
Aan de gemeenteraad 
 
 

datum  18 oktober 2022 

behandeld door  D. Verwoerd 

ons kenmerk  2022-0163644 

Onderwerp  Badrand Sportcentrum 

Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Inleiding 
Vanaf de opening van het sportcentrum zijn er schades geweest aan het tegelwerk van de badrand van het 
buiten wedstrijdbad. Deze schades zijn diverse malen gerepareerd en in 2020 is er voor de buitenkant van 
deze rand een verbeterde technische oplossing gerealiseerd omdat dat direct noodzakelijk was. 
De schades aan de binnenkant van deze rand blijken de laatste jaren in omvang toe te nemen. In 2021 is 
naar aanleiding van deze schades een adviesrapportage opgesteld. De veilige en duurzame oplossing bleek 
een totaalherstel en verbetering van de badrand wat niet bij de aannemer te verhalen is.  
Om dit uit te voeren is een krediet van € 100.000 opgenomen in de begroting van 2022. De afgelopen 
periode heeft aanbesteding van dit herstel plaatsgevonden waarbij de laagste inschrijving € 140.000 is. 
 
Besluit college 
Er is door het college op 18 oktober 2022 besloten opdracht te geven voor uitvoering van de 
werkzaamheden voor herstel én een aanvullend krediet van € 45.000 in de tweede concernrapportage op te 
nemen. De budgetbevoegdheid ligt bij de gemeenteraad. Opdrachtverstrekking zou normaal gesproken 
plaatsvinden nadat de gemeenteraad het aanvullend krediet heeft vastgesteld, in dit geval na vaststelling 
van de tweede concernrapportage. De voorgenoemde argumenten zijn voor het college dermate 
zwaarwegend om vooruitlopend op deze vaststelling opdracht te verstrekken. 
 
Motivatie  
Gedurende het zomerseizoen van 2022 zijn er diverse tussentijdse schades aan de badrand geweest. Deze 
zijn veilig gesteld door als tijdelijke oplossing een kap te plaatsen. Tussentijdse controles op 'vastheid' van 
de tegels zijn niet afdoende gebleken om het losraken te voorkomen. Het risico bestaat dat bij het losraken 
verwondingen optreden. Daarnaast is de kans groot dat de omvang van de schades zo omvangrijk wordt dat 
herstel tijdens opening niet meer mogelijk is en het zwembad moet sluiten totdat het herstel is uitgevoerd. 
Het buitenzwembad wordt in april 2023 opgestart voor het zomerseizoen. Om het herstel voor die tijd gereed 
te hebben, kan er niet worden gewacht op formele vaststelling van de tweede concernrapportage door de 
gemeenteraad. Met het verstrekken van deze opdracht nemen we de verantwoordelijkheid die we hier als 
verhuurder hebben ter voorkoming van de eerder benoemde risico's. 
 
Wellicht ten overvloede merken wij tot slot op dat het zwembad een belangrijke rol speelt in het bereiken van 
doelstellingen zoals verwoord in het vitaliteitsakkoord. En bovenal: het geeft ouders de gelegenheid om hun 
kinderen in deze waterrijke omgeving te leren zwemmen. 
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc 

de locoburgemeester, 
 
 
 
A.M.J.M. Janssen 

 


