Moergestel, 22 juli 2022

Aan het College van B&W van de gemeente Oisterwijk

Onderwerp: Openheid proces Staalbergven

Geacht College,

De afgelopen dagen zijn er verschillende berichten verspreid over de gang van zaken m.b.t. het
Staalbergven. We hebben, met groot verdriet, gelezen dat de chloorbaden dit seizoen niet meer
open gaan. De redenen hiervoor worden toegeschreven aan haarscheurtjes en andere lekkages.

AB maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Staalbergven en daarmee ook over het gebruik
kunnen maken van de chloorbaden in seizoen 2023. De hele gang van zaken rondom het
Staalbergven is voor ons reden om dieper in dit dossier te duiken zodat we alle informatie inzichtelijk
hebben en op basis daarvan politieke vervolgacties kunnen inzetten.

Transparantie en openheid in de politiek is voor AB van het grootste belang. Transparantie moet je
niet belijden met de mond, maar transparant moet je zijn. De beslissing om het Staalbergven deze
zomer gesloten te houden, is voor ons genomen op onduidelijke gronden waarvan een deel niet
openlijk gedeeld is. Wij kunnen dan ook niet leven met de door wethouder Dankers gegeven
motivatie.

Dit alles overwegende, stellen we onderstaande vragen.

1. De afgelopen weken is er het een en ander gedeeld over een lekkage bij de bufferbak. Het lek was
gevonden, het lek was gedicht en toen kwam er weer een onderzoek ter controle. Uit dit onderzoek
kwamen vermoedelijk de haarscheurtjes en andere lekkages naar voren.

AB ontvangt graag alle onderzoeksrapporten over alle lekkages, haarscheurtjes, grondvervuiling en
grondwatervervuiling bij het Staalbergven.

Mochten er onderzoeken gedaan zijn naar andere zaken betreffende het Staalbergven dan
ontvangen we die ook graag.

Deze vragen betreffen dus alle onderzoeken die zijn gedaan mbt het Staalbergven van 2018 t/m nu.

Naast de onderzoeksresultaten, ontvangt AB graag alle correspondentie tussen gemeente en
Natuurmonumenten + college en ambtenaren betreffende het Staalbergven.

2. In de media lezen we dat Natuurmonumