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Verzenddatum 

Geen 
Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie f 3 BECO 2018 
over de veiligheid in zwembaden. 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 10 november 201 1 ontvingen wij schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de 
veiligheid in gemeentelijke zwembaden. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag f :  Zijn er in onze gemeente zwembaden waar RvS-constructies nog niet vervangen 
zijn ? 

Antwoord: de CDA-fractie doelt met name op de gemeentelijke zwembaden (beheerd door 
Sportplaza), maar vraagt tevens de zwembaden, waarin op particulier initiatief betaalde 
zwemlessen worden gegeven, in de beantwoording mee te nemen. 

In de gemeentelijke zwembaden zijn geen dragende constructies in RvS uitgevoerd. De 
niet- dragende constructies kunnen uitgevoerd zijn met onderdelen van RvS. 

Van de zwembaden in particulier bezit zijn bij ons geen meldingen van incidenten als gevolg 
van problemen met RvS (ophang)constructies bekend. Desondanks zal in het 
Handhavingsprogramma voor 2012, naar aanleiding van het VROM-Inspectiesignaal, een 
gerichte controle bij deze zwembaden worden ingepland. 
De brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectoraat-Generaal VROM, van 8 
november jl. over de veiligheid van zwembaden en ons antwoord daarop van 30 november 
201 l treft u ter informatie als bijlagen aan. 
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Vraag 2: Indien dit hef geval is, waar bevinden zich deze construcfies en waf is de reden daf 
zij nog niet vervangen zijn? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1. 

Vraag 3: Worden er in de gemeentelijke zwembaden met regelmaaf veiligheidschecks 
uitgevoerd? En hoe worden opgespoorde onvolkomenheden vervolgens aangepakt? 

Antwoord: de gemeente Haarlemmermeer heeft voor wat betreft het dagelijkse beheer en 
onderhoud prestatieafspraken gemaakt met Sportfondsen Haarlemmermeer BV, de 
exploitant en beheerder van gemeentelijke zwembaden. In opdracht van Sportfondsen 
Haarlemmermeer BV worden tweejaarlijks inspecties naar de diverse ophangconstructies 
door inspectiebureau Cobra Consultancy uitgevoerd. In de tussenliggende jaren wordt door 
Sportfondsen Haarlemmermeer BV zelf een visuele inspectie uitgevoerd. Aanbevelingen tot 
optimaliseren van de veiligheid aan de hand van de uitgebrachte rapportages worden door 
de gemeente overgenomen en uitgevoerd. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
van de gemeente 

/' 
drs. 




