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Bijlage 4b Definities en kosten per accommodatie bij sluiting 

zwembaden   
 

 
 

 

Definities : 

Levensvatbaarheid: 

uitgedrukt in: 

 Minimale bezettingsgraad (bij sporthallen gemiddelde bezetting 50% en avond 

landelijk wenselijk 90% (Dag / Avond / Weekend / Totaalbezetting)  

Zwembaden op basis van aantal bezoekers p/jaar 

 Maatschappelijk belang (wie en hoeveel personen worden er met de voorziening 

bereikt) 

 leeftijd//onderhoudsconditie accommodatie 

Spreiding/bereikbaarheid 

• Evenwichtige spreiding van de voorzieningen; binnen een straal van 10 km is er een 

sporthal, minimaal 1 openbaar binnenzwembad  

• Gymnastiekonderwijs binnen 1km beschikbaar van school ook al is bezetting minimaal 

( <50%) 

 

MJOP OH (MeerJaren OnderhoudsPlanning OnderHoud) 

 Levensverlengend  jaarlijks noodzakelijk onderhoud aan bouwkundigen onderdelen 

en technische-installaties om het pand in zijn huidige staat zonder gevaren door te 

kunnen door exploiteren. Betreft dus geen grootschalige renovaties/nieuwbouw 

 

 

 

 

Conditie conform NEN 2767 

 

Conditie 1: uitstekend nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit  

 

Conditie 2: goed nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering  

 

Conditie 3: redelijk het verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang gekomen  

 

Conditie 4: matig het verouderingsproces heeft het element of het gebouw duidelijk in zijn 

greep  

 

Conditie 5: slecht het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft 

het element/het gebouw zeer duidelijk in zijn greep  

Kosten / tekorten per accommodatie
Accommodatie  Totaal kosten 

exploitatie+O

H MJOP 

gedekt 

begroting 

 Tekort MJOP 

OH conditie 

niveau 3 niet 

gedekt 

Begroting 

Exploitatie 

subsidie 

tekort/oversc

hot 

Sportfondsen

Besparing 

sluiten 

accommodati

e

Zwembaden

Zwembad De Wiel 487.617€        -30.449€         64.320€          453.746€         

Openlucht zwembad Waarland 53.469€          -50.570€         -€               104.039€         

Openlucht zwembad de Veersloot DH 36.975€          -31.254€         -42.783€         111.012€         

Openluchtzwembad Geestmerend WH 48.247€          -44.798€         -23.298€         116.343€         

Openlucht zwembad Oudesluis 7.131€            -8.500€          -€               15.631€           

Totalen 633.439€        -165.571€       -1.761€          800.771€         
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Conditie 6: zeer slecht een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder 

conditie 5.  

 

 

Nadere omschrijving:  

 

CONDITIE 1  

 

Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit.  

 

Functioneel: Functionele gebreken veroorzaakt door veroudering van materialen en 

constructies mogen niet voorkomen of zijn voorgekomen. Wel kunnen functionele gebreken 

zijn voorgekomen naar aanleiding van een calamiteit o.i.d.  

 

Veroudering: Duidelijke ernstige en tamelijk ernstige gebreken, ontstaan door veroudering, 

mogen niet voorkomen. Zeer incidenteel kunnen lichte mechanische beschadigingen o.i.d. 

voorkomen die niet bedreigend zijn voor het functioneren van het element. In totaliteit kan 

het element een zeer geringe vuilaanslag (milieu) vertonen. Zeer incidenteel kan ook graffiti 

bekladding worden aangetroffen.  

 

Basiskwaliteit: Het werk is zonder meer als goed en deugdelijk te typeren op grond van de 

toepassing van hoogwaardige en duurzame materialen, een gedegen ontwerp, detaillering, 

alsmede een gedegen vakkundige uitvoering/montage. Zeer incidenteel wordt een goed 

uitgevoerde en duurzame reparatie aangetroffen.  

 

CONDITIE 2  

 

Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit met eerste tekenen van veroudering.  

 

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van tochtoverlast kunnen zich incidenteel 

onder ongunstige omstandigheden voordoen. Functionele gebreken die vochtoverlast 

(lekkages/doorslag/optrek e.d.) veroorzaken, mogen niet voorkomen als gevolg van 

gebreken aan materialen en constructies.  

