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Onderwerp: Diverse zaken rondom opening zwembad De Houtvaart 2020

Geachte mevrouw Witteman,

Op 22 juni hebben we kennis genomen van uw brief d.d. 7 juni (inclusief aanvulling) aan de leden van 
de gemeenteraad Haarlem waarin u aandacht vraagt voor diverse zaken rond de opening van de 
Houtvaart. Met deze brief willen we reageren op deze zaken. Het gaat om de volgende zaken:

• Openingsdatum zwembad De Houtvaart;
• Geen doorgang Vriendenuren seizoen 2020;
• Financiering en beheer zwemaccommodaties;
• Prijsstelling zwembad De Houtvaart seizoen 2020.

Openingsdatum zwembad De Houtvaart
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. Op 3 juni heeft de gemeente besloten dat zwembad de 
Houtvaart open kon dit seizoen. Vervolgens is SRO direct gestart met de voorbereidingen.

Het vullen en het op temperatuur krijgen van het zwembadwater duurt normaliter drie weken. Extra 
inspanning moest worden gepleegd om het chloorgehalte op het juiste gewenste niveau te krijgen 
conform de hogere norm op grond van de RIVM richtlijnen. Een eerdere opening dan op 1 juli was 
niet realistisch.

SRO Kennemerland heeft nog getracht de openingsdatum te vervroegen naar zaterdag 28 juni.
Het zwemwater was door het mooie weer in die week sneller opgewarmd, maar met de 
weersomslag op deze zaterdag heeft SRO hiervan afgezien. Wel hebben leerlingen uit het 
basisonderwijs begeleid kunnen zwemmen in de Houtvaart op vrijdag 27 juni, als primeur voor de 
echte openstelling per 1 juli.
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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 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.

Met het bestuur Vrienden van de Houtvaart is afgesproken dat zij extra gecertificeerde toezicht
houders kan leveren onder voorwaarde dat zij ondersteunend zijn aan SRO, die de regie en 
eindverantwoordelijkheid heeft voor beheer en exploitatie van De Houtvaart. De zorgplicht ligt bij de 
exploitant SRO.

Hoewel gemeente en SRO geloven in de sterke discipline onder de vrijwilligers en bezoekers van de 
Vriendenuren, is samen met het bestuur Vrienden van de Houtvaart overeengekomen geen 
doorgang van de Vrienden uren plaats te laten vinden. Hopelijk zal volgend jaar onder normale 
omstandigheden de Vriendenuren weer doorgaan gelet op haar belangrijke sociale functie.

Financiering en beheer zwembaden
De gemeente vindt de openstelling van De Houtvaart voor haar inwoners erg belangrijk, zeker nu 
veel mensen niet op zomervakantie gaan in deze coronaperiode. Daarom heeft de gemeente zich 
ingezet De Houtvaart zo snel mogelijk open te stellen na opening op 18 mei van het Boerhaavebad 
en De Planeet.

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.

De beheerder SRO heeft maatregelen getroffen waardoor de bezoekers altijd 1,5 meter afstand tot 
elkaar kunnen houden en onder strikte voorwaarden de toiletvoorzieningen kunnen gebruiken.
De gemeente is blij met deze samenwerking met SRO in deze moeilijke coronaperiode en trots dat 
De Houtvaart, het oudste (monumentale)openbaar zwembad van Nederland, opengaat.

Prijsstelling zwembad De Houtvaart seizoen 2020
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
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kortingsmogelijkheden zijn voor Houtvaartabonnementen (12 badenkaart) en geen prijsdifferentiatie 
mogelijk is zoals onder normale omstandigheden in voorgaande jaren.

Zoals in vorige paragraaf beschreven investeert de gemeente extra in het openstellen van zwembad 
de Houtvaart. Daarnaast is om organisatorische en veiligheidsredenen 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.

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. Hij had begrip voor de 
onderbouwing van SRO maar verwachtte dat een deel van de leden dit seizoen niet zwemmen door 
één tarief en geen kortingsmogelijkheden. SRO heeft ondersteuning aangeboden om ouderen te 
helpen die moeite hebben met online kaarten te kopen. Zij zal dit samen met de Vrienden van de 
Houtvaart oppakken.

De gemeente Haarlem ondersteunt deze aanpak en prijsstelling van SRO voor 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.

Met vriendelijke groet.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 
namens het college,
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