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1.Inleiding 

1.1. Aanleiding tot het onderzoek 

Op basis van een aantal feiten is er veel politieke- en maatschappelijke aandacht voor de problemen 
van het zwembad. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad een aantal vragen gesteld waar 
duidelijkheid op moet worden gegeven. Deze externe analyse geeft antwoord op de  gestelde vragen 
zodat deze gedeeld kan worden met alle betrokkenen, waaronder de zwemclub Schoteijl, de 
exploitant SRGO en de raadsleden. 
 
De feiten die aanleiding hebben gegeven tot deze externe analyse betreffen: 
• Zwemclub Schoteijl ervaart al langere tijd last te hebben van de luchtkwaliteit in de zwemzaal van 

het bassin waarin zij trainen, ondanks dat aan de wettelijke zwembadregelgeving wordt voldaan. 
• Door exploitant SRGO wordt al sinds 2017 intensief ingezet op de luchtkwaliteit, waarbij 

aangenomen is dat de trichlooraminewaarden die gemeten worden een directe samenhang 
kennen met de klachten (met name hoesten en hoofdpijn bij intensieve inspanningen) vanuit de 
zwemclubleden. 

• Op 31 oktober 2018 is een verhoogde zuurgraad (pH-waarde van 3,28 i.p.v. de wettelijke 
ondergrens van 6,8) ontstaan in het zwembad vanwege een defecte zuurpomp. Hierdoor kunnen 
huidklachten ontstaan. Enkele bezoekers hebben zich achteraf gemeld met gezondheidsklachten, 
zoals rode huid, uitslag en jeukende huid. Voor zover bekend zijn  er geen blijvende klachten. 

1.2. Onderdelen van het onderzoek 

De analyse en het advies betreffende de huidige (technische) omstandigheden en werkwijze in 
zwembad De Staver heeft betrekking op de volgende onderdelen: 
1. De fysieke omgeving: 

- Volstaan de aanwezige machines/installaties 
- De staat van de aanwezige machines/installaties 

2. De werkwijze en uitvoering door SRGO 
3. De klimatologische omstandigheden 
4. Advies omtrent aanvullende verbetermogelijkheden 
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2.Vragen externe analyse 

De externe analyse zal minimaal antwoord geven op de vragen die maatschappelijk en politiek gezien 
de meeste aandacht hebben, te weten: 
• Wetgeving, waaronder veiligheid en hygiëne 

- Voldoet zwembad De Staver aan de vigerende wet- en regelgeving (analyse op basis van het 
keurmerk Veilig & Schoon), waaronder de WHVBZ e.d.? 

- Voldoet de luchtbehandelingsinstallatie en de zwemwaterbehandelingsinstallatie van zwembad 
De Staver aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder rondpompcapaciteit zoals 
genoemd in de WHVBZ e.d. en functioneren deze ook als zodanig? 

- Voldoet exploitant SRGO en de gemeente Goeree-Overflakkee aan hun zorgplicht? 
• Technische bedrijfsvoering 

- Beschikt de technisch medewerker van de accommodatie over de juiste kwalificaties en 
opleidingen, om zijn functie op een juiste wijze uit te kunnen voeren? 

- Kan de technisch medewerker bij vragen terugvallen op een collega technisch medewerker van 
een zwembad in de buurt van zwembad De Staver? 

• Calamiteiten 
- Hoe beoordeelt Sportfondsen de reconstructie van de calamiteit van 31 oktober 2018 door 

SRGO? 
• Meetresultaten klimatologische omstandigheden 

- Blijven de meetresultaten inzake water- en luchtkwaliteit binnen de randvoorwaarden zoals 
vanuit de wetgeving gesteld? 

- Acht Sportfondsen deze metingen goede parameters/indicatoren om de kwaliteit van water en 
lucht te duiden en zo nee welke parameters zouden nader onderzocht moeten worden? 

• Analyse eerdere uitingen college in de richting van de gemeenteraad 
- Plaatst Sportfondsen kanttekeningen bij de beantwoording van de raadsvragen gedurende de 

afgelopen twee jaren, inzake de klimatologische omstandigheden en andere punten van 
aandacht in zwembad De Staver? 

• Algemeen 
- Welke aanbeveling(en) ter verbetering kan Sportfondsen geven? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Externe analyse zwembad De Staver 

© Sportfondsen Nederland B.V. 4 

3.Conclusie 

De conclusie zullen wij geven door middel van antwoorden op de vragen die aan deze analyse ten 
grondslag liggen. 
 
Wetgeving, waaronder veiligheid en hygiëne 
 
Voldoet zwembad De Staver aan de vigerende wet- en regelgeving (analyse op basis van het keurmerk 
Veilig & Schoon), waaronder de WHVBZ e.d.? 
 
Op basis van de analyse volgens het keurmerk Veilig en Schoon  kan worden vastgesteld dat op grote 
lijnen wordt voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving. De verplichte controles worden hierbij 
uitgevoerd, echter het borgen van her controles en acties die uit de controles voortvloeien kan zeker 
verbeterd worden. Daarbij moet worden zorg gedragen dat de benodigde documenten om aan te 
tonen dat bepaalde controles  en/of acties zijn uitgevoerd aantoonbaar op de accommodatie 
aanwezig zijn. 
 
Voldoet de luchtbehandelingsinstallatie en de zwemwaterbehandelingsinstallatie van zwembad De 
Staver aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder rondpompcapaciteit zoals genoemd in de 
WHVBZ e.d. en functioneren deze ook als zodanig? 
 
Zowel de luchtbehandelingsinstallatie als de zwemwaterbehandelingsinstallatie van zwembad De 
Staver voldoen voor wat betreft de capaciteiten aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor wat 
betreft het functioneren zijn er verbeteringen noodzakelijk. Voor de luchtbehandeling betreft dit de 
luchtverdeling in de zwemzaal en voor de waterbehandeling de verdeling van het zwemwater in het 
wedstrijdbad. 
 
Voldoet exploitant SRGO en de gemeente Goeree-Overflakkee aan hun zorgplicht? 
 
Zowel exploitant SRGO als de gemeente Goeree-Overflakkee voldoen aan hun zorgplicht. Er is hierbij 
een vaste demarcatie van  taken en verantwoordelijkheden. Borging voor wat betreft veiligheid en 
wet- en regelgeving zoals hierboven genoemd komt voor verbetering in aanmerking in relatie tot 
afstemming tussen gemeente en exploitant.   
 
Technische bedrijfsvoering 
 
Beschikt de technisch medewerker van de accommodatie over de juiste kwalificaties en opleidingen, om 
zijn functie op een juiste wijze uit te kunnen voeren? 
 
In deze analyse hebben wij het over de technisch medewerker die tot en kort na de calamiteit van 31 
oktober 2018 in De Staver werkzaam was en inmiddels voor een andere locatie van SRGO werkzaam 
is. 
 
De technisch medewerker had de juiste kwalificaties en opleidingen om zijn functie op een juiste wijze 
uit te kunnen voeren. 
 
Kan de technisch medewerker bij vragen terugvallen op een collega technisch medewerker van een 
zwembad in de buurt van zwembad De Staver? 
 



