geen bestuursbesluit of beleidsuitgangspunt waarbij
de gemeente een actieve rol heeft in openstelling van het zwembad. Dit neemt uiteraard niet weg dat

de gemeente op dit punt zeker mogelijkheden en kansen onder de aandacht brengt van potentiele initiatiefnemers. Recentelijk heeft dat geleid tot een hernieuwd initiatief voor het zwembadterrein. Voor het
onderzoeken van de haalbaarheid hiervan zijn en worden de nodige stappen gezet in samenspraak met
initiatiefnemer. Ook de gemeenteraad zal waar nodig c.q. wenselijk in het proces worden betrokken.
2. In het vorig college zijn er mogelijkheden om het buitenbad in combinatie met andere faciliteiten
onderzocht. Helaas is dat op niets uit gelopen. Daarop concluderen wij dat het college wel het belang van een buitenbad inziet, is dat nog steeds zo?
Het is zeker zo dat wij als college geloven dat een buitenbad, even los van de vorm en inrichting, bijdraagt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en, zeker wat de jongste leeftijdscategorieën
betreft, tegemoet komt aan een maatschappelijke behoefte.
3. Wat heeft het college al gedaan met betrekking tot onderzoek voor renovatie van het zwembad De
Duikelaar?
Als de vraag betrekking heeft op het binnenbad dan zijn in de afgelopen jaren diverse renovatie- en
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals:
- Nieuwe vloeren in de zwemzaal en recreatieplateau.
- Nieuwe roosters langs de baden. Nieuwe plafondplaten in de gehele zwemzaal.
- Nieuwe betegeling wanden douche en nieuwe betegeling in de bassins.
- Kassa/koffiehoek gerenoveerd. Personeelsverblijf en kantoren gerenoveerd.
Voor 2020 staat op de planning het vernieuwen van de garderobe, kleedcabines, toiletten en vloeren.
Gaat het om renovatie van de buitenbaden dan betreft het de stukken die eerder aan de gemeenteraad
zijn voorgelegd (zoals rapport Synarchis en kostenvergelijking alternatieven waaronder renovatie).
4. Staat het college open voor de mogelijkheid om met b.v. Synarchis een nieuw onderzoeksplan op
te stellen?
In verband met het nieuwe initiatief vanuit de markt zal in het onderzoekstraject contact worden gezocht
met Synarchis gezien hun eerdere betrokkenheid bij en advisering over enerzijds sluiting van het buitenbad en anderzijds het voorlaatste (beëindigde) initiatief.
5. Is het dan wellicht beter om de exploitatie van het buitenbad in eigen beheer te houden? Zodat de
balans van kosten en baten inzichtelijk blijft en er geen particuliere geldstromen het eventuele positieve resultaat doet wegvloeien?
In het onderzoekstraject wordt ook onderzocht wat de plannen van initiatiefnemer betekenen qua investeringskosten en exploitatiekosten. Ook indien geopteerd wordt voor een gemeentelijke exploitatie in
combinatie met het binnenbad.
6. Zou het dan mogelijk zijn dat in 2020/2021 het gerenoveerde/vernieuwde buitenbad weer geopend
wordt? Zodat onze (jeugdige)inwoners niet meer uit hoeven wijken naar zwembaden of onveilig
buitenwater in de omgeving?
Dit hangt af van het bestuurlijke proces dat nodig is voor het nemen van een besluit over het initiatief
en een eventueel ruimtelijk-planologisch proces voor realisatie van de plannen van initiatiefnemer.
Laatstgenoemde proces kan ook worden beïnvloed door externe factoren (reactie belanghebbenden).
Wij gaan ervan uit dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord.
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