
Geachte wethouder Sport en leden van de Commissie Zorg Jeugdzorg en Sport 
 
Bij toeval lazen wij op de website van het Bijlmer Sportcentrum over het gemeentelijk besluit om de 
tarieven van alle Amsterdamse zwembaden te verhogen. 
https://optisport.nl/locaties/bijlmersportcentrum/nieuws/vanaf-1-januari-2021-worden-de-tarieven-
in-de-amsterdamse-zwembaden-zoveel-mogelijk-gelijkgetrokken 
 
In een begeleidende brief van de gemeente Amsterdam (pdf bijgevoegd) op die website 
wordt de verhoging toegelicht. 
Reden van de verhoging komt door de jaarlijkse indexering (inflatiecorrectie), maar ook het door 
Corona gedaalde bezoekersaantal zou reden zijn om de entreeprijzen te verhogen. 
Verder vervallen groepskortingen en  kortingen voor AOW-ers (stadspas blauwe ruit) 
De tarieven gaan “iets” omhoog zo stelt de brief, maar de Amsterdamse zwembaden zouden, in 
vergelijking met andere zwembaden in de Randstad per 1 januari nog steeds aanzienlijk goedkoper 
zijn. 
 
In de brief staat ook dat het mogelijk is om bezwaar te maken tegen dit besluit. Dat bezwaar willen 
we graag maken. Er is alleen geen besluit te vinden op de gemeentelijke website over de verhoging 
van de tarieven. Vandaar dat wij onze argumenten hier voorleggen. 
 
Wij denken dat deze tariefsverhoging nadelig is voor met name de bezoekers van buitenbaden. Het 
kan u niet ontgaan zijn dat de buitenbaden steeds populairder worden. Het succes van de verlengde 
openstelling van het Mirandabad dit jaar laat dat nog eens zien. 
In 2019 zorgde het grote bezoekersaantal van de buitenbaden nog voor extra onvoorziene inkomsten 
in de sportbegroting. Dus bovenop de tariefverhoging die al was meegerekend. De tarieven gingen 
toen overigens niet omlaag. De inkomsten werden als incidenteel gezien.  
 
De bezoekers van buitenbaden zijn individuele banenzwemmers, die, weer of geen weer, de 
voorkeur geven aan zwemmen in een buitenbad. Op de warme dagen, die steeds vaker voorkomen, 
komen allerhande Amsterdammers massaal naar buitenbaden voor verkoeling en gezonde beweging.  
Daaronder ook jeugd en Amsterdammers zonder zwemdiploma voor wie buitenbaden de meest 
veilige (en enige) plek zijn om te zwemmen en te poedelen. 
 
We maakten al eerder bezwaar tegen de verhoging van de tarieven in 2019. Daarover werden toen 
raadsvragen gesteld 
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/490703 
 
Eerlijk gezegd vinden we de steeds wisselende argumentatie voor de verhoging van de tarieven van 
buitenbaden niet te volgen. 
 
De verhoging is veel hoger dan de inflatiecorrectie denken wij. De Amsterdamse zwembaden zijn niet 
goedkoper dan andere zwembaden maar duurder. 
 
Verhoging tarieven per 2021 € 5,- naar € 5.40 is 8% 
Verhoging tarieven per 2020 € 4,60 naar € 5,- is 8,7% 
 
Verhoging tarieven jeugd entreeprijs 2018 versus 2021  
Flevoparkbad  van €3.25 (2018) naar € 5.40 (66.15 %) 
Brediusbad van € 1.80 (2018) naar 5.40 (200 %) 
Noorderparkbad van € 3.60 naar 5.40 (50 %) 
Mirandabad van 4.25 naar 5.40 (27.06 %) 
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Ter vergelijking de huidige tarieven van zwembaden in andere G4-steden voor een los bad die wij 
gisteren opzochten. 
Utrecht: jeugd en 65+ € 4,35, volwassene € 5,40 
Den Haag: volwassenen 4,20, jeugd en 65+ 3,50 
Rotterdam: € 4,10, 65+  € 3,60 
 
Wij vragen u dringend om de verhoging van de tarieven van de Amsterdamse buitenbaden ongedaan 
te maken en het tarief van 2019 van € 4,60 voor buitenbaden te handhaven. Bij voorkeur met 
speciale lagere tarieven voor jeugd en 65+, en het in stand houden van groepskortingen en het lagere 
eindedagtarief (laatste uur voor sluitingstijd). 
U gunt toch hopelijk de zomerse zwemmers in 2021 weer hun zwemplezier  in de Amsterdamse 
buitenbaden? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vrienden van het Flevoparkbad 
buitenzwemmen@gmail.com 
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