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Roestvast Staal in zwembaden

Geacht college,
Dank voor toezending van uw hierboven vermelde berichten, waarin namens uw wordt gereageerd op de door
ons gestelde vragen over de aanwezigheid van gevaarlijk Roestvast Staal (RVS) in de in uw gemeente aanwezige
overdekte zwembaden. Wij willen graag weten of de zwembadeigenaren voldoen aan de onderzoeks- en
saneringsplicht en hoe u hierop toeziet (met name op naleving van artikel 5.12 van de Regeling Bouwbesluit).
In uw hierboven vermelde berichten is namens uw college met betrekking tot het zwembad bij Spa Sereen, het
zwembad bij hotel Breukelen en de zwembaden MFA Safari en het Kikkerfort verklaard dat wordt beschikt over
door terzake deskundigen opgestelde inspectierapporten en dat door de gemeente is vastgesteld dat er in deze
zwembaden geen gevaarlijk RVS meer aanwezig is. U geeft daarmee aan dat naar uw oordeel in deze
zwembaden geen gevaarlijk RVS meer aanwezig is waarvoor directe saneringsplicht geldt, zodat daarmee op dit
moment wordt voldaan aan het bepaalde in de Regeling Bouwbesluit.
Daarbij merken wij op dat het inspectierapport door ons niet inhoudelijk is beoordeeld. Dit is de
verantwoordelijkheid van uw college. Wij wijzen erop dat voor bepaalde toepassingen van (gevaarlijk) RVS,
waarvoor geen directe saneringsplicht geldt, periodieke her-inspecties nodig blijven. Dit bouwtechnisch toezicht
op zwembaden valt onder de op u rustende zorgplicht ingevolge de Woningwet en dient te worden opgenomen
in de ten behoeve van het handhavingsbeleid op te stellen risicoanalyse.
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