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Uw kenmerk: - Contact: Quido Maas  
Bijlage(n): - Doorkiesnummer: 06-53959998  
  E-mailadres: q.maas@bar-organisatie.nl  
  Datum: 6 november 2018  

Betreft: Stand van zaken Binnenzwembad Albrandswaard

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Uw gemeenteraad van Albrandswaard heeft vorig jaar besloten het binnenzwembad Albrandswaard 
voor 20 jaar open te houden en daar € 155.000 (exclusief indexeringen) per jaar voor beschikbaar te 
stellen. Op 2 juli 2018 heeft uw gemeenteraad opdracht verstrekt voor de eerste fase van de 
renovatie. De kapitaalslasten van de kosten voor dit deel van de renovatie worden gedekt uit het 
jaarlijkse bedrag van € 155.000. Afgelopen zomer is de eerste fase van de renovatie uitgevoerd. Met 
deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte het verloop en van de stand van zaken. 

KERNBOODSCHAP
Met het eerste deel van de renovatie zijn de noodzakelijke stappen gezet om het zwembad voor de 
komende 20 jaar open te houden. Helaas waren niet alle werkzaamheden op tijd klaar. 
De gesprekken met de burger coöperatie zijn er op gericht om de afspraken over beheer, exploitatie 
en/of eigendom van het zwembad uiterlijk 1 juli 2019 in te laten gaan. 

TOELICHTING

In de afgelopen zomerperiode is de eerste fase van deze renovatie uitgevoerd met als belangrijkste 
werkzaamheden: 
De vervanging van de luchtbehandelingsinstallatie. 
De vervanging van het perron, de overlooproosters, het plafond, de verlichting, de banken, het 
tegelwerk en de toiletten/toiletcabines in de zwemzaal. 

Niet alle werkzaamheden op tijd klaar 
Gelet de (overspannen) marktomstandigheden is het een hele toer geweest de werkzaamheden 
gepland te krijgen, waarbij we er alles aan gedaan hebben de overlast voor de gebruikers tot het 
minimum te beperken. Tot vrijdag 7 september hebben we het vertrouwen gehad dat het ons zou 
lukken om het bad op 10 september weer volledig in gebruik te kunnen geven. Hoewel in het weekend 
nog hard is doorgewerkt hebben we helaas moeten vaststellen dat in de week van 10 september toch 
nog allerlei werkzaamheden hebben moeten plaatsvinden die het optimaal gebruiken van het bad in 
de weg hebben gestaan. Daarvoor hebben wij de huurders/gebruikers onze excuses aangeboden. 



Om de schade voor hen te beperken hebben we bij de zwemscholen en overige organisaties geen 
huur in rekening gebracht voor de periode 10 tot en met 16 september.  
De periode na 10 september is gebruikt om de laatste restpunten van de renovatie nog op te lossen. 
Daarbij moet u denken aan: 

- Het in orde maken van de banken in de zwemruimte; 
- Het verhogen en op maat maken van de overlooproosters (tot het niveau van de tegels). 
- Het installeren van de startblokken en de lijnen. 
- Het vervangen van het beslag van de nooddeuren. 

Voor het verhelpen van plasvorming op de tegelvloer zijn wij in gesprek met de tegelzetter. 

Niet alle punten zijn direct adequaat verholpen. Daar zijn de aannemers op aangesproken waarbij het 
uitgangspunt is gehanteerd dat de hieruit vloeiende meerkosten niet voor rekening van de gemeente 
komen. 

Op 19 september, de dag van de brand bij restaurant Abel, hebben wij het zwembad gesloten moeten 
houden.  

Ondanks bovenstaande problematiek zijn wij trots op de ‘nieuwe’ uitstraling van de gerenoveerde 
gedeeltes in het zwembad. De berichten van de gebruikers stemmen ons ook tevreden. Daar waar wij 
nog opmerkingen van gebruikers krijgen zullen wij die monitoren en zo nodig bij de rest van de 
renovatie, die vooral in de zomer 2019 zal plaatsvinden, meenemen. 

Stand van zaken overdracht beheer, exploitatie en/of eigendom aan de burger coöperatie. 
Met raadsinformatiebrief ‘Binnenzwembad Albrandswaard” met kenmerk 1339246 bent u op de hoogte 
gebracht van het besluit van het college om de bezwaren van Sammy’s zwemschool, over de keuze 
voor een toekomstige exploitant, te weerleggen. Dat betekent dat de gesprekken met de burger 
coöperatie weer zijn opgepakt. De voortgang heeft door het bezwaar, de zomerperiode en de 
renovatie van het zwembad wel iets vertraging opgelopen. 
Wat is gedaan: 

1. Samen met Staatsbosbeheer/NRIJ en de burger coöperatie zijn de grenzen bepaald voor de 
erfpachtovereenkomst; 

2. De burger coöperatie heeft gesprekken gevoerd en/of gepland met:  
 - De huidige manager; 
 - De gebruikers; 
 - Het huidige personeel (zowel zwembadpersoneel als onderhoudspersoneel); 
 - De SWA voor ondersteuning bij het werven van vrijwilligers; 

3. De burger coöperatie heeft een verkenning gedaan voor het opstellen van de statuten.  
4. De burger coöperatie heeft verkennende gesprekken gevoerd voor de aanpassingen van de 

buitengevel zodat deze voldoen aan het beeldkwaliteitsplan; 
5. Er is een subsidieaanvraag gedaan die gehonoreerd is voor het plaatsen van zonnepanelen; 



Wat moet er nog gebeuren: 
1. De erfpachtovereenkomst en de recht van opstal overeenkomst voor het zwembad moeten bij 

de notaris passeren; dit is een actie tussen Natuur- en Recreatieschap en de gemeente. 
2. Op basis van de gevoerde gesprekken zullen vervolgafspraken worden gemaakt m.b.t. huur 

van het zwembad etc. Ook zal de input gebruikt worden bij de plannen voor de vervolgfase 
van de renovatie in de zomer van 2019; 

3. Zodra de statuten van de burger coöperatie meer uitgewerkt zijn zullen die ook door een 
gemeentelijke fiscalist cq jurist worden getoetst; Dit is noodzakelijk in verband met de 
wetswijziging verruiming btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 voor de gemeentelijke 
sportaccommodaties. Voorkomen moet worden dat door de overdracht naar de burger 
coöperatie de BTW kosten hoger worden. Pas na overeenstemming zullen de statuten 
passeren bij de notaris; 

4. De overdracht van beheer, exploitatie en/of eigendom zal uiterlijk 1 juli 2019 plaatsvinden. 
5. De zonnepanelen moeten, in verband met de subsidie, uiterlijk 31 december 2019 geplaatst 

zijn; 

VERVOLG
De gesprekken met de burger coöperatie worden vervolgd om op basis van uw kaders en de plannen 
van de burger coöperatie te komen tot afspraken en overeenkomsten. Het college zal u regelmatig 
informeren over de voortgang. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


