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Geachte leden van Kamer de Staten-Generaal, 

 

Ruim 3 weken geleden schreef ik u namens de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid in 

belang van de commerciële zwemscholen en zwembaden. Na de 3e crisis op rij is het haast niet meer 

te bolwerken om, met alle beschikbare middelen die commerciële baden zelf moeten organiseren, 

een zwembad draaiende te houden. 

Ik heb u geschetst dat er op hele korte termijn uitspraken gedaan moesten worden over eventuele 

steunmaatregelen voor commerciële baden en zwemscholen. Zwembaden om de dagelijkse kosten 

waaronder energie te kunnen betalen en zwemscholen die een huurverhoging te wachten staat 

waardoor een zwemschool straks alleen maar geld kost. Helaas heb ik nog niets van u en uw collega- 

Kamerleden vernomen en de zorgen worden alsmaar groter. 

Een week geleden berichte Omroep WâldNet dat de eerst bekende Sportschool/zwemschool de 

deuren moet sluiten. Zwemschool Elbert in Drachten en Heerenveen heeft ten koste van de hoge 

energieprijzen het hoofd moeten buigen en de deur moeten sluiten. Verder voorbeeld is Zwembad 

Liepenhiem in Akkrum. 

Vooral in de dunbevolkte gebieden is het niet meer rendabel en haalbaar een zwembad en 

zwemschool open te houden. Dit neemt met zich mee dat binnen een maand waarschijnlijk 

meerdere zwembaden en zwemscholen met hun rug tegen de muur staan en dit voorbeeld zullen 

moeten volgen als er niet tijdig word ingegrepen. 

Het stuit mij tegen de borst dat in andere branches het land op zijn kop word gezet en de Kamer en 

het kabinet sneller het gesprek aan gaan. Het lijkt mij toch onmenselijk om kinderen naar voren te 

schuiven en massaal het mailveld op te sturen om aandacht te vragen voor de duizenden potentiële 

verdrinkingen die er aan zitten te komen als gevolg van het sluiten van zwembaden en zwemscholen. 

Minister Adriaansens heeft aangegeven half november met een voorstel te komen. Dit is al te laat 

voor vele aangezien een voorstel en besluit meestal maanden in beslag neemt. U kunt door middel 

van vragen, moties en actie zorgen dat het kabinet via gemeentes hulp gaat coördineren om de golf 

aan sluitingen tegen te gaan. 

Wij spreken hier over zwemveiligheid, aankomende zomer en de vele zomers die zullen volgen. Daar 

waar de NSWZ al jaren oproept preventiever te gaan werken en eerder in te grijpen is hier een 

voorbeeld waar de Kamer en het Kabinet gezamenlijk iets kunnen beteken. Ik verzoek u vriendelijk 

maar dringend uw mogelijkheden aan te grijpen en te zorgen dat de golf sluitingen beperkt blijft tot 

enkele. 

Waar nodig ga ik graag het gesprek met u aan om te kijken waar de commerciële zwemscholen en 

zwembaden een helpende hand kunnen toereiken om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Namens de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid 

Shiva de Winter 

Voorzitter 

 
 

http://www.nswz.nl/
mailto:shivadewinter@nswz.nl

