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Beste dames en heren,

ln aansluiting op onze voorgaande brieven alsmede op de aanvullende informatie die zowel mondeling als schriftelijk is
gedeeld in dan wel naar aanleiding van de extra raadsvergadering van dinsdag 5 november geven wij u hierbij een
update van de actuele situatie.
Afgelopen maandag zijn uitgebreide monsters genomen van het zwembadwater en woensdag zijn monsters genomen
van de lucht in de verschillende ruimtes van het zwembad. Deze monsters worden geanalyseerd op een breed scala
aan parameters om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de situatie in water en lucht. Het meten van de
luchtkwaliteit is weliswaar geen wettelijk vereiste maar is nodig om ons een totaalbeeld te verschaffen. Dit totaalbeeld
hanteren wij als referentiepunt voor het verdere proces.
Zoals aan u bericht, in onze brief van 1 november, behelst het doen van zeer specifieke laboratoriumtesten en
beschikbaar komen van analysegegevens voor interpretatie en advisering een doorlooptijd van circa 14 dagen.
Wij verwachten op 20 november een advies te krijgen op basis van deze gegevens. Het advies dient als basis voor de
vervolgaanpak. Wat die aanpak zal zijn, kan eerst op basis van het advies worden bepaald. Voor de advisering wordt
gebruik gemaakt van toonaangevende expertise in de zwembadwereld.
Ondertussen worden voorbereidingen getroffen om - zodra de omstandigheden daarvoor geschikt zijn - een
proefzwemdag te organiseren. Deze is nodig om op basis van zowel ervaring en beleving, maar ook op basis van dan
uit te voeren metingen, te bezien hoe de situatie is bij het zwembad in bedrijf ten opzichte van het referentiepunt.
Bij de organisatie van deze proefzwemdag worden zaken betrokken als communicatie, evaluatie en begeleiding. De
proefzwemdag zal in ieder geval pas na 20 november kunnen plaatsvinden omdat eerst de uitkomsten van de
onderzoeken én het bijbehorend advies moeten worden afgewacht.
Tevens is gestart met het opstellen van een actieplan voor de blaashal over zwembad De Melanen voor het geval dit
alternatief tot uitvoering moet worden gebracht.
Voor wat betreft het technische deel van het vraagstuk worden plannen van aanpak opgesteld om - zodra de
omstandigheden dat toelaten - een gecontroleerde opening mogelijk te maken. Zoals ook tijdens het raadsdebat
uitgebreid aan de orde is gekomen, moet het zwembad na de heropening ook weer in een (nieuwe) stabiele situatie
komen (mét bezoekers). Om deze situatie goed te kunnen monitoren wordt thans door de leden van het projectteam
plannen opgesteld.
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Met deze update bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom zwembad De Schelp.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer 277 699.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

locoburgemeester,

Drs. S.P.M. Verstraten
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Dhr. P.A.M. van der Velden
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