Externe analyse zwembad De Staver 

© Sportfondsen Nederland B.V. 5 

De toenmalig technisch medewerker kon bij vragen terugvallen op collega technisch medewerkers 
van zwembaden in de buurt van De Staver die door SRGO worden geëxploiteerd. Er vond en vindt ook 
integraal overleg plaats met technisch medewerkers van andere zwembaden van SRGO. 
 
Calamiteiten 
 
Hoe beoordeelt Sportfondsen de reconstructie van de calamiteit van 31 oktober 2018 door SRGO? 
 
De reconstructie  van de calamiteit van 31 oktober 2018 door SRGO is juist verwoord, met 
uitzondering van de passage over het monitoren in relatie tot het voorkomen van de calamiteit.  De 
feiten komen daarbij overeen met hetgeen is vastgesteld door de Omgevingsdienst Midden Holland 
(ODMH) die verantwoordelijk is voor de handhaving op basis van de geldende wet- en regelgeving 
(WHVBZ). 
 
Meetresultaten klimatologische omstandigheden 
 
Blijven de meetresultaten inzake water- en luchtkwaliteit binnen de randvoorwaarden zoals vanuit de 
wetgeving gesteld? 
 
De meetresultaten inzake water- en luchtkwaliteit blijven binnen de randvoorwaarden zoals vanuit de 
wetgeving gesteld. Dit geldt met name voor de waterkwaliteit van het wedstrijdbad. Voor de 
waterkwaliteit van het systeem van kleuterbad en whirlpool zijn wat onvoldoendes op bepaalde 
parameters verkregen met de analyses van het waterlaboratorium, ofschoon dit het de laatste twee 
en een half jaar niet het geval is. 
 
Voor de luchtkwaliteit zijn vanuit wet- en regelgeving geen randvoorwaarden voor wat betreft de 
zwembaden. Vanaf 2017 tot op heden wordt door SRGO het gehalte trichlooramines  gemeten.  
Trichlooramine is gezondheidskundig het belangrijkste desinfectiebijproduct in de zwembadlucht en 
is verantwoordelijk voor de specifieke  “zwembadgeur” en de oorzaak van de typische “rode ogen” na 
het zwemmen. Blootstelling aan hoge concentraties trichlooramines verhoogt het risico op mogelijke 
negatieve gezondheidseffecten bij de zwembadbezoekers. 
 
Zoals gezegd  betreft trichlooramine nog geen officiële parameter die moet worden gehandhaafd 
volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (WHVBZ), maar een parameter die in de toekomst zijn 
intrede gaat vinden. Hiervoor worden een aantal waarden aangegegeven, waarbij  de concentratie 
trichlooramines in de lucht niet hoger mag zijn dan 500 µg/m³ en de streefwaarde 300 µg/m³ is. Deze 
waarden worden overigens ook onderschreven in de brief van de GGD naar aanleiding van het verzoek 
om advies door de gemeente Goeree Overflakkee. 
Ook de meetresultaten van deze waarden komen grotendeels overeen met de gestelde streefwaarde 
en belangrijker nog, deze komen niet boven de maximale waarde. 
 
Naast voornoemde parameters wordt ook nog het gehalte AOX in De Staver gemeten. AOX is een 
maat voor schadelijke stoffen die gevormd worden in het water door ontsmetting met chloor. Dit 
geeft een betere indicatie voor het vormen van chlooramines. 
 
Acht Sportfondsen deze metingen goede parameters/indicatoren om de kwaliteit van water en lucht te 
duiden en zo nee welke parameters zouden nader onderzocht moeten worden? 
 
De metingen van de parameters volgens de WHVBZ aangevuld met het gehalte trichlooramines en 
AOX zijn goede parameters/indicatoren om de kwaliteit van water en lucht te duiden. 
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Analyse eerdere uitingen college in de richting van de gemeenteraad 
Plaatst Sportfondsen kanttekeningen bij de beantwoording van de raadsvragen gedurende de afgelopen 
twee jaren, inzake de klimatologische omstandigheden en andere punten van aandacht in zwembad De 
Staver? 
 
Wij plaatsen geen kanttekeningen bij de beantwoording van de raadsvragen, maar geven wel een 
aanvullend advies.  Informeer betrokkenen zoveel mogelijk en geef de informatie ook tijdig en niet pas 
wanneer partijen hierom vragen. 
 
Algemeen 
 
Welke aanbeveling(en) ter verbetering kan Sportfondsen geven? 
 
Wij geven de volgende aanbevelingen: 
• Vervangen en het aanpassen van het luchtverdeelsysteem in de zwemzaal, zowel toe- als afvoer 
• Verbeteren van de doorstroming van het wedstrijdbad 
• Aanvullende waterbehandelingsinstallaties toevoegen om de schadelijke desinfectiebijproducten 

te verminderen 
• Het voorzien in een, bij voorkeur, digitaal borgingssysteem om het dossier voor wat betreft 

wetgeving beter op orde te krijgen. 
 
 
 
. 
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4.Wetgeving waaronder veiligheid en hygiëne 

4.1. Analyse  veiligheid en wetgeving o.b.v. Keurmerk Veilig & Schoon 

Vraag: 
Voldoet zwembad De Staver aan de vigerende wet- en regelgeving (analyse op basis van het 
keurmerk Veilig & Schoon), waaronder de WHVBZ e.d.? 
 
Antwoord: 
Op basis van de analyse volgens het keurmerk Veilig en Schoon  kan worden vastgesteld dat op grote 
lijnen wordt voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving. De verplichte controles worden hierbij 
uitgevoerd, echter het borgen van hercontroles en acties die uit de controles voortvloeien kan zeker 
verbeterd worden. Daarbij moet worden zorg gedragen dat de benodigde documenten om aan te 
tonen dat bepaalde controles  en/of acties zijn uitgevoerd aantoonbaar op de accommodatie 
aanwezig zijn. 
 
Toelichting: 
Om te toetsen in hoeverre in De Staver aan veiligheid en wetgeving wordt voldaan is een analyse 
gedaan op basis van het keurmerk ‘Veilig  & Schoon’. Het keurmerk ‘Veilig & Schoon’ hanteert de 
wetgeving als ondergrens en is daardoor een goede leidraad om vast te stellen of aan de wetgeving 
wordt voldaan. 
 