 

Veroudering: Zeer incidenteel kan zich een duidelijk ernstig gebrek in de vorm van 

materiaalaantasting o.i.d. voordoen. Tamelijk ernstige gebreken zoals duidelijke 

verweringsverschijnselen kunnen zich incidenteel tot plaatselijk voordoen. In totaliteit kan het 

element al een tamelijk duidelijke vuilaanslag vertonen.  

 

Basiskwaliteit: Het werk is als redelijk goed te typeren op grond van de toepassing van redelijk 

hoogwaardige en duurzame materialen en/of een redelijk goed ontwerp, detaillering en/of 

een redelijk gedegen uitvoering/montage. Plaatselijk kunnen goed uitgevoerde en 

duurzame reparaties worden aangetroffen.  

 

CONDITIE 3  

 

Algemeen: Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen.  

 

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich 

incidenteel tot plaatselijk onder normale omstandigheden voordoen. Functionele gebreken 

die vochtoverlast, onbruikbaarheid e.d. veroorzaken, mogen niet voorkomen.  

 

Veroudering: Plaatselijk kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies 

voordoen zonder dat deze resulteren in functionele gebreken. Tamelijk ernstige gebreken 

zoals een duidelijke verwering kan plaatselijk tot regelmatig voorkomen. In totaliteit kan het 

element een zeer duidelijke vuilaanslag vertonen.  
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Basiskwaliteit: Het werk is als matig te typeren door de toepassing van kwalitatief matige 

materialen en/of duidelijke onvolkomenheden in ontwerp, detaillering, uitvoering e.d. Goed 

uitgevoerde en duurzame reparaties kunnen regelmatig voorkomen. Ook kunnen plaatselijk 

reparaties worden aangetroffen die slecht zijn uitgevoerd en/of zijn uitgevoerd met minder 

geschikte middelen.  

 

CONDITIE 4  

 

Algemeen: Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep.  

 

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich 

plaatselijk tot regelmatig onder normale omstandigheden voordoen. Functionele gebreken 

in de vorm van vochtoverlast, onbruikbaarheid e.d. kunnen zich in de afgelopen paar jaar 

incidenteel op beperkte schaal hebben voorgedaan naar aanleiding van veroudering van 

materialen en/of constructies.  

 

Veroudering: Plaatselijk tot regelmatig kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of 

constructies voordoen. (Incidenteel kunnen zich hierdoor functionele gebreken voordoen 

en/of hebben voorgedaan.) Tamelijk ernstige gebreken zoals een duidelijke verwering 

kunnen tamelijk algemeen voorkomen. Onderdelen die het directe functioneren van een 

element niet bedreigen, kunnen vrijwel volledig verdwenen zijn.  

 

Basiskwaliteit: Het werk is als zeer matig te typeren. Structurele fouten in materiaalkeuze, 

ontwerp en/of uitvoering kunnen incidenteel reeds functionele gebreken zoals lekkages 

veroorzaken en/of hebben veroorzaakt.  

 

CONDITIE 5  

 

Algemeen: Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden en heeft het 

element zeer duidelijk in zijn greep.  

 

Functioneel: Functionele gebreken in de vorm van duidelijke tochtoverlast kunnen zich 

regelmatig voordoen. Functionele gebreken in de vorm van vochtoverlast e.d. kunnen zich 

incidenteel tot plaatselijk voordoen en/of in de afgelopen paar jaar met duidelijke 

regelmaat op beperkte schaal hebben voorgedaan.  

 

Veroudering: Regelmatig kunnen zich ernstige gebreken aan materialen en/of constructies 

voordoen. (Incidenteel kunnen zich hierdoor functionele gebreken voordoen en/of met 

enige regelmaat voorgedaan hebben.) Tamelijk ernstige gebreken aan materialen en/of 

constructies kunnen tamelijk algemeen in duidelijk gevorderde stadia voorkomen. 

Onderdelen die het directe functioneren van het element bedreigen, kunnen duidelijke 

gebreken vertonen.  

 

Basiskwaliteit: Het werk is als slecht te typeren. Zeer structurele fouten in materiaalkeuze, 

ontwerp en/of uitvoering kunnen met duidelijke regelmaat reeds functionele gebreken zoals 

lekkages veroorzaken en/of veroorzaakt hebben.  

 

CONDITIE 6  

 

Algemeen: Een zodanige slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder conditie 

5. 


