Geachte leden van de commissie Zorg, Jeugd en Sport,

U bespreekt op 10 januari het stedelijk huisvestingsplan Sport SHP). Dit stuk, beloofde de wethouder,
zou antwoord geven over de toekomst van zwemmen en zwembaden in Amsterdam. Daarnaast
hebben we vragen over de enorme verhoging van de tarieven van de Amsterdamse zwembaden.
Strategisch huisvestingsplan Sport
Na lezing van het stuk is het ons niet duidelijk wat de gemeente van plan is.
In ieder geval staat er in het stuk niets over de toekomst van buitenbaden, behalve het ambtelijk
verzonnen begrip ‘overschot aan buitenwater’. We hebben al eerder aangegeven dat water dat niet
voldoet aan de Europese richtlijn zwemwater, nooit kan voldoen aan de kwalificatie ‘zwemlocatie’.
Dat water zou dan ook niet opgenomen mogen worden in een stuk dat over Amsterdamse
zwemlocaties gaat. Waar staat de visie/plannen van de gemeente over accommodaties waar je
buiten kan zwemmen in het sportbeleid?
We hopen dat het u inmiddels duidelijk zal zijn dat er in Amsterdam zeker behoefte is aan
buitenzwem-accommodaties. Het voornemen van de gemeente om te onderzoeken of er in
Zuidoost een buitenzwem-accommodatie mogelijk is lijkt daar op te wijzen.
Het Flevoparkbad staat tot ons genoegen opgenomen op de kaartjes als buitenzwembad. In de tekst
staat dat de gemeente zoekt naar een extra locatie voor een binnenbad in de regio Oost/Zuidoost.
Op de kaartjes staat niet aangegeven waar. De enige zoeklocaties voor een binnenbad op de kaartjes
zijn in Regio Zuid in Buitenveldert (ter plaatse van de huidige gemeentewerf, lijkt het, of in het
Gijsbrecht van Aemstelpark) en in West op, of in de plaats van, het openluchtzwembad Brediusbad.
In recent ter inzage gelegde stedenbouwkundig plan voor het Strandeiland (IJburg) lezen we op
pagina 51: ‘Zwembad, fitness en spa & welness. De wens is dat Strandeiland ook een overdekt
openbaar zwembad krijgt – eventueel met buitenbad – aan de Havenkom, in een afgeschermde bak,
in het binnenwater. Dit zwembad is naast vrijetijdsgebruik dan ook te gebruiken voor zwemlessen.'
Mogen we concluderen dat de gemeente de plek voor een nieuw binnenzwembad op IJburg heeft
gekozen? En wat betekent dat voor het Flevoparkbad?
Verhoging tarieven Amsterdamse zwembaden per 1 januari 2019: extreem hogere tarieven voor
jeugd en buitenzwemmers
De gemeente heeft de tarieven van de zwembaden die door de gemeente worden geëxploiteerd met
circa 25% verhoogd lazen we in het Parool. Op de gemeentelijke webpagina
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/sport-bos/sportbeleid/ staat
hierover een besluit van de directeur Sport en Bos. In het besluit is een ingewikkeld verhaal
opgenomen dat er op neer komt, dat er in Utrecht en Rotterdam binnenbaden te vinden zijn met
hogere entreetarieven dan de Amsterdamse zwembaden. Kennelijk omdat de tarieven voor de
binnenbaden in Den Haag lager uitvallen dan in Amsterdam is Den Haag verder niet meegenomen in
deze ‘benchmark’. Dat is de onderbouwing van de verhoging van de tarieven. Een vreemd verhaal en
bovendien: Binnenbaden zijn niet zomaar vergelijkbaar met buitenbaden volgens ons.
We bestudeerden het besluit voor de gemeentelijk zwembaden waar je buiten kan zwemmen:
Voor jeugd t/m 16 is het aparte tarief afgeschaft, zij betalen voortaan volwassenenprijzen. Wel
kunnen kinderen van de minima (dit betreft 18% van de Amsterdammers) met een stadspas nog in
aanmerking komen voor extra korting op een entreekaart. Die korting is geldig tot augustus 2019.
Wat er daarna komt is niet duidelijk. Alle andere kinderen vanaf 2 jaar moeten gewoon de
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volwassenenprijs gaan betalen. En gewoonlijk gaan er een of meer volwassenen met de kinderen
mee naar het zwembad.
De gevolgen voor de prijs van 12-badenkaarten en seizoenskaarten zijn, met name in de
buitenbaden, enorm! Voor de jeugd zijn er prijsverhogingen 40% tot 200% bij. En dat terwijl 2019
nog heel veel meer extra kosten voor Amsterdammers met zich meebrengt. Zie hieronder:
Verhoging tarieven gemeentelijke zwembaden Amsterdam vergelijking prijzen 2018 en 2019 voor de
jeugd tot 16 jaar.
Zwembad