Voor wat betreft veiligheid en  wetgeving omvat het keurmerk de volgende onderdelen: 
• A1 Voorschriften Whvbz 
• A2 Besluit milieubeheer 
• A3 Brandveiligheid 
• A4 Legionella 
• A4 Beheer elektra (NEN 50110, 3140) 
• A6 Attractie- en speeltoestellen (warenwetbesluit, WAS, NEN 1069) 
• A7 Attractie- en speeltoestellen (Besluit) 
• A8 Risico- inventarisatie- en evaluatie (RI&E) 
• A9 Calamiteitenplan 
• A10 Ontruimingsplan 
• A11 Ongevallenregistratie 
• A12 Drank- en horecavergunning 
• A13 Sociale Hygiëne 
• A14 HACCP in horeca 
• A15 Spel- en behendigheidsautomaten 
• A16 Liftinstallatie (Besluit liften & CE) 
• A17 Toegangsregels  
• A18 Voorzieningen voor mindervaliden 
• A19 Biocideverordening 
• B1 Toezichtsplan 
• B2 diploma’s en vaardigheden 
• B3 Kledingvoorschrift 
• B4 Inspectie roestvast en verzinkt staal (Praktijkrichtlijn) 
• B5 WA-verzekering 
• B6 Verhuur aan derden 
• B7 Reiniging en hygiëne controle 
• B8 Afvalvoorzieningen 
• B9 Klachtafhandeling 
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• B10 Sociale Veiligheid 
• B11 Beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen 
• B00 Goedkeuring bevoegd gezag 
 
Het resultaat van de analyse op basis van het keurmerk ‘Veilig  & Schoon’ is als bijlage aan dit 
document toegevoegd. Hierna zullen wij een aantal zaken benoemen die tijdens deze analyse zijn 
vastgesteld. 
 
Minor afwijkingen: 
A2 Besluit milieubeheer: 
- A2.1; Melding bij gemeente niet aantoonbaar aanwezig. 
- A2.4; Het Energie en Milieuplan (EMP) is gedateerd. 
 
A4 Legionella: 
- A4.1.1;Het is niet duidelijk of de adviezen van de risicoanalyse zijn uitgevoerd. 
- A4.4.1; Meetresultaten drinkwater zijn niet aantoonbaar aanwezig. 
 
A5 Beheer elektra (NEN50110, 3140): 
- A5.1; Installatieverantwoordelijke aangesteld via de gemeente, bewijs van aanstelling niet 

aantoonbaar aanwezig. 
- A5.2; NEN3140 rapportage opgesteld in opdracht van de gemeente maar niet aanwezig op locatie. 

Er is geen plan van aanpak naar aanleiding van deze rapportage opgesteld. 
 
A8 Risico-inventarisatie en evaluatie: 
- A8.1.01; RI&E wordt momenteel herzien, concept niet aantoonbaar aanwezig. 
- A8.3.3; Er is geen valbeveiliging op de daken aanwezig (verantwoording gemeente). 
- A8.5.1; Er is geen protocol aanwezig voor werken in afgesloten ruimten. 
 
A19 Biocidenverordening: 
- A19.1; Er is geen bewijs van goedkeuring zoutleverantie Ctgb. 
- A19.2; Er is geen bewijs voor opname schoonmaakmiddelen volgens artikel 95, opvragen bij 

leverancier. 
 
Major afwijkingen: 
A4 Legionella: 
- A4.3.3; Logboeken worden niet bijgehouden/afgetekend. 
 
A6 Attractie- en speeltoestellen: 
- A6.1; Keuring waterglijbaan; Bevindingen nulmeting zijn niet aangepakt. Certificaat is niet 

afgegeven. 
- A6.2;Plan van aanpak; Er is geen plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de keuring. 
 
B4 Inspectie roestvast en verzinkt staal (Praktijkrichtlijn): 
- B4.1 ;Er is onderzoek uitgevoerd door Cobra, onderdelen vervangen, her-controle moet  worden 

uitgevoerd. 
 
B11 Beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen: 
- B11.1; Er is geen risicoanalyse aanwezig op beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen. 
 
Gezien het aantal minor- en major afwijkingen wordt niet volledig aan de wetgeving voldaan. Er zijn 
relatief veel minor afwijkingen, echter meerdere minor afwijkingen maakt een major afwijking.  
Met name de major afwijkingen zijn serieuze afwijkingen. 
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In eerste instantie was het resultaat van de analyse op basis van het keurmerk ’Veilig & Schoon’ dat er 
een aanzienlijk aantal minor - en major afwijkingen waren omdat hiervoor de noodzakelijke stukken 
niet aantoonbaar aanwezig waren. Bij het tweede bezoek aan De Staver zijn een flink aantal 
bewijsstukken die tijdens de eerste analyse ontbraken alsnog aangeleverd en getoond. 
 
Op basis van dit resultaat kan worden vastgesteld dat met veiligheid en hygiëne wat stringenter moet 
worden omgegaan. Het borgen van controles, her-controles van de dossiers en het zorgdragen dat 
bewijsstukken aantoonbaar aanwezig zijn kan beter. Hierbij moet SRGO zich realiseren dat zij als 
houder verantwoordelijk is om aan de wetgeving te  voldoen om zo een veilige en hygiënische 
omgeving voor gasten en personeel te waarborgen.  
Alle daarvoor benodigde documenten dienen hiervoor op de accommodatie aanwezig te zijn. 
Ondanks dat de gemeente een  deel van de keuringen voor haar rekening heeft genomen 
(bijvoorbeeld de NEN 3140 keuring) moeten rapporten hiervan aantoonbaar aanwezig zijn. 

4.2. Luchtbehandelingsinstallatie en zwemwaterbehandelingsinstallatie 

Vraag: 
Voldoet de luchtbehandelingsinstallatie en de zwemwaterbehandelingsinstallatie van zwembad De 
Staver aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder rondpompcapaciteit zoals genoemd in de 
WHVBZ e.d. en functioneren deze ook als zodanig? 
 
 
Antwoord: 
Zowel de luchtbehandelingsinstallatie als de zwemwaterbehandelingsinstallatie van zwembad De 
Staver voldoen voor wat betreft de capaciteiten aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor wat 
betreft het functioneren zijn er verbeteringen noodzakelijk. Voor de luchtbehandeling betreft dit de 
luchtverdeling in de zwemzaal en voor de waterbehandeling de verdeling van het zwemwater in het 
wedstrijdbad (zie hiervoor hoofdstuk 9 Algemeen aanbevelingen). 
 
Toelichting: 
In de paragrafen 4.2.1. en 4.2.2. wordt een toelichting gegeven op bovengenoemde vraag. 

4.2.1. Luchtbehandelingsinstallatie 

Voor de verwarming, ventilatie en afvoer van vocht is de zwemzaal voorzien van een 
luchtbehandelingsinstallatie bestaande uit een luchtbehandelingskast met een 
luchtdistributiesysteem. De luchtbehandelingskast is op het dak opgesteld en is van een recent 
bouwjaar (2014)  en een gerenommeerd fabricaat (ALKO) en wordt vaker in zwembaden toegepast. 
De kast is voorzien van een kruisstroomwarmtewisselaar waarmee de warmte uit de afvoerlucht 
wordt teruggewonnen. Hiermee wordt de toevoerlucht (voor)verwarmd. Verder is de kast voorzien 
van een naverwarmer die de toevoerlucht naar de gewenste inblaastemperatuur brengt. De relatieve 
vochtigheid wordt geregeld door te recirculeren en te mengen met buitenlucht. Hiertoe is de 
luchtbehandelingskast voorzien van een mengsectie met recirculatiekleppen.  
Voorts is de luchtbehandelingskast voorzien van een frequentiegeregelde toe- en afvoerventilator. 
Hiermee kan de capaciteit van de ventilatoren naar behoefte worden aangepast. 
 
