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Onderwerp Sluiting zwembaden in strijd tegen COVID-19
Geachte minister Van Ark,
De zwembranche draagt waar mogelijk bij aan het bestrijden van het COVID-19 virus. Samen
krijgen we het virus onder controle en hebben we er belang bij dat verdere verspreiding van het
virus wordt voorkomen.
Sporten en bewegen mogen ook na 3 november nog steeds doorgaan, zij het met beperkingen.
Alle aanbieders van sport en bewegen leveren momenteel veel inspanningen om inwoners veilig
te laten sporten en bewegen.
Wij achten dat van belang omdat wij, net als het kabinet, veel waarde hechten aan de bijdrage
die sport en bewegen leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen evenals de
nodige ontspanning in deze stressvolle tijd. Zwemmen levert aanvullend een onmisbare bijdrage
aan de zwemveiligheid van kinderen. En is voor veel kwetsbare doelgroepen (gehandicapten,
revalidatie) een laagdrempelige en vaak enige bewegingsmogelijkheid.
Net als de vele zwemliefhebbers begrijpen wij niet waarom zwemmen anders beoordeeld wordt
dan andere vormen van sport en bewegen en de zwembaden gesloten zijn. Het besluit leidt tot
veel vragen vanuit onze achterban en is in onze ogen niet logisch en wel om de volgende
redenen.
Zwembad als veilige omgeving
Het is nu, nog meer dan anders, van belang om bezoekers en medewerkers van de Nederlandse
zwembaden een veilige omgeving te bieden. In de afgelopen maanden zijn wij er in geslaagd
deze veilige omgeving te bieden. Deze veilige omgeving omvat, naast de regels omtrent
groepsgrootte, aantal bezoekers en bewaren van voldoende afstand, het opvolgen van richtlijnen
voor de kwaliteit van water, lucht en oppervlaktes.
Onderzoek
De zwembranche heeft bij het opnieuw openen van de zwembaden op 11 mei diverse strenge
maatregelen gehanteerd. Deze maatregelen vloeiden voort uit advies van de Zwembadpoli van
het Amsterdam UMC, de TU Delft en twee waterlaboratoria. Deze maatregelen gingen op
onderdelen verder dan de geldende adviezen van het RIVM.
In de zomermaanden heeft de Zwembadpoli samen met experts van de TU Delft gedurende de
openstelling verschillende onderzoeken gedaan met als doel om de naleving van de coronaregels
te toetsen en het ‘gedrag’ van COVID-19 ziekteverwekkers in de zwembadomgeving te monitoren
(zie bijlagen). De branche heeft deze onderzoeken zelf gefinancierd.
Uit eerdere (wereldwijde) medische onderzoeken was reeds bekend dat het chloor in zwemwater
een actieve rol speelt bij de afbraak van COVID-19 ziekteverwekkers.
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Al deze wetenschappelijke kennis en inzichten hebben tot de conclusie geleid dat de specifieke
omstandigheden in de zwembaden niet bijdragen aan de verspreiding van het virus. Tot op heden
zijn er, voor zover bekend, ook geen besmettingen gerapporteerd die te herleiden zijn naar een
zwembad.
Sluiting van de zwembaden disproportioneel
Juist nu kan je nergens zo ‘veilig’ sporten en recreëren als júist in de zwembaden! Door het
chloor in het water en de meer dan afdoende ventilatie, de uitgestippelde looproutes en andere
genomen maatregelen in de zwembaden, kan het virus niet of nauwelijks overleven en is er dus
ook vrijwel geen besmettingsgevaar.
Zwemmen levert bovendien een aantoonbare bijdrage aan de weerbaarheid, gezondheid en
daarmee de afweer tegen virussen in het algemeen en is derhalve van wezenlijk belang voor veel
doelgroepen. Ook bieden zwembaden een noodzakelijke en vaak ook enige
bewegingsmogelijkheid bij revalidatieprocessen en voor mensen met een fysieke beperking.
Tot slot
De samenwerkende partijen in de zwembranche pleiten er nadrukkelijk voor om de Nederlandse
zwembaden zo spoedig mogelijk te heropenen. Wij hebben de afgelopen periode bewezen
bezoekers een veilige omgeving te kunnen bieden. Wij vragen u nadrukkelijk toe te zien op een
gelijke behandeling van de verschillende vormen van sporten en bewegen. Zodat we door kunnen
gaan met het bevorderen van de gezondheid en zwemvaardigheid van onze bezoekers.
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Bijlagen:
- Volledige Richtlijn ‘Veilig Zwemmen in Coronatijd’: Hygiëne en Desinfectie in
Badinrichtingen versie 9, 08-10-2020
- Medisch Monitoring Onderzoek; deel 1: ‘Ventilatie in zwembaden’, 8-10-2020

De samenwerkende partijen in de zwembranche zijn:
Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de
Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWARECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB),
FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging
Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

