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Beste leden en burgerleden,
Sinds 13 oktober 2019 is zwembad De Schelp gesloten vanwege problemen met de luchtbehandeling. ln dit
tussenbericht laten we u de huidige stand van zaken weten.
Na de opening van het gerenoveerde zwembad De Schelp klaagden na verloop van tijd een aantal medewerkers en
bezoekers over prikkende ogen en hoofdpijn, met name bij het recreatiebad en de kantoorruimten. Volgens de installateurs
hebben de installaties voor lucht- waterbehandeling een aantal weken na oplevering nodig om stabiel te kunnen draaien.
Er is samen met alle aannemers en leveranciers getracht snel verbetering te bewerkstelligen door installaties beter op
elkaar af te laten stemmen. Vooralsnog was er geen aanleiding voor de BV om de zwembaddeuren te sluiten voor publiek.
De gemeten waarden bleven ook binnen de voorgeschreven normen. Dit werd anders toen op zondag 13 oktober jl. de
installatie voor zoutelektrolyse in storing ging, waardoor het chloorgehalte van het zwembadwater onder de minimale
waarde terechtkwam. Het ging hier om een technische storing, een defecte pomp. Vanaf dat moment was het niet
toegestaan om bezoekers te laten zwemmen.
Op maandag 14 oktober jl. is de installatie voor zoutelektrolyse gerepareerd. Minimaal een dag na reparaties zouden de
waarden weer goed moeten zijn. Dus binnen de voorgeschreven waarden. Dat was ook het geval, maar desondanks bleven
er klachten over prikkende ogen.
Op dinsdag 15 oktober jl. is daarom via de media gemeld dat het zwembad pas open gaat als er geen klachten meer
zouden zijn.
Op woensdag 16 oktober jl. hebben alle bij het renovatieproject betrokken installateurs ter plaatse met elkaar de situatie
uitvoerig besproken en een groot aantal mogelijke acties en maatregelen in kaart gebracht. Met als doel om mogelijke
oorzaken uit te sluiten, omdat nog niet bekend is wat de precieze oorzaak van het probleem is. Een groot deel van de
geplande acties en maateregelen is inmiddels uitgevoerd. Op dit moment is de chloordosering wel op orde, maar zijn er
nog klachten. Een kleine verbetering is geconstateerd, maar er kan helaas nog steeds niet worden vastgesteld dat de
oorzaak en finale oplossing is gevonden.
Samen met de hoofdaannemer, de betrokken leveranciers en diverse externe deskundigen, wordt onder regie van de
externe projectleider van de renovatie, hard gewerkt om het zwembad zo spoedig mogelijk op verantwoorde wijze weer
open te kunnen stellen. De betrokken diensten (Vastgoed & Grondzaken, Projecten, VTE (Sport) en Communicatie) houden
de communicatielijnen kort en informeren elkaar actief. En uiteraard is het management van het zwembad in alle
communicatie-uitingen betrokken en deelgenoot in de aanpak. De communicatie naar gebruikers wordt verzorgd door het
management van het zwembad.
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Op dit moment zijn twee raadsbrieven ontvangen: van de PvdA (14 oktober 2019) en Samen 0164 (23 oktober 2019), die
met name ingaan op mogelijke oorzaken, de relatie met het opgeleverde renovatieproject en de aanpak naar de toekomst.
Omdat de exacte oorzaak nog niet is vastgesteld, is een deel van de vragen op dit moment niet goed te beantwoorden. Op
een later moment zullen wij alle vragen uiteraard beantwoorden, zodat ook de laatste ontwikkelingen hierin kunnen worden
meegenomen.
Zolang de problemen nog niet zijn opgelost, wordt er door iedereen hard gewerkt aan oplossingen en hopen wij dat zo
snel mogelijk weer gebruik gemaakt kan worden van zwembad De Schelp. Wij zullen u als raad volgende week wederom
over de actuele stand van zaken informeren.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. A. van der Wegen,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277100.
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