Voor de luchttoevoer is een luchtdistributiesysteem in de zwemzaal aangebracht bestaande uit 
zendzimir verzinkt stalen (ronde) luchtkanalen voorzien van toevoerroosters. De luchtkanalen zijn 
grotendeels aangebracht in het zicht en in kleur geschilderd. 
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De lucht wordt via de overloopgoot aan de kopse kant van het wedstrijdbad aan de zijde van de 
technische ruimte uit de zwemzaal afgezogen. De badomloop is hiertoe uitgevoerd als 
onderdrukplenum. In de wand van de overloopgoot grenzend aan de badomloop zijn hiervoor 
sparingen aangebracht. De badomloop is met een afzuigkanaal aangesloten op de 
luchtbehandelingskast. 

Capaciteit luchtbehandelingsinstallatie 

Om de capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie te controleren is een verdampingsberekening 
uitgevoerd volgens de VDI 2089 die vaststelt hoeveel lucht er nodig is voor de vochtafvoer. Uit de 
berekening blijkt dat de capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie van de zwemzaal juist is. 

Staat van het luchttoevoersysteem 

Het luchttoevoersysteem daarentegen laat wel wat te wensen over. Tijdens de opname kregen wij 
niet de indruk dat de lucht gelijkmatig in de ruimte wordt verdeeld. Het ene toevoerrooster bracht 
meer lucht in de ruimte dan het andere. Dit wordt onderschreven door de rookproeven die door de 
firma MIG zijn uitgevoerd. In de rapportage naar aanleiding  van de rookproeven wordt de volgende 
conclusie getrokken: 
 
“Uit de metingen kunnen we concluderen dat er een grote onbalans is tussen de roosters. De roosters 
zijn dusdanig verouderd dat een optimalisatie van de balans niet meer mogelijk is. De rookproeven 
maken  zichtbaar dat de hoge luchtsnelheid uittrede van het rooster een inducerende werking heeft 
wat resulteert in onrustige luchtbeweging in de ruimte. Die onrustige luchtbeweging wordt groter 
naarmate het verschil tussen toevoer en afzuig toeneemt. Wanneer toevoer en afzuig op hetzelfde 
setpoint staan ingesteld is de beweging in de ruimte aanzienlijk beter, doch niet optimaal.” 

Conclusie op dit onderdeel 

De luchtbehandelingsinstallatie voldoet voor wat betreft de capaciteit. De luchtverdeling laat te 
wensen over vanwege een verouderd toevoersysteem dat in onbalans is. 
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4.2.2. Zwemwaterbehandelingsinstallaties 

Capaciteit waterbehandelingsinstallatie 

De rondpompcapaciteit van de zwemwaterbehandelingsinstallatie is doorgerekend op basis van de 
vereiste turnover volgens de WHVBZ. In onderstaande tabel is het resultaat weergegeven. 
De rondpompcapaciteit of “turnover” van een bassin wordt als volgt bepaald: 
 
De minimaal noodzakelijke pompcapaciteit dient te worden vastgesteld met gebruikmaking van de 
formule: Q = I/T 
 
Waarbij: 
Q = pompcapaciteit in m3/h 
I = de hoeveelheid water van het (deel van het) bassin in m3 
T = maximaal aan te houden gemiddelde verblijfstijd van het water in het bassin in uren (h) 
 
Tabel 1: Turnovertijden 

T T.O.P. 

T < 1 uur bij een waterdiepte < 0,3 m 1 

T < 2 uur bij een waterdiepte 0,3- 1,1 m 2 

T < 3 uur bij een waterdiepte 1,1 – 1,4 m 3 

T < 4 uur bij een waterdiepte 1,4 – 2,0 m 4 

T < 6 uur bij een waterdiepte > 2,0 m 6 

     
Op basis van de diepte van de diverse delen van het bassin is de berekende rondpompcapaciteit in 
onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 2: Rondpompcapaciteit 

Wedstrijd/ 
recreatiebassin 

Waterdiepte 
[m] 

Oppervlakte 
[m2] 

Inhoud 
[m3] 

T.O.P. 
[h] 

Capaciteit 
[m3/h] 

Deel 1 1,83 100 183 4 46 

Deel 2 1,19 180 214,2 3 71 

Deel 3 0,67 73 48,9 2 24 

Totaal     142 

 
De huidige filterinstallatie heeft een capaciteit van 143 m3/h en de rondpompcapaciteit voldoet 
daarmee aan de wet- en regelgeving. De installatie bestaat uit de volgende onderdelen: 
- 1 meerlaags zandfilter rond 1.450 mm,  capaciteit  48 m3/h, filtersnelheid 30 m/h 
- 1 meerlaags zandfilter rond 2.000 mm, capaciteit 95 m3/h, filtersnelheid 30 m/h 
- 1 circulatiepomp, frequentiegestuurd, capaciteit  48 m3/h 
- 1 circulatiepomp, frequentiegestuurd, capaciteit  95 m3/h 
- 1 haarvanger 
- 1 tsa 
- Het nodige leidingwerk met appendages 
- Chemicaliëndosering en de nodige meet en regelapparatuur 
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4.3. Zorgplicht exploitant en gemeente 

Vraag: 
Voldoet exploitant SRGO en de gemeente Goeree-Overflakkee aan hun zorgplicht? 
 
Antwoord: 
Zowel exploitant SRGO als de gemeente Goeree-Overflakkee voldoen aan hun zorgplicht. Er is hierbij 
een vaste demarcatie van  taken en verantwoordelijkheden. Borging voor wat betreft veiligheid en 
wet- en regelgeving komt voor verbetering in aanmerking  mede in relatie tot afstemming tussen 
gemeente en exploitant. 
 
Toelichting: 
Zowel exploitant als gemeente (afdeling vastgoed) nemen hun zorgplicht serieus. Er wordt gewerkt 
met een vaste demarcatie van taken en verantwoordelijkheden. In grote lijnen is de exploitant 
verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, veiligheid en wetgeving en is de gemeente (vastgoed) 
verantwoordelijk voor het planmatig- of grootonderhoud. Jaarlijks worden onderhoudsjaarplannen 
opgesteld die met regelmaat gedurende het jaar worden besproken. 
 
De borging van veiligheid, wet- en regelgeving  mede in relatie tot afstemming tussen gemeente en 
exploitant kan beter. Als voorbeeld geven wij de installatieverantwoordelijke voor de elektrische 
installaties en de NEN 3140 keuring. De gemeente is installatie verantwoordelijke en als bewijsstuk 
hiervan heeft de exploitant een e-mail. Dit moet officieel schriftelijk zijn vastgelegd. Daarnaast 
ontbrak de NEN 3140 keuringsrapportage op de accommodatie omdat de gemeente deze in bezit 
had. Bovendien  omvatte de rapportage opmerkingen op de elektrische installatie die aangepast 
moesten worden. De houder van de accommodatie (exploitant) is verantwoordelijk voor het voldoen 
aan de wetgeving en de eigenaar (gemeente) is installatieverantwoordelijke. Duidelijke afstemming 
tussen deze partijen is hierbij dus essentieel. 
 
