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Geachte mevrouw Chidi,

Toelichting (va n de vragensteller)''

Roestvrij staal werd tot een paar jaar geleden gebruikt in zwembaden. Door chloordampen kan de constructie

worden aangetast en ontstaat conosie. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Ondanks strengere wetgeving

zijn er nog altijd zeker 64 overdekte zwembaden in Nederland waar roestvrij staal (rvs) aanwezig is in delen

waar dat niet is toegestaan.

Vraas 1

Bent u bekend met het artikel op RTL Nieuws/online, d.d. 20 september 2018:RTL Nieuws: Nog steeds

tientallen alembaden met gevaarlijk roestvrij staal

https://www.r¡nieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4397721lnog-steeds-tientallen-zwembaden-met-
gevaarl ijk-roestvrij-staa I

Antwoord:
Ja, dit artikel is ons bekend

Vraas 2
g"nt u ¡"r"nd met het feit dat enkele gemeenten in de Provincie utrecht niet hebben gereageerd op

het ondezoek van RTl-nieuws, en het derhalve niet bekend is hoe het in die gemeenten staat met het

gebruik van rvs-staal in de zr¡¡embaden?

Antwoord:
W',j t"bb* in de publicatie van RTl-nieuws gelezen dat enkele gemeenten in de provincie Utrecht niet

tre-O¡en gereageerd op het vezoek van RTL-nieuws. Dat deze gemeenten niet hebben gereageerd

naar RTl-nieuws, betekent overigens niet dat van die gemeenten bij ons niets bekend is over het

gebruik van gevaarlijk RVS in zwembaden. Wij verwijzen naar de beantwoording van de vragen 3 en 5.
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Vnaq 3
E6-1, of gaat u de betreffende gemeenten vanuit het interbestuurlijk toezicht op hun

u"*t*ooîO"lijkheid, de onderzóekplicht, in casu wijzen? Hoe gaat u dat doen?

Anlwoord
Aanvullend op onze reguliere lnterbestuurlijk toezichttaak, toetsen wij of de gemeenten de overdekte

zwembaden hebben gecontroleerd op de naleving van het RVS verbod' De gemeenten waarvan niet

duidelijk is of zij de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd en/ of handhavend zijn opgetreden,

hebben wij in september 2018 een brief gestuurd met het verzoek om nadere informatie. Aan de hand

van de ontvangen reacties beoordelen wij of eventuele vervolgacties nodig zijn'

Vraao 1
Bent u het met ons eens dat het gebruik van rvs-staal in zwembaden, dat door reactie met het

ããn*ezige chloor kan conodereñ bvensgevaarlijk is en zo spoedig mogelijk moet worden verboden?

Antwoord
iffir O",n i¡tiging van de Regeling Bouwbesluit met ingang van 1 juli 2016 is de toepassing van

gevaarlijk nVé ¡ñ overdekte zwembaden sindsdien verboden'

Vraas 5
ffil¡Ufw,t u een actuele stand van zaken maken, vanuit uw lnterbestuurlijk Toezicht op gemeenten' en

Oeze aan ons toezenden zodat we weten wat de situatie in onze provincie is?

Antwoord
Momenteel onffangen wij van de diverse gemeenten nadere informatie, die wij nog moete¡

beoordelen. Wi¡ verwachien ons ondezoe-k in het eerste kwartaal van 2019 af te ronden' De resultaten

van dit ondezoek worden, zodra deze beschikbaar zijn, aan PS kenbaar gemaakt'
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Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

Ø

Secreta
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