Optisport en provincie Noord-Brabant maken afspraken over veiligheid in
zwembaden
Breda, 10 juli 2014 - In zwembad Wolfslaar in Breda hebben Johan van den Hout, gedeputeerde
van de provincie Noord-Brabant en Michel Kouwenhoven, financieel directeur Optisport,
gistermiddag een afsprakendocument ondertekend. Optisport is de eerste organisatie in de
Nederlandse zwembadbranche die de naleving van wet- en regelgeving aantoonbaar heeft
geborgd in haar bedrijfsvoering.
Bezoekers van zwembaden verwachten dat een zwembad veilig en schoon is. De provincie NoordBrabant houdt toezicht op de naleving van de landelijke wetgeving. De Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB) voert namens de provincie de controles uit.
Ander toezicht
Gedeputeerde Johan van den Hout: ‘Er kan van alles mis gaan in een zwembad. Als overheid hebben
we daarom wetten opgesteld met allerlei regels waaraan zwembaden moeten voldoen. Deze regels
stellen echter niets voor als ze niet worden nageleefd. Het dramatische zwembadongeluk in Tilburg
waarbij enkele jaren geleden een baby om het leven kwam, is voor ons mede aanleiding geweest om
te zoeken naar een andere vorm van toezicht’.
Systeemgericht
De provincie Nood-Brabant stimuleert alle zwembaden in Noord-Brabant om zelf proactief de volledige
verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en hygiëne van de bezoeker en daar naar te
handelen. Bij zwembaden die dat doen, kan het toezicht gedeeltelijk verschuiven van het resultaat
(het al dan niet naleven van de regels) naar het systeem dat moet zorgen voor regelnaleving. Van den
Hout: ‘Als organisaties hierin mee willen werken en zèlf hun verantwoordelijkheid pakken, kunnen we
daar de touwtjes wat laten vieren en juist méér tijd besteden aan controles op plekken waar bezoekers
meer risico lopen op onveilige of onhygiënische situaties.’
Afspraken vastgelegd
Tijdens de bijeenkomst werd gisteren een afsprakendocument/convenant getekend met afspraken die
Optisport met de provincie heeft gemaakt over het toepassen van systeemgericht toezicht. Optisport
zal de beheersing van risico’s voortdurend verbeteren met behulp van een
nalevingsmanagementsysteem.
Voorbeeldfunctie
De provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant hopen dat andere Brabantse
zwembaden een voorbeeld nemen aan Optisport om veiligheid en hygiëne op een hoger plan te
brengen.
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