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Beste leden en burgerleden,

Op 20 november zijn de uitslagen bekend geworden van een breed opgezette monstemame en dito analyse van zowel
water- als luchtmonsters van de baden in zwembad De Schelp. De brede monstername richtte zich op een breder
scala aan parameters dan de huidige wetgeving en is zelfs breder ingezet dan de nieuwe zwemwaterwet die in 2021
van kracht wordt.
Uit de uitslagen wordt geconcludeerd dat zowel de water- als luchtmonsters ruimschoots voldoen aan de thans
geldende wettelijke normen, hetgeen ook geldt ten aanzien van de normering overeenkomstig de nieuwe wetgeving die
in 2021 van kracht wordt. Een tweetal parameters dat aan de ondergrens zat, wordt de komende week
geoptimaliseerd. Dit om alle waarden zo optimaal mogelijk te hebben ingeregeld.
Vanwege deze uitkomsten wordt in week 48 een proefzwemdag georganiseerd onder (medische) begeleiding van de
zwembadpoli van het VUMC te Amsterdam. Deze dag wordt met een kleine groep geselecteerde zwemmers
gehouden. De zwembadpoli zal bij de proefzwemdag vooral de ervaringen toetsen en analyseren die zwemmers
hebben bij het proefzwemmen.
Het proefzwemmen is enerzijds bedoeld vanuit een hoge mate van zorgvuldigheid voor personeel en bezoekers en
anderzijds vanuit de optiek dat de wettelijke waarden ten tijde van de sluiting allemaal binnen de normen vielen en er
toch klachten waren.
Vervolgens wordt eind week 49 een proefzwemdag georganiseerd met een grote groep (geselecteerde) zwemmers.
Deze proefzwemdag is van belang om een beeld te krijgen in welke mate de belasting van het zwembad nog invloed
heeft op de water- en luchtparameters.
Op deze proefzwemdag zullen dan ook weer nieuwe water- en luchtmonsters worden genomen. Op basis van de
proefzwemdag kunnen we de volgende scenario's schetsen:
Scenario 1 - De proefzwemdag eind week 49 is succesvol
De proefzwemdag is succesvol en het zwembad kan toewerken naar een heropening. Het is van belang op voorhand
op te merken - hetgeen overigens ook in eerdere correspondentie is aangegeven - dat het enige tijd in beslag zal
nemen voordat in het zwembad (nadat het weer in gebruik is genomen) sprake zal zijn van een 'stabiele' situatie.
Na een succesvolle proefzwemdag zal de heropening geschieden met stappen van telkens een week. Gestart wordt
met verenigingen, aansluitend met zwemlessen en vervolgens zal ook het recreatiezwemmen weer worden hervat. De
geschatte doorlooptijd van dit scenario - na de proefzwemdag van week 49 - is derhalve 3 weken.

Scenario 2 - De proefzwemdag van week 49 is niet succesvol
De proefzwemdag is niet succesvol. ln dit geval zal de zwembadpoli adviseren 'nieuw zwemwater' te maken. Zij zien
dit thans echter als een uiterst scenario. Het maken van 'nieuw zwemwater', waarbij de baden helemaal leeg worden
gelaten en vervolgens opnieuw worden gevuld c.a., zal in dat geval ruim 2 weken in beslag nemen. Daarna zal dan
weer een proefzwemdag worden gehouden zoals hiervoor onder scenario 1 is beschreven.
Na de proefzwemdag van eind week 49 zullen wij u informeren over de ervaringen die dan zijn opgedaan en welk
scenario zal worden gevolgd.
Tevens zullen wij u in die update de voortgang melden met betrekking tot de afhandeling van de motie die tijdens het
raadsdebat van 5 november over zwembad De Schelp is aanvaard.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer 277 699.
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