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Beste heer Van der Kallen,

In uw brief van 6 januari 2020 stelt u ons vragen over Zwembad De Schelp. Graag beantwoorden wij hieronder uw
vragen als volgt.

Vraag 1
Is er voorafgaande aan de ‘renovatie’ een inventarisatie gemaakt van alle ‘oude’ waterleidingen in De Schelp?
Antwoord
Vooraf is geen inventarisatie gemaakt van ‘oude’ waterleiding. Immers, het aanpassen van de waterleidingen was ook
geen specifiek onderdeel van de renovatie c.q. het daarmee gelijktijdig uitgevoerd groot onderhoud.
Tijdens de renovatie is een nieuwe legionellabeheerplan opgesteld. Onderdeel van dit plan is dat de gehele installatie
(waterleidingen) wordt geïnventariseerd en beoordeeld dooreen gecertificeerd bureau.

Vraag 2
Zo het antwoord ja is, dan is de vraag waarom daar geen tekeningen van zijn gemaakt?
Antwoord
Op basis van de inventarisatie en beoordeling zoals hierboven vermeld, zijn (kleine) aanpassingen gedaan aan de
waterleidingen. Zoals eerder aan u is gemeld, worden deze aanpassingen in de revisie meegenomen.

Vraag 3
Zijn er werkelijk tussen 1999 en 2019 geen waterleidingen gewijzigd, bijgekomen of verwijderd?
Antwoord
In de door u geschetste periode zijn geen significante wijzigingen aangebracht in het waterleidingstelsel van zwembad
De Schelp.

Vraag 4
Zijn alle (oude) c.q. niet meer gebruikte waterleidingen verwijderd of wordt daar nu alsnog onderzoek naar gedaan?
Antwoord
Bij het opstellen van het legionellabeheerplan zijn op aangeven van de certificerende instantie leidingen of leidingdelen
geheel of gedeeltelijk verwijderd of aangepast. In januari zijn de laatste wijzigingen aangebracht aan het
waterleidingstelsel in verband met legionella. Deze wijzigingen worden in de revisie meegenomen.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer 277699
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