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Onderwerp: Hoogte toegangsprijs en reservering zwembad De Houtvaart

Geacht bestuur,

SRO Kennemerland (verder genoemd als SRO) heeft zich in nauwe samenwerking met de voorzitter 
van het bestuur Vrienden van de Houtvaart en de Gemeente Haarlem ingespannen voor het zo snel 
mogelijk openen van zwembad De Houtvaart. De gemeente vindt de openstelling van De Houtvaart 
voor haar inwoners erg belangrijk, zeker nu veel mensen niet op zomervakantie gaan in deze 
coronaperiode.

Op 3 juni heeft de gemeente besloten dat zwembad de Houtvaart open kon dit seizoen. Vervolgens is 
SRO direct gestart met de voorbereidingen om per 1 juli bezoekers te kunnen ontvangen. Gelet op de 
kortere openingsperiode en hogere (opstart)kosten is aan SRO een extra exploitatiebijdrage van 
€ 214.000 beschikbaar gesteld om onze inwoners deze zomer te kunnen laten zwemmen. Een extra 
financiering voor SRO om de kwaliteit van het beheer te borgen onder aangepaste omstandigheden 
volgens de RIVM richtlijnen en bepalingen uit de noodverordening van de Veiligheidsregio 
Kennemerland.

Geen doorgang Vriendenuren seizoen 2020
De gemeente realiseert zich de grote sociale maatschappelijke functie van de Houtvaart, voor met 
name ouderen, tijdens de Vriendenuren. Met de voorzitter van het bestuur Vrienden van de 
Houtvaart is gesproken over invulling van de Vriendenuren in deze coronaperiode en met name over 
de risico's voor deze kwetsbare leeftijdsgroep. Op verzoek van de voorzitter is besloten geen 
Vriendenuren in seizoen 2020 te doen gelet op de grote gezondheidsrisico's voor leden 
Vriendenuren Houtvaart (de RIVM richtlijnen en 1,5 meter afstand regel) en vereiste taken c.q. 
verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de verscherpte wetgeving voor exploitatie buitenbaden.
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Waardering inzet toezichthouders Vrienden van de Houtvaart
We waarderen jullie inzet met het leveren van extra gecertificeerde toezichthouders, die 
ondersteunend zijn aan SRO, die de regie en eindverantwoordelijkheid heeft voor het beheer en 
exploitatie van De Houtvaart. De zorgplicht ligt bij de exploitant SRO. Mooi dat het is gelukt om 
tenminste één toezichthouder in de ochtend aanwezig te laten zijn om samen met medewerkers van 
SRO toezicht te houden.

Toegangsprijs en reservering De Houtvaart seizoen 2020
SRO heeft op 23 juni jl. de voorzitter van het bestuur van Vrienden van de Houtvaart geïnformeerd 
over de prijsstelling en het vooraf (digitaal) reserveren van een kaartje. U geeft aan teleurgesteld te 
zijn in de hoogte van toegangsprijs en de reservering via internet en betaling als enige mogelijkheid 
voor uw leden. Hierdoor verwacht u dat een deel van de leden dit seizoen niet zwemmen.

Deze bijzondere periode vraagt om een aangepaste aanpak voor prijsstelling en reservering bezoek 
van het buitenbad De Houtvaart. Heel vervelend dat er in deze coronaperiode geen kortings
mogelijkheden zijn voor Houtvaartabonnementen (12 badenkaart) en geen prijsdifferentiatie 
mogelijk is zoals onder normale omstandigheden in voorgaande jaren.

Om organisatorische en veiligheidsredenen is gekozen om losse kaartverkoop toe te passen voor dit 
verkorte buitenseizoen met één tarief van € 4,40. Dit tarief is geïndexeerd t.o.v. tarief 2019 en is 
€ 0,10 hoger ten opzichte van het tarief in 2019 (€ 4,30).
Door online kaarten te reserveren kan bezoekersstroom gevolgd worden en ontstaan geen 
wachtrijen. Het is verplicht om registratie van bezoekers te hanteren voor eventuele later bron- en 
contactonderzoek. Dit conform de eis aan beheerder om afdoende maatregelen te nemen teneinde 
de RIVM richtlijnen en bepalingen uit de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland na 
te komen.

De gemeente Haarlem ondersteunt deze aanpak en prijsstelling van SRO voor dit verkorte seizoen 
2020. Hopelijk kunnen in komend seizoen onder normale omstandigheden (bij een vaccin tegen 
coronavirus) de kortingsmogelijkheden voor Houtvaartabonnement en entreebewijzen voor de jeugd 
en 65 + weer worden toegepast.

Aanpassing toegankelijkheid voor leden Vrienden van De Houtvaart 
Met versoepeling van de Corona maatregelen per 1 juli roept u op tot verbetering van de 
toegankelijkheid voor uw leden tot het zwemmen in De Houtvaart. U schrijft dat het digitaal (vooraf) 
reserveren van een kaartje lastig is voor uw leden en het tarief van € 4,40 te hoog is voor uw leden.
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Zoals boven gemeld ondersteunen we in deze bijzondere (corona)periode de aanpak van SRO voor 
digitale reservering van het entreekaartje en het tarief van € 4,40. Goed om dan te horen dat u in 
samenspraak met de SRO vanaf 15 juli tot medio september op de woensdag en zondag (7.00-8.00 
uur) een Vriendenuur organiseert tegen betaling van de geldende huur Houtvaart voor deze twee 
uren. U geeft aan dat uw leden niet digitaal hoeven te reserveren en tegen betaling van € 2 per keer 
gebruik kunnen maken van deze twee Vriendenuren onder geldende corona veiligheidsprotocollen. 
Maximaal 40 leden kunnen terecht na het overleggen van een briefje met naam, telefoonnummer en 
datum van deelname.

Tot slot, wensen wij uw bestuur en leden een fijne zomer en veel zwemplezier in De Houtvaart in 
deze bijzondere periode.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 
namprK hpt rnllppp

CTa.M. Laan
Afdelingsmanager Jeugd, Onderwijs en Sport
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