Er is echter wel sprake van een geschiedenis. Uit gesprekken met de afdeling vastgoed van de 
gemeente hebben wij vernomen dat voor 1 januari 2017  geen onderhoudsbemoeienis van de 
gemeente met De Staver was. Voor die tijd was er sprake van geen controle op het onderhoud. Er was 
dus sprake van twee lerende organisaties voor wat betreft de verhoudingen voor zowel de exploitant 
SRGO als de gemeente Goeree-Overflakkee vanaf de genoemde datum.  
Bij het ontstaan van SRGO in 2017 is voor de onderhoudsverdeling tussen gemeente en exploitant de 
ROZ-lijst (model demarcatielijst) als basis genomen (ROZ = Raad voor Onroerende zaken). Het 
meerjarenplan is toen voorzien van een verdeling in onderhoudsverantwoordelijkheid  voor gemeente 
en huurder (exploitant). In april 2018  is een demarcatielijst opgesteld en dit betrof een verbeterde 
versie van de ROZ-lijst die algemeen van aard was en jaarplan overstijgend. Hiermee is gepoogd een 
vollediger overzicht te creëren en voor beide  partijen zoveel mogelijk onduidelijkheden weg te 
nemen. 
 
 
Voor wat betreft de verhoudingen zijn er duidelijke afspraken, we noemen: 
- Elke maand technisch overleg over De Staver. 
- Er worden NEN 2767 (conditiemetingen gebouw en installaties) inspecties en herinspecties op 

initiatief van de gemeente uitgevoerd. 
- Er worden energiescans uitgevoerd. 
- Vanuit de Meerjaren onderhoudsplanning (MOP) wordt een jaarplan onderhoud opgesteld. 
- Er is inzage van de afdeling vastgoed in de offertes die door De Staver zijn aangevraagd. 
- Afdeling vastgoed controleert de facturen. 
- Functionele aanpassing als wens van De Staver moeten bij de afdeling vastgoed worden ingediend. 
- Zonder toestemming van de gemeente worden bedragen niet gehonoreerd. 
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5.Technische bedrijfsvoering 

5.1. Kwalificaties  en opleiding technisch medewerker 

Vraag: 
Beschikt de technisch medewerker van de accommodatie over de juiste kwalificaties en opleidingen, 
om zijn functie op een juiste wijze uit te kunnen voeren? 
 
Antwoord: 
De technisch medewerker had de juiste kwalificaties en opleidingen om zijn functie op een juiste wijze 
uit te kunnen voeren. 
 
Toelichting: 
In deze analyse hebben wij het over de technisch medewerker die ten tijde van het voorval actief was  
in De Staver. Inmiddels is deze technisch medewerker op een andere locatie van SRGO actief. 
 
De technisch medewerker is, zoals met veel technisch medewerkers in zwembaden het geval is, onder 
begeleiding van een ‘oud medewerker’ opgeleid, in dit geval de toenmalig manager. Vanaf 2010 heeft 
dit plaatsgevonden en in de tussentijd tot aan heden heeft de medewerker de nodige opleidingen 
gedaan. We noemen: een cursus technisch medewerker, een cursus zwemwaterbehandeling, cursus 
toolbox meeting.  
De technisch medewerker heeft zich gedurende het traject eigen gemaakt in de techniek van het 
zwembad. Vanaf 2017 is ook de firma Labo Derva en BTS betrokken in de techniek, waarbij een 
werkgroep is gevorm met voornoemde firma’s en SRGO. 

5.2. Ondersteuning technisch medewerker 

Kan de technisch medewerker bij vragen terugvallen op een collega technisch medewerker van een 
zwembad in de buurt van zwembad De Staver? 
 
De toenmalig technisch medewerker kon bij vragen terugvallen op collega technisch medewerkers 
van zwembaden in de buurt van De Staver die door SRGO worden geëxploiteerd. 
 
Toelichting: 
Ofschoon door SRGO wordt aangegeven dat elk zwembad zijn eigen bediening heeft en het niet 
overal gelijk is, kan er ondersteuning worden verkregen van de technisch medewerkers van andere  
zwembaden van SRGO. Daarnaast vindt ook integraal overleg plaats met de technisch medewerkers 
van de overige zwembaden van SRGO. Voorts is er een intensieve samenwerking met de firma  BTS 
een installatiebedrijf op het gebied van verwarming, luchtbehandeling en zwemwaterbehandeling 
alsmede met de firma Labo Derva, een geaccrediteerd laboratorium onder andere op het gebied van 
zwemwatercontrole. 
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6. Calamiteiten 

6.1. Beoordeling reconstructie calamiteit   

Vraag: 
Hoe beoordeelt Sportfondsen de reconstructie van de calamiteit van 31 oktober 2018 door SRGO?  
 
Antwoord: 
De reconstructie  van de calamiteit van 31 oktober 2018 door SRGO is juist verwoord, met 
uitzondering van de passage over het monitoren in relatie tot het voorkomen van de calamiteit, zoals 
beschreven in de laatste alinea van deze paragraaf. 

 
Toelichting: 
SRGO geeft een uitgebreide reconstructie van de calamiteit. Het begint met een korte samenvatting 
van het voorval met daarin ook een kritische noot naar de eigen organisatie en een opsomming van 
genomen maatregelen. Een van de onderdelen van de kritische noot is de berichtgeving 
(communicatie) en de gelegenheid voor bezoekers om zich nadrukkelijker te kunnen melden in geval 
van klachten of vragen. 
 
Vervolgens wordt ingegaan op de klachten over de gezondheid die zijn gemeld door een tabel met 
gemelde klachten bestaande uit de datum van de melding, de klachtenmeldingsoort, het aantal 
personen en de type klacht. De klachtenmeldingsoort krijgen in de tabel een nummer waarbij niet 
wordt verklaard wat het nummer betekent. Vervolgens wordt een uitbereide technische uiteenzetting 
gegeven van het voorval van 31 oktober 2018 en wat er vanaf 28 oktober voorafgaand aan de 
calamiteit is gebeurd. Ten slotte wordt de uiteindelijke oorzaak van de calamiteit beschreven en wordt 
een chronologisch verloop met datum en tijden beschreven ondersteund met een tabel. 

 
De analyse komt overeen met hetgeen is beschreven in de brief van de OMDMH met als onderwerp: 
‘Controle zwemwaterregelgeving, voorwaarschuwing; Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk’,  
samengevat in de brief met kenmerk 2018282409, d.d. 14-11-2018. In deze brief wordt namelijk ook 
een korte reconstructie van de calamiteit beschreven. 

 
Er is voor en tijdens het voorval ook intensief contact geweest met de ODMH, zoals blijkt uit uit de 
overeenkomsten tussen de brief en de reconstructie van SRGO. 

 
In de reconstructie van SRGO wordt de reactie van de ODMH onderschreven met betrekking tot het 
onvoldoende monitoren en ontbreken van een goede werkoverdracht met betrekking tot het in 
bedrijf stellen van de zuurpomp. 

 
De reconstructie van SRGO wordt afgesloten met de opmerking: “Desondanks had monitoren het 
voorval niet kunnen voorkomen, wel had een en ander eerder kunnen worden ontdekt en mogelijk 
kunnen worden voorkomen”. 

