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Beste leden en burgerleden,
Vorige week informeerden wij u over de actuele situatie m.b.t. zwembad De Schelp. Wij zegden u daarbij toe deze week
een update van de stand van zaken te geven. Bij deze ontvangt u de toegezegde update.
Gevolgen
Het behoeft geen betoog dat het college wil dat zwembad De Schelp zo snel mogelijk weer haar deuren opent. Naast het
ongemak voor de gebruikers is er ook sprake van imagoschade voor het nieuwe zwembad. Dit heeft ook zijn weerslag op
de medewerkers van het zwembad. Het is evident dat de sluiting negatieve effecten heeft op de exploitatie van het
zwembad. Terwijl de inkomsten stagneren, loopt een deel van de kosten gewoon door.
Communicatie
De verantwoordelijkheid voor de communicatie rondom de sluiting van het zwembad ligt bij de BV waar zwembad De
Schelp onder valt. Zij communiceert dagelijks via de receptie die zowel de telefonisch als per e-mail gestelde vragen zo
goed mogelijk beantwoordt. Omdat nog steeds niet duidelijk is wat de exacte oorzaak is, en derhalve ook niet wat het
oplossingsperspectief is, kunnen de medewerkers van het zwembad doorgaans geen nieuwe feiten verstrekken. De
vaste gebruikers van het zwembad - zoals verenigingen - worden met mailings vanuit de BV regelmatig geïnformeerd.
Het college laat zich zeer regelmatig op de hoogte stellen hoe deze communicatie verloopt. Omdat veel inwoners
geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rond het zwembad, sturen wij deze update ook naar de media.
Alternatieven
Vanuit de exploitatie kan helaas geen oplossing worden aangedragen voor bezoekers van welke activiteit dan ook.
Daarom wordt er door het zwembad doorverwezen naar andere baden, maar de capaciteit elders is zeer beperkt.
De focus is er daarom op gericht om het zwembad zo snel mogelijk weer open te hebben. Als uiterst alternatief houdt het
college de optie voor de blaashal op zwembad De Melanen open. Op basis van actuele informatie neemt het college indien nodig - hier een besluit over. Het proces dat hiermee verband houdt, wordt momenteel in beeld gebracht.
Organisatie
De projectorganisatie die de renovatie van het zwembad begeleidde, is daags na de sluiting van 13 oktober direct
bijeengekomen om te zoeken naar mogelijke oorzaken en oplossingen. Hieronder leest u daarover de stand van zaken.
De gemeente voert vanuit haar verantwoordelijkheid als eigenaar de regie over het proces waarbij zo veel als nodig
externe advisering wordt ingeschakeld die een bijdrage kan leveren aan het oplossen van deze situatie. Vanuit de
gemeentelijke regierol is dagelijks contact met betrokken partijen. Wij worden wekelijks bijgepraat en zo nodig frequenter.
Ook de gemeenteraad houden wij op de hoogte van de ontwikkelingen.
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Stand van zaken
Hoewel de aanleiding voor de sluiting een defecte pomp was, waardoor een te laag chloorgehalte werd geconstateerd,
melden wij dat alle metingen die in het zwembad zijn gedaan, buiten die van zondag ochtend 13 oktober, voldoen aan de
wettelijke normen. Vanuit die optiek zou er in principe geen belemmering zijn om het zwembad open te stellen.
De irritatie aan de ogen bij met name zwembadpersoneel heeft de directie van het zwembad echter doen besluiten het
zwembad gesloten te houden. Dit vanuit de optiek dat het personeel als toezichthouders van het zwembad
verantwoordelijk is voor de veiligheid van de bezoekers en dus optimaal hun taak moeten kunnen uitoefenen.
De afgelopen week is er een aantal - met name technische - acties gepleegd. Met het uitvoeren van deze acties is in
principe een nieuwe uitgangssituatie gecreëerd. We kunnen melden dat er sprake is van verbeteringen, maar dat de
problematiek nog niet geheel is weggenomen. Bij het wedstrijdbad en instructiebad is nu sprake van een goede en
relatief stabiele situatie. Bij het recreatiebad en de glijbaan is dit nog niet het geval.
Zoals gezegd zijn de uitslagen van alle monsternames tot nu toe binnen de wettelijke normen. Omdat er - mede door de
uitgevoerde acties van afgelopen week - een nieuwe uitgangspositie is gecreëerd, kunnen aanvullende onderzoeken
worden gedaan als het gaat om de waterkwaliteit en de luchtkwaliteit. Hierbij wordt een veel breder scala aan parameters
bemonsterd en geanalyseerd. De verwachting is namelijk dat het probleem een complexiteit van factoren is door reacties
van stoffen onderling. Deze kunnen niet worden getraceerd op basis van de wettelijke monsternames die in het reguliere
bedrijfsvoeringsproces van het zwembad worden genomen.
Omdat het hier zeer specifieke laboratoriumtesten betreft, is sprake van een doorlooptijd van circa 14 dagen.
Zodra de analyses en het advies van deze testen binnen zijn, kan hier een oordeel over worden gegeven en kunnen hier
conclusies aan worden verbonden. Ondertussen gaan de activiteiten om te zoeken naar optimalisaties in inregeling en de
werking van systemen in volle gang door.
De komende week wordt bezien op welke - verantwoorde - wijze en wanneer een proefzwemsessie kan worden
gehouden. Dit omdat de waarden van water- en luchtkwaliteit bij gebruik van het zwembad anders zijn dan in een
'rustsituatie'. Deze meetresultaten worden afgezet tegen de meetresultaten en analyses uit de 'rustsituatie'. Mogelijk dat
wij u hierover in onze volgende update meer kunnen melden.
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