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Onderwerp Openlucht zwembad Veghel

Beste heer Kuijs,

Uw vragen van 16 januari 2023 kunnen wij als volgt beantwoorden:

1. Wat is er technisch en financieel nodig om het zwembad in 2023 open te houden? 
2. Hoe hoog zullen de herstelkosten zijn van de gebreken die hersteld moeten worden voordat 

het bad weer open mag? Wat zijn de kosten om het zwembad in Veghel voor een jaar open te 
houden?

3. Zouden jullie deze kosten kunnen uitsplitsen naar exploitatiekosten en kosten om te voldoen 
aan de eisen van de ODZOB om het bad überhaupt te mogen openstellen.

4. In scenario 1 (verlening 1 jaar) zitten daar de herstelkosten al in begrepen? 
5. Hoeveel tijd heeft de opdrachtnemer/ uitvoerder nodig om het bad tijdig te herstellen? 
6. Op welke termijn komt er een concreet raadsvoorstel naar de Raad? 

Antwoord:
1. Wat is er technisch en financieel nodig om het zwembad in 2023 open te houden? 
De kosten voor het open kunnen stellen van het huidige zwembad in 2023 zijn geraamd op:

PEUTERBASSIN:  
Demonteren uitstroomroosters waterzuivering  €              240,00 
Tegelwerk onderhoud, reparaties en vervangingen:  €          1.460,00 
Kleine reparatie betonwerk vloer en wandpeuterbassin  €          1.460,00 
Voegwerk boden geheel vernieuwen  €        15.600,00 
Aanbrengen uitstroomrooster waterzuivering  €              240,00 

  €        19.000,00 
ONDIEPE BASSIN:  
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Renovatie en vervangen bodem ondiepe bassin:  
Demonteren uitstroomroosters waterzuivering  
Slopen van dilataties  €              360,00 
Slopen verwijderen en afvoeren vloer  €              875,00 
Uitvoeren van reparaties betonnen ondervloer  €              490,00 
Nieuwe tegelvloer in anti slip uitvoering of alternatief coating  €          1.375,00 
Vervangen / reparaties tegelband onder overloopgoot  €              320,00 
Reparatie wand onder tegelwerk en coaten  €          4.335,00 
Aanbrengen van nieuwe dilataties afdichtingen  €              540,00 
Aanbrengen uitstroomrooster waterzuivering  €                      -   

  €          8.295,00 
WEDSTRIJD - 50 meter BASSIN:  
Stelpost reparaties vloertegelwerk i.v.m. kleine schades  €              490,00 
Verwijderen oude dilataties  €              360,00 
Aanbrengen van nieuwe dilataties afdichtingen  €              540,00 
Vervangen / reparaties tegelband onder overloopgoot ( 25%)  €              320,00 
Reparaties en nieuwe coating overloopgoot en badranden  €              550,00 

  €          2.260,00 
OVERIGE / ALGEMEEN  
Reparatie buitendouches  €              620,00 
Reparaties wisselcabines i.v.m. betonrot (veiligheid)  €              720,00 
Kleine reparaties  onderhoud badmeesterpost  €              490,00 
Reparatie en vervanging onderconstructie glijbaan  €          7.380,00 
Overige aanpassingen voorz. en speelse elementen  €          1.960,00 
Stelpost bouwkundige aanpassingen installatiewerken  €              980,00 

  €        12.150,00 
INSTALLATIES  
Werktuigbouwkundige installaties  €          2.500,00 
Electrische installatie  €          1.250,00 
Waterbehandelings installatie volgens BBP  €                      -   
Vervanging Chloor - zuur installatie ivm wet- en regelgeving  €                      -   

  €          3.750,00 
  

Raming totaal netto  €    45.455,00 
Onvoorzien, begeleiding, leges,  AK, W en R.  €      9.091,00 
Totaal exclusief BTW  €    54.546,00 

2. Hoe hoog zullen de herstelkosten zijn van de gebreken die hersteld moeten worden voordat 
het bad weer open mag? Wat zijn de kosten om het zwembad in Veghel voor een jaar open te 
houden? 

Zie antwoord op vraag 1.



Zaaknummer 2278578 Pagina 3 van 3 datum 16 januari 2023

3. Zouden jullie deze kosten kunnen uitsplitsen naar exploitatiekosten en kosten om te voldoen 
aan de eisen van de ODZOB om het bad überhaupt te mogen openstellen.

Zie antwoord op vraag 1. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het buitenbad weer 
te mogen openstellen voor publiek. Daarnaast is de exploitatiekostenbijdrage door Sportfondsen 
begroot op €120.000 per jaar.

4. In scenario 1 (verlening 1 jaar) zitten daar de herstelkosten al in begrepen? 
Ja, zie antwoord op vraag 1.

5. Hoeveel tijd heeft de opdrachtnemer/ uitvoerder nodig om het bad tijdig te herstellen? 
Effectieve werktijd 4-6 weken. Belangrijk is welke aannemer capaciteit beschikbaar heeft.

6. Op welke termijn komt er een concreet raadsvoorstel naar de Raad? 
Snelste mogelijke planning is raad van april 2023

Met vriendelijke groet,

J. van Gerwen