 
Deze opmerking begrijpen wij niet en is onjuist. Het verlagen van de zuurwaarde naar een 
onacceptabel niveau had inderdaad niet kunnen worden voorkomen vanwege de kapotte 
tegenstroombeveiliging van het injectieventiel. De calamiteit had echter wel kunnen worden 
voorkomen wanneer men op tijd had ontdekt dat de pH-waarden naar een onacceptabel niveau ging, 
waardoor de activiteiten in het zwembad eerder hadden kunnen worden gestaakt en het voorval had 
kunnen worden voorkomen. 



Externe analyse zwembad De Staver 

© Sportfondsen Nederland B.V. 15 

7. Meetresultaten klimatologische omstandigheden 

7.1. Waterkwaliteit- en luchtkwaliteit 

Vraag: 
Blijven de meetresultaten inzake water- en luchtkwaliteit binnen de randvoorwaarden zoals vanuit de 
wetgeving gesteld? 
 
Antwoord: 
De meetresultaten inzake water- en luchtkwaliteit blijven binnen de randvoorwaarden zoals vanuit de 
wetgeving gesteld. 
 
Toelichting: 
In de paragrafen 7.1.1. en 7.1.2. wordt een toelichting gegeven over de water- en luchtkwaliteit in De 
Staver. 

7.1.1. Waterkwaliteit 

Wetgeving 

De houder van de zweminrichting, in dit geval SRGO, is verplicht de waterkwaliteit te handhaven op 
basis van de parameters zoals gesteld in de WHVBZ. Hiervoor is de houder verplicht dagelijks 
minimaal twee keer de zwemwaterkwaliteit te controleren op de parameters doorzicht, zuurgraad 
(pH-waarde) en chloorwaarden, te weten vrij beschikbaar chloor (VBC) en gebonden beschikbaar 
chloor.  
 
Voorts dienen maandelijks voornoemde parameters en een aantal overige parameters 
overeenkomstig onderstaande tabel door een geaccrediteerd laboratorium te worden onderzocht. 
Daarnaast dient het zwemwater 2 maal per jaar op legionella te worden gecontroleerd 
overeenkomstig de risico analyse zwemwater. De toezichthouder is de omgevingsdienst, in dit geval 
de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland). De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden 
door het laboratorium doorgestuurd naar de omgevingsdienst. 
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Tabel 3: parameters zwemwatercontrole 
Parameters en plaatsen van onderzoek Eenheid Norm Frequentie van 

onderzoek uit te voeren 
door 

   houder laboratorium 

Te meten in het bassin op de plaats waar 
de waarde van deze parameter naar 
redelijkerwijs kan worden aangenomen, 
het ongunstigst is :

2
 

    

1. Bij 37°C kweekbare kiemen aantal per ml ≤ 100  m 

2. Pseudomonas aeruginosa aantal per 100 ml niet aantoonbaar  
3 

3. Doorzicht meter tot bodem d m 

4. Troebelingsgraad bij uitlaat FTE ≤ 0,5  
3 

5. Kaliumpermanganaatverbruik mg/l ≤ 70% van het 
kaliumpermagnaatverbruik 
van het suppletiewater + 6 

 m 

6. Zuurgraad pH 6,8 ≤ pH ≤ 7,8 d m 

7. Buffercapaciteit mmol/l ≥ 1  
3 

8. Ureum mg/l ≤ 2,0  m
4
 

9. Vrij beschikbaar chloor (VBC) mg/l 0,5 ≤ VBC ≤ 1,5
5
 d m 

10. Vrij beschikbaar chloor indien 
cyanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval 
geldt niet de onder 9 vermelde norm 

mg/l 2,0 ≤ VBC ≤ 5,0 d m 

11. Gebonden beschikbaar chloor mg/l ≤ 1,0 d m 

12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei 
vorm wordt 

mg/l ≤ 50 
≤ 100 (bij gebruik 
isocyanuurzuur 
verbindingen) 

  
m

4
 

Te meten in het toevoerwater:     

13. Ozon (indien als oxydatiemiddel 
gebruikt) 

mg/l niet aantoonbaar d m 

Te meten op de in het beheersplan 
Legionella (artikel 2b) aangegeven 
risicopunten: 

    

14. Legionella kolonievormende 
eenheden per 
liter (k.v.e./l) 

< 100 k.v.e./l  half jaarlijks 

 
d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de 
bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te 
worden onderzocht. 
 
m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40% in de eerste helft van 
de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40% in de tweede helft van de openingsuren. Indien 
de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand 
eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden. 
 
hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan 
aangegeven risicopunten. 
 
2 Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van 
het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één 
systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin. 
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3 Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm 
voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter. 
 
4 Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft 
het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze 
parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging 
ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen. 
 
5 Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m2 geldt een bovengrens 
van 5,0 mg/l. 

Resultaten laboratoriumonderzoeken zwemwater 

Voor deze analyse hebben wij de jaaroverzichten van de zwemwaterbemonsteringen door de 
laboratoria van SRGO ontvangen. Wat hierbij opvalt is dat over de jaren 2011 tot en met 2017 
gemiddeld 1 à 2 keer per jaar onvoldoendes zijn verkregen op het systeem van het kleuterbad en de 
whirlpool. Deze hadden allen betrekking op de parameters KMnO4 en ureum. In systemen van 
peuterbaden en whirlpools zien wij vaker dat er overschrijdingen van deze parameters voorkomen. Dit 
heeft onder andere te maken met de belasting van dergelijke systemen. Het systeem van het 
wedstrijdbad heeft geen onvoldoendes gekregen gedurende voornoemde periode. Vanaf 2018 tot 
heden hebben beide systemen geen onvoldoendes gekregen. 

Aanpassingen zwemwaterbehandelingsinstallaties 

Naar aanleiding van klachten in 2017 van de leden van de zwemvereniging over de mate van vervuiling 
en de luchttkwaliteit, veronderstelde men dat niet aan de normen werd voldaan zoals gesteld in de 
WHVBZ. Dit  is de aanleiding geweest om de firma Omegam Water en later de firma Labo Derva te 
benaderen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de zwemwaterbehandelingsinstallatie.  
 
Uit beide de onderzoeken  kwamen een aantal punten  naar voren, te weten: 
- wanneer de volgens de WHVBZ vereiste rondpompcapaciteit over het filter van het wedstrijdbad 

zou gaan, de filtersnelheid  aan de hoge kant was (ruim 45 m/h); 
- het afgevoerde water naar het riool tijdens het filterspoelen niet smerig was vanwege onvoldoende 

fluidisatie van het filterbed tijdens het filterspoelen; 
- onvoldoende fluidisatie van het filterbed tijdens het filterspoelen wijst op sterke vervuiling of 

onvoldoende filtercapaciteit. 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat het filter dat recent was vervangen te klein was geselecteerd door 
de installateur die deze heeft geleverd en aangebracht. Het resultaat van de onderzoeken heeft ertoe 
geleid dat het systeem van het wedstrijdbad vorig jaar is uitgebreid met een extra filter waardoor met 
de wettelijke rondpomp capaciteit met een aanvaardbare snelheid over de filters kon worden 
gecirculeerd. 
 
