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Onderwerp Statenbrief: Rapportage onderzoek gevaarlijk roestvaststaal (RVS) in overdekte zwembaden 
 
 
 
Voorgestelde behandeling: Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 

In het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) houden we toezicht op de uitvoering van een aantal wettelijke 

taken van gemeenten. Eén van die taken is Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Sinds januari 

2015 hebben we vooral getoetst of gemeenten de basis van deze VTH-taken op orde hebben. In dat kader is 

beoordeeld of de gemeenten beschikken over de wettelijk vereiste beleidsdocumenten zoals een strategisch 

beleid, een jaarlijks uitvoeringsprogramma en een jaarverslag en of deze documenten verband met elkaar 

houden. Daarnaast hebben we vanaf september 2018, aanvullend op onze reguliere toezichttaak, getoetst of 

gemeenten de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd op naleving van het bepaalde in de Regeling 

Bouwbesluit. In deze Regeling is in artikel 5.12 een onderzoeks- en saneringsplicht voor gevaarlijk Roestvaststaal 

(RVS) in overdekte zwembaden opgenomen.  

 

In het najaar van 2018 heeft statenlid H. Chidi schriftelijke vragen gesteld over de toepassing van gevaarlijk RVS 

in zwembaden en of de provincie vanuit haar taak als interbestuurlijk toezichthouder gemeenten op hun 

verantwoordelijkheden in deze wijst. In onze beantwoording van deze vragen, op 12 november 2018, hebben wij 

vermeld dat vanuit IBT sinds september 2018 wordt getoetst of gemeenten de overdekte zwembaden hebben 

gecontroleerd op naleving van de Regeling bouwbesluit 2012 en dat de resultaten van dit onderzoek aan 

Provinciale Staten bekend worden gemaakt.  

 

Sinds september 2018 tot maart 2020 is er vanuit IBT intensief contact geweest met de gemeenten. 

Deze vrij lange onderzoeksperiode was nodig omdat niet alle overdekte zwembaden, waarvoor de 

onderzoeksplicht geldt, in beeld waren bij de gemeenten. Ook waren deskundige onderzoeksbureaus niet altijd 

direct beschikbaar en verkeerden enkele zwembaden in een renovatiefase. 

 



 

  

 

 

 

Samenvatting: 

Bepaalde typen roestvaststaal (RVS) zijn niet bestand tegen chloordamp in overdekte zwembaden. In binnen- en 

buitenland hebben zich de afgelopen decennia verschillende calamiteiten voorgedaan die verband hielden met de 

toepassing van gevaarlijk RVS. In een overdekt zwembad in Tilburg gebeurde in 2011 een dodelijk ongeval, 

doordat een met ondeugdelijke RVS-bouten aan het plafond bevestigde geluidbox naar beneden viel. Mede naar 

aanleiding van dit ongeval is sinds 2016 in de Regeling Bouwbesluit bepaald dat eigenaren van voor publiek 

toegankelijke overdekte zwembaden vóór 1 januari 2017 moesten aantonen dat er geen dragende delen van 

gevaarlijk RVS meer in hun zwembad aanwezig waren.  

 

Gemeenten moeten erop toezien dat door de zwembadeigenaren aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Uit 

onderzoek, eind 2017 verricht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), bleek dat 

ongeveer de helft van de overdekte zwembaden op dat moment nog niet (volledig) aan de wet- en regelgeving 

voldeed. Daarom is door Interbestuurlijk Toezicht (IBT), aanvullend op de reguliere IBT-taak, vanaf de tweede 

helft van 2018 getoetst of de gemeenten in de provincie Utrecht de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd 

op naleving van het ‘RVS-verbod’ en zo nodig handhavend zijn opgetreden.  

 

De provincie Utrecht telt 82 zwembaden die onder de onderzoeksplicht van bovengenoemde regeling vallen. Voor 

78 van deze zwembaden is inmiddels door de respectieve gemeenten verklaard dat is vastgesteld dat het 

gevaarlijke RVS waarvoor een directe saneringsplicht geldt, is verwijderd. Bij de overige vier zwembaden worden 

op korte termijn de laatste aanbevelingen uitgevoerd of eindinspecties verricht. Twee gemeenten gaven aan dat 

vooral verbouwingen of grootscheepse renovaties van de zwembaden de oorzaak zijn voor deze vertragingen. De 

betreffende gemeenten zien erop toe dat deze aanbevelingen op korte termijn worden uitgevoerd. IBT monitort de 

voortgang van het gemeentelijk toezicht. 

   

Meetbaar/ beoogd beleidseffect 

Gemeenten zijn door ons aangeschreven over dit onderwerp en aangespoord extra aandacht te geven aan de 

onderzoeks- en saneringsverplichting voor zwembadeigenaren. Het resultaat is dat de betrokken gemeenten 

extra toezicht hebben gehouden (voor zover dat nog niet was gebeurd) en dat de zwembadeigenaren voldoen 

aan de wetgeving, of daaraan binnen afzienbare tijd gaan voldoen. 

 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing 

 

Vervolgprocedure/ voortgang 

Voor vier overdekte zwembaden binnen de provincie Utrecht is er nog geen definitieve verklaring van, of namens, 

het college van B&W beschikbaar, waaruit blijkt dat aan de voorschriften voor RVS op grond van de Regeling 

Bouwbesluit wordt voldaan. Deze verklaringen verwachten wij binnen afzienbare tijd. Vanuit IBT is hierover 

contact met de gemeenten. Wij hebben de gemeenten ook gewezen op de zorgplicht ingevolge de Woningwet, 

voor zover het de aanwezigheid van RVS betreft, waarvoor geen saneringsplicht geldt, maar wel periodieke 

controles nodig zijn. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten: 

Kennis te nemen van deze Statenbrief en van de ‘Rapportage onderzoek gevaarlijk roestvaststaal in overdekte 

zwembaden’. 
 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

De voorzitter,  

 

 

De secretaris,  

 