Losse kaart
Oude prijs (+
verhoging)=nieuwe
prijs

Losse
kaart met
stadspas

12
badenkaart

12 baden

Seizoenskaart

Seizoenskaart
Met stadspas

Kaart
stadspas

Pas*
(2018)

Brediusbad

1,80 (+ 2,80)=4,60

1,55 (+
2,15)=3,70

18,15
(+
26,40)=
45,25

15,15
(+21,85)=
37,00

42,35 (+ 98, 10)
= 140,45

36,30 ( +
40,75)=77,05

5,05

Flevoparkbad

3,25 (+ 1,35) = 4,60

2,35 (+
1,35)=
3,70

32,50 (
+
12,75)=
45,25

nvt =
37,00

76,35
(+64,10)=140,45

56,50 (+
20,50)= 77,05

nvt

Noorderparkbad

3,60 (+1,00)=4,60

2,70 (+
1,00)+3,70

36,00
(+
6,25)=
45,25

Nvt =
37,00

Nvt (hele jaar
open)

nvt

3,50

De Mirandabad

4,25 (+ 0,85)=5,15

3,45 (+
0,70)=
4,15

42,35
(+
9,05)=
51,40

34,30 (+
9,95)
=44,25

Nvt (hele jaar
open)

nvt

3,25

*Pas: eenmalige kosten voor aanschaf pas voor seizoenskaart of 12-badenkaart in 2018
Verdere veranderingen:
• Brediusbad: toegang t/m 4 jaar was gratis. Wordt toegang t/m 2 jaar gratis. Speciaal tarief
voor scholen is geschrapt.
• Groepstarieven: Flevoparkbad, Brediusbad en Noorderparkbad: groepstarief van minimaal 10
naar minimaal 12 deelnemers. Flevoparkbad was €2,30 wordt € 3,10 p.p
• Groepstarief De Mirandabad € 3,45 wordt € 3,70 p.p
Onze vragen:
• Vindt u dat hiermee aan het “Belangrijk uitgangspunt en randvoorwaarde voor gemeentelijke
zwembaden is om het aanbod betaalbaar en daarmee toegankelijk te houden voor alle
Amsterdammers” uit de zwemvisie 2025 wordt voldaan?
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•
•
•
•

Is de directeur Sport en Bos gemandateerd om een dergelijke besluit te nemen? Hoort dit
niet eerst aan uw commissie voorgelegd te worden?
Met wie is dit voornemen van te voren besproken? (Zeker niet met de zwembadbezoekers
weten we)
Waarom is dit besluit niet kenbaar gemaakt op de normale plek voor gemeentelijke
besluiten; bij de officiële bekendmakingen?
Wat zijn de afspraken met de andere vijf zwembaden in Amsterdam? Die worden ook door
de gemeente gesubsidieerd met gemiddeld € 600.000 per zwembad.

Wij zelf denken dat de zwembadbezoekers erg gaan schrikken van de tariefverhogingen en dat deze
ook zeker niet stimulerend werken op het bezoek aan zwembaden.
Met vriendelijke groet,
Vrienden van het Flevoparkbad
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