Geachte leden van de Commissie Zorg en Sport

U vergadert op 11 december a.s. over de hoofdlijnen sportaccomodatiebeleid 2015-2018.
Daarin staat als discussieonderwerp een bijdrage van € 4 miljoen gevraagd door stadsdeel Oost ten
behoeve van het toevoegen van een binnenbad aan het openluchtbad Flevoparkbad.
We willen, als Vrienden van het Flevoparkbad graag een aantal overwegingen meegeven in deze
discussie:













Veel mensen willen het Flevoparkbad als openluchtzwembad behouden zoals afgelopen
twee jaar is gebleken in tal van persuitingen, twee petities en dergelijke. Dit heeft brede
steun. De ligging in het Flevopark, de ligweiden met bomen, het 50 meterbad. Veel
mensen houden van buiten zwemmen, en doen dat liever in een zwembad met de
daarbij behorende voorzieningen. Voor veel mensen is zwemmen in natuurwater en
zonder toezicht niet aantrekkelijk.
De kosten van het Flevoparkbad zijn altijd binnen de begroting van stadsdeel Oost
haalbaar gebleken.
Uit onderzoek van stadsdeel Oost is gebleken dat met overzichtelijke investeringen (die
zich ook terugverdienen) het Flevoparkbad als rendabel buitenbad behouden kan blijven.
Het kan prima in gemeente-eigendom beheerd en geëxploiteerd worden. De wens van
stadsdeel Oost om het Flevoparkbad te exploiteren met de gebruikelijke financiële
bijdrage voor maatschappelijke doeleinden aan zwembaden in Amsterdam is haalbaar.
Wij vinden dat de stadsdeelraad Oost zich bij het besluit om een binnenbad toe te
voegen aan het Flevoparkbad heeft laten leiden door wens om het Flevoparkbad aan te
besteden in een PPS-constructie. Daarmee heeft ze middel tot doel gemaakt. Uit
onderzoek bleek dat private partijen alleen geïnteresseerd zijn in een aanbesteding van
binnenbaden.
Stadsdeel Oost heeft een niet onderbouwd bedrag van €25 miljoen opgevoerd voor het
toevoegen van een binnenbad. Stadsdeel Oost wil zonder enige randvoorwaarde een
aanbesteding starten om een private partij te werven die het Flevoparkbad koopt,
grotendeels volbouwt op eigen kosten en vervolgens met een gemeentelijke bijdrage
exploiteert. Wij geloven niet dat de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse
buitenzwemliefhebber of toerist daarmee beter en goedkoper uit is.
Stadsdeel Oost heeft als argument dat er haast is bij de aanbesteding omdat het
technisch verouderd is. Dit is niet waar: In de discussienota Flevoparkbad d.d. 29
november 2012 van stadsdeel Oost staat: "2.3 Technische staat; Stadsdeel Zeeburg heeft
het bad in 1997 grondig gerenoveerd. De kosten daarvan bedroegen circa 6 miljoen
gulden. Het doel was de bedrijfszekerheid voor minimaal 15 jaar zeker te stellen. De
huidige technische staat van het bad is nog steeds goed. De verwachting is dat de
komende 10 jaar geen grootschalige kostbare renovaties uitgevoerd hoeven te worden."
Wat betreft de verminderde populariteit van zwemmen die de sportaccomodatiebeleid
noemt: Zwemmen is wat gezakt in de top-10 van meest beoefende sporten in
Amsterdam, maar staat nog steeds in de top-5 (voor alle leeftijden en achtergronden),
dus is heel breed. De bezoekersaantallen van de buitenbaden Brediusbad en
Flevoparkbad zijn de afgelopen jaren gestegen in tegenstelling tot de algemene trend
van minder bezoekers in binnenbaden. (Allemaal op te zoeken
http://www.os.amsterdam.nl/assets/pdfs/2014_jaarboek_hoofdstuk_11.pdf ). Dat wijst





op een groeiende populariteit buitenzwembaden en recreatief zwemmen. En zoals al zo
vaak gezegd: heel goed om allerlei mensen die niet zoveel bewegen in beweging te
krijgen.
Met minimale middelen hebben de Vrienden van het Flevoparkbad het Flevoparkbad
bekender gemaakt wat heeft geleid tot een groei van het bezoekersaantal met 60%. Wij
menen dat dit nog beter kan als het zwembad professioneler en gastvrijer beheerd
wordt. Daarbij stellen wij uitdrukkelijk dat een private partij dit volgens ons niet
garandeert.
We hopen van harte dat U zich nog eens achter de oren krabbelt voor u geld
beschikbaar stelt voor onvoldoende afgewogen voorstel voor een aanbestedingstraject
voor het Flevoparkbad. Er is in de Oostelijke Binnenstad, stadsdeel Oost, stadsdeel
Zuidoost en Diemen behoefte aan een buitenzwembad. Er is in Oost ook behoefte een
uitbreiding van de capaciteit voor zwemlessen. De combinatie van deze twee behoeftes
in een behoud van "zwemfunctie" in Flevoparkbad levert zoals in het huidige voorstel
voor geen van beide behoeftes meerwaarde op.

Met vriendelijke groet,
Vrienden van het Flevoparkbad

