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Onderwerp: Art 38 vragen Veiligheid van zwembaden in Haarlem

Geachte heer Visser,

Op 31 augustus jl. heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake veiligheid van zwembaden in 
Haarlem. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld 
van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

Voorgeschiedenis
Al voordat RTL nieuws in 2017 in een uitzending over het onderwerp "Aanwezigheid van 
niet-resistent roestvaststaal in overdekte zwembaden" berichtte, zijn door de gemeente 
Haarlem de eigenaren/beheerders van de betreffende zwembaden middels brieven in 
kennis gesteld van de problematiek. Dit naar aanleiding van het ongeluk met dodelijke 
afloop in het Tilburgse zwembad de Reeshof.
Alle eigenaren/beheerders van de bij ons bekende zwembaden in Haarlem hebben in eerste 
instantie in september 2016 een verzoekbrief gekregen om middels een onderzoeksrapport 
aan te tonen dat er zich in de zwembaden géén niet-resistent roestvaststaal bevindt.

In mei 2017 is naar de eigenaren/beheerders van deze zwembaden nogmaals een brief 
verstuurd waarin is vermeld dat, door een wijziging in het Bouwbesluit 2012, er inmiddels 
een onderzoeksplicht is opgenomen.
In de Regeling Bouwbesluit 2012, artikel 5.12 Zwembaden staat beschreven waaraan een 
onderzoek moet voldoen.

Van alle eigenaren/beheerders van de zwembaden is een onderzoeksrapport naar de 
aanwezigheid van niet-resistent roestvaststaal ontvangen. Gebleken is dat enkele 
onderzoeksrapporten niet voldeden aan de voorwaarden van onderzoek zoals gesteld in de 
Regeling Bouwbesluit 2012.
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De eigenaren/beheerders van deze zwembaden zijn hiervan in kennis gesteld en in de 
gelegenheid gesteld om deze onderdelen in het onderzoek aan te passen. Naar aanleiding 
van de resultaten uit de (aangepaste) onderzoeksrapporten hebben bij de zwembaden, daar 
waar nodig, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden plaatsgevonden.

Uiteindelijk is aan de hand van hercontrole eind 2017 geconstateerd dat er bij de ons 
bekende zwembaden in Haarlem geen niet-resistent roestvaststaal meer aanwezig is.

In antwoord op uw vragen het volgende:

VRAAG 1:
Kent u het bericht "Nog steeds tientallen zwembaden met gevaarlijk roestvrijstaal? 

ANTWOORD:
Het bericht dat er nog steeds tientallen zwembaden met niet-resistent roestvaststaal 
aanwezig zijn is bij ons bekend.

VRAAG 2:
Zijn alle Haarlemse zwembaden inmiddels geïnspecteerd en de bouwtekeningen e.d. 
onderzocht?
Wat waren hiervan de resultaten?
Bij hoeveel zwembaden zijn maatregelen genomen?

ANTWOORD:
Ja, alle Haarlemse zwembaden zijn geïnspecteerd. De Haarlemse zwembaden zijn 
aangeschreven om een onderzoeksrapport naar de aanwezigheid van niet-resistent 
roestvaststaal ter controle aan te bieden. Na uitvoering van noodzakelijke herstelwerk
zaamheden is bij de hercontrole eind 2017 geconstateerd dat er bij deze zwembaden in 
Haarlem geen niet-resistent roestvaststaal meer aanwezig is.
Het zwembad De Houtvaart is niet aangeschreven omdat het een openlucht zwembad is 
waarbij er geen kans is dat chloordampen het niet-resistent roestvaststaal kunnen 
aantasten. Hierdoor valt dit zwembad buiten de risicogroep.

VRAAG 3:
Deelt u de mening dat veiligheid boven het commerciële belang van zwembaden gaat en dat 
de gemeente daarom niet geheim mag houden als een zwembad nog potentieel gevaarlijk 
rvs constructies gebruikt of als dit nog onduidelijk is?

ANTWOORD:
Deze mening delen wij.
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VRAAG 4:

Kunt u aangeven van welk zwembad nog onduidelijk is of gebruik wordt gemaakt van 
potentieel onveilig rvs constructies? Voldoen alle andere Haarlemse zwembaden?

ANTWOORD:
In alle Haarlemse overdekte zwembaden is géén niet-resistent roestvaststaal meer aanwezig 
op basis van de hercontrole eind 2017. Er is voldaan aan de eisen van de wetgeving. In de 
zwembaden bevinden zich geen gevaarlijks rvs constructies. Dit is bevestigd aan de RTL 4 
redactie. Naar aanleiding hiervan heeft het Haarlems Dagblad het artikel "Haarlemse 
zwembaden vrij van rvs" d.d. 4 september 2018 gepubliceerd.

VRAAG 5:
Wat is de verklaring dat het bij het betreffende zwembad nog steeds onduidelijk is of 
potentieel gevaarlijke rvs constructies worden toegepast terwijl het risico al 7 jaar bekend is 
en de wettelijke verplichting om aanpassingen te doen al anderhalf jaar geldt?
Welke maatregelen worden genomen om deze onduidelijkheid op korte termijn weg te 
nemen en indien dit speelt situaties die niet aan de veiligheidseisen voldoen aan te pakken?

ANTWOORD:
Voor beide vragen is het antwoord dat er in alle Haarlemse zwembaden géén niet-resistent 
roestvaststaal meer aanwezig is. Het betreffende particuliere zwembad waarvan RTL Nieuws 
meldde dat er nog gevaarlijk roetsvrijstaal bevindt, berust op een aanvankelijke fout in de 
berichtgeving van RTL Nieuws Redactie. Dit heeft RTL Nieuws Redactie recht gezet op haar 
website (zie ook artikel in HD d.d. 5 september 2018 'RTL herstelt fout in bericht 
zwembaden). Dus in Haarlem voldoen alle Haarlemse zwembaden aan de wettelijke 
richtlijnen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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