Naar aanleiding van aanhoudende klachten van de zwemvereniging, nadat voornoemde aanpassing 
aan de filterinstallatie was uitgevoerd, zijn de de filterpakketten uitgebreid met een een laag 
hydroanthraciet  (kool) als bovenste filterlaag. Voorts is gelijktijdig de vlokdosering vervangen. 
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7.1.2. Luchtkwaliteit 

 
Voor de luchtkwaliteit zijn op dit moment de trichlooramines de enige parameter waarvoor een 
maximumwaarde is gesteld in relatie tot de water- en luchtkwaliteit en de gezondheid in een 
zwembad.  Het betreft hier echter nog geen officiële parameter die moet worden gehandhaafd 
volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (WHVBZ), maar een parameter die in de toekomst zijn 
intrede gaat vinden. Een aantal vooruitstrevende zwembaden nemen deze parameter nu reeds mee in 
de maandelijks laboratorium analyses.  
Trichlooramine is een toxisch gas  en zit opgelost in het zwemwater. Bij waterbewegingen komt dit 
gas vrij in de lucht. Omdat dit gas zwaarder is dan lucht blijft het boven het wateroppervlak hangen. 
 
Bij het gebruik van chloor als desinfectiemiddel worden verschillende desinfectiebijproducten 
zogenaamde chlooramines gevormd, waar trichlooramine er één van is. Chloor of 
natriumhypochloriet reageert met vervuiling afkomstig van de baders. Chlooramines worden 
opgebouwd in het zwembadwater als gevolg van de reactie van stikstof afkomstig van de zwemmers 
(ureum etc.) en het vrij beschikbaar chloor. 
 
Trichlooramine is gezondheidskundig het belangrijkste desinfectiebijproduct in de zwembadlucht en 
is verantwoordelijk voor de specifieke  “zwembadgeur” en de oorzaak van de typische “rode ogen” na 
het zwemmen. Blootstelling aan hoge concentraties trichlooramines verhoogt het risico op mogelijke 
negatieve gezondheidseffecten bij de zwembadbezoekers. De concentratie trichlooramines in de 
lucht mag niet hoger zijn dan 500 µg/m³. De streefwaarde is 300 µg/m³. 
 
Wij refereren aan de brief van de GGD Rotterdam, met kenmerk 2018MMK0055, d.d. 7 februari, 2018 
waarin de GGD reageert op de vraag om van advies van de gemeente Goeree-Overflakkee met 
betrekking tot de gezondheidskundige betekenis van trichlooramine in de binnenlucht van zwembad 
De Staver. In de brief worden een aantal conclusie vermeld: 
• De concentratie trichlooramine die in het laatste half jaar (juni – december 2017) in de Staver zijn 

gemeten, liggen tussen de 200 – 500  µg/m³. Dat is lager dan de gemiddelde concentratie gemeten 
in zes Nederlandse zwembaden in 2007. De waarden in de Staver liggen tussen de streefwaarde en 
de maximale waarde die RIVM adviseert voor toekomstige zwemwater-wetgeving. 

• De concentraties trichlooramine die in april 2017 gemeten zijn, liggen boven de 500  µg/m³. Dat is 
hoger dan de gemiddelde concentratie gemeten in zes Nederlandse zwembaden in 2007 en hoger 
dan de de maximale waarde die RIVM adviseert voor toekomstige zwemwater-wetgeving. 
Concentraties voor april 2017 zijn niet bekend bij de GGD. 

 
Er worden in de brief ook een aantal adviezen gedaan, te weten: 
• Blijf de dialoog tussen zwembadbeheerder en zwemvereniging faciliteren. Een gezamenlijke 

inspanning van beheerder en gebruikers is vereist om het klimaat zo gezond mogelijk te houden. 
• Streef naar een trichlooramineconcentratie die zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. De 

maatregelen hiervoor beperken naar alle waarschijnlijkheid ook de concentraties van andere 
desinfectiebijproducten. 

• Laat de beheerder na het doorvoeren van de nu geplande verbeteringen aan de 
waterzuiveringsinstallatie de trichlooramineconcentraties en de gezondheidsklachten  van zowel 
bezoekers als personeel monitoren. 

• Houd oog voor potentiële luchtwegprikkels anders dan desinfectiebijproducten, zoals onvoldoende 
ventilatie, stof en schimmels. 

• Houd rekening met de mogelijkheid dat intensief sporten op hoog niveau andere eisen zou kunnen 
stellen aan lucht- en waterzuiveringscapaciteit van een zwembad dan andere, meer recreatieve 
activiteiten. Breng het gebruiksprofiel van het zwembad en de technische voorzieningen zoveel 
mogelijk met elkaar in overeenstemming. 
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Vanaf 2017 heeft SRGO twee maandelijks en vanaf 2018 maandelijks de trichlooraminen gemeten. 
SRGO heeft hiertoe een overzicht met meetresultaten gestuurd die echter nog niet met de afdeling 
vastgoed is vastgesteld en overlegd. De gemeten concentratie trichlooraminen in 2018 was gemiddeld  
334 µg/m³. Dat is net iets meer dan de streefwaarde van 300 µg/m³. 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat de luchtkwaliteit in de buurt van de streefwaarde komt, 
maar belangrijker nog dat deze onder de maximale waarde van 500  µg/m³ blijft. 
 
Uit gesprekken van leden van de zwemvereniging blijkt dat men nog steeds niet geheel tevreden is 
over de luchtkwaliteit, maar men geeft wel aan dat de situatie stabiel is. 

7.2. Parameters water- en luchtkwaliteit 

Vraag: 
Acht Sportfondsen deze metingen goede parameters/indicatoren om de kwaliteit van water en lucht 
te duiden en zo nee welke parameters zouden nader onderzocht moeten worden? 
 
Antwoord: 
De metingen van de parameters volgens de WHVBZ aangevuld met het gehalte trichlooramines en 
AOX zijn goede parameters/indicatoren om de kwaliteit van water en lucht te duiden. 
 
Toelichting: 
Wij achten de metingen van de parameters conform de WHVBZ en de concentratie trichlooramine 
alleen  niet geheel volledige indicatoren om de kwaliteit van water en lucht te duiden. Op advies van 
Labo Derva worden naast voornoemde parameters het AOX gehalte gemeten. 
AOX staat voor Adsorbeerbare Organische halogeenverbindingen (=X). AOX is een groepsparameter 
die alle verbindingen omvat die gevormd zijn door het water te chloreren. AOX is een maat voor 
schadelijke stoffen die gevormd worden in het water door ontsmetting met chloor. Dit geeft een 
betere indicatie voor het vormen van chlooramines. 
 
De waterkwaliteit is de belangrijkste indicatie voor de luchtkwaliteit. Men moet beseffen dat de 
luchtbehandelingsinstallatie slechts een middel is. In de basis moet worden zorggedragen dat het 
vrijkomen van desinfectiebijproducten zoveel mogelijk wordt beperkt, danwel binnen de daarvoor 
geldende grenzen blijft.  
 
Hiermee concluderen wij dat de parameters conform de WHVBZ in combinatie met de waarden van 
trichlooramines en AOX gezamenlijk goed parameters zijn om de kwaliteit van water en lucht te 
duiden. 
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8. Analyse eerdere uitingen college 

Vraag: 
Plaatst Sportfondsen kanttekeningen bij de beantwoording van de raadsvragen gedurende de 
afgelopen twee jaren, inzake de klimatologische omstandigheden en andere punten van aandacht in 
zwembad De Staver? 
 
Antwoord: 
Wij plaatsen geen kanttekeningen bij de beantwoording van de raadsvragen, maar geven wel een 
aanvullend advies.  Informeer betrokkenen zoveel mogelijk en geef de informatie ook tijdig en niet pas 
wanneer partijen hierom vragen. 
 
Toelichting: 

Het college heeft de klachten van de zwemvereniging over de water- en luchtkwaliteit alsmede de 
calamiteit van 31 oktober grondig en structureel aangepakt. Er zijn onafhankelijke ter zake kundige 
partijen ingeschakeld zoals GGD en RPS. Daarnaast is, omdat het de zwemvereniging betreft, ook de 
zwembond KNZB ingeschakeld. 

De klachten zijn door het college zeer serieus genomen, hetgeen heeft geleid tot uitgebreide 
onderzoeken naar de lucht- en waterkwaliteit. De in de raad gestelde vragen zijn gedegen uitgezocht 
en uitgebreid beantwoord op basis van voornoemde externe analyses van voornoemde ter zake 
kundige partijen. 

Daarnaast heeft het college haar energie erin gestoken om het gaande proces te ondersteunen door 
middel van een mediaton traject om een goede verhouding te houden tussen partijen, wat 
noodzakelijk is om tot een oplossing te komen waarin iedereen zich in kan vinden.  

Het college onderkent de situatie en is nog steeds actief betrokken met partijen, SRGO en de 
zwemvereniging Schoteijl. Hiermee wil het college haar bijdrage leveren om tot omstandigheden in 
het zwembad  te komen welke door zwemclub de Schotejil als prettiger en meer geschikt worden 
ervaren voor hun activiteiten. Een en ander heeft geleid tot deze externe analyse. 

De enige kritische noot of aanbeveling die wij geven is om de vereniging zo veel als mogelijk te 
betrekken in de onderzoeken en aanpassingen die worden gedaan om de klachten te verhelpen. 
Daarbij adviseren wij tevens om betrokkenen zoveel mogelijk te informeren omdat wij uit de stukken 
opmaken dat pas zaken worden gedeeld wanneer partijen in de raad erom vragen. 
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9. Algemeen aanbevelingen 

Vraag: 
Welke aanbeveling(en) ter verbetering kan Sportfondsen geven? 
 
Antwoord: 
Wij geven de volgende aanbevelingen: 
• Vervangen en het aanpassen van het luchtverdeelsysteem in de zwemzaal, zowel toe- als afvoer 
• Verbeteren van de doorstroming van het wedstrijdbad 
• Aanvullende waterbehandelingsinstallaties toevoegen om de schadelijke desinfectiebijproducten 

te verminderen 
• Het voorzien in een, bij voorkeur, digitaal borgingssysteem om het dossier voor wat betreft 

wetgeving beter op orde te krijgen. 
 
Toelichting: 
In de paragrafen 9.1 tot en met 9.3 worden bovengenoemde aanbevelingen toegelicht. 

9.1. Luchtbehandeling 

In 2018 zijn door de firma MIG rookproeven uitgevoerd aan de luchtbehandelingsinstallatie van de 
zwemzaal.  De resultaten van de rookproeven zijn vastgelegd in het rapport van MIG, met referentie: 
rapportage 1810070, d.d. 31-10-2018. Uit de rapportage is gebleken dat het luchttoevoersysteem in 
onbalans is, waardoor de luchtverdeling niet optimaal is.Tijdens ons bezoek aan de accommodatie 
hebben wij dit tevens waargenomen. 

 
Gezien de leeftijd van het luchtdistributiesysteem is deze aan het einde van de theoretisch technische 
levensduur. Er zijn duidelijk sporen van de leeftijd zichtbaar, met name door corrosiesporen op de 
mechanismen van de luchtregelkleppen. Daarbij wordt de zwemzaal alleen afgezogen door middel 
van de overloopgoot. Op zich is deze positie een logische keuze omdat direct wordt afgezogen waar 
de vervuilde lucht, die zwaarder is dan de omgevingslucht, zich bevindt. Een extra afzuigpunt in de 
ruimte komt echter de doorspoeling van de ruimte ten goede. 
 
Overeenkomstig de conclusie van de rapportage van MIG adviseren wij het luchtverdeelsysteem te 
vervangen. Een luchtverdeelsysteem in de vorm van luchtverdeelslangen is een goed systeem dat zal 
bijdragen aan een beter en homogeen klimaat vanwege de goede luchtverdeling. Met een systeem 
van luchtverdeelslangen kan bovendien de toevoerlucht tochtvrij aan de zwemzaal worden 
toegevoerd.  
 
Wij adviseren tevens gelijktijdig met het aanpassen van het luchtverdeelsysteem een extra 
afzuigrooster in de zwemzaal aan te brengen om zo deel van de af te voeren lucht hoog af te zuigen. 
Daarbij adviseren wij de overloopgoot die in de huidige situatie via de badomloop wordt afgezogen 
door middel van een kunststof kanaal aan te sluiten op het bestaande afzuigkanaal. 
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9.2. Zwemwaterbehandeling 

Doorstroming/verdeling bassins 

Op 13 oktober 2018 is door de firma Labo Derva een kleurproef in de bassins uitgevoerd. Uit de 
kleurproef is gebleken dat het wedstrijdgedeelte van het grote bad  niet voldoet op basis van de NEN-
EN 15288. Er zijn dode punten geconstateerd aan de kant van het landingsbad van de glijbaan. 
 
Wij adviseren om de doorstroming te verbeteren door: 
- de bestaande bodeminlaten te vervangen door verstelbare inlaten om het water zich langs bodem 

te laten verspeiden; 
- Extra inlaten aan de zijde van het landingsbad voorzien; 
- De hoeveelheid water door de inlaten in het hele bassin zodanig inregelen dat overal de juiste 

hoeveelheid water wordt ingebracht om een homogene doorstroming te krijgen.  

Zwemwaterbehandeling 

Ofschoon geprobeerd is de waterkwaliteit te verbeteren door het toevoegen van een laag 
hydoanthraciet en actief kool aan de filters zijn er nog steeds klachten van de zwemvereniging over de 
luchtkwaliteit. Wij adviseren aanvullende waterbehandelingsinstallaties toe te voegen met als doel de 
schadelijke desinfectiebijproducten te verminderen. Met name voorzieningen om het AOX gehalte 
terug te brengen zullen een positieve bijdrage hebben op de waterkwaliteit en daarmee 
luchtkwaliteit. Nader onderzoek naar een hiervoor geschikte voorziening is noodzakelijk.  

9.3. Wetgeving 

Wij raden aan in een borgingssysteem te voorzien, bij voorkeur digitaal om het dossier voor wat 
betreft wetgeving op orde te krijgen. Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat die bescheiden 
waarvoor de houder in het kader van wetgeving verantwoordelijk is op de accommodatie aanwezig 
zijn en niet bij de gemeente. 

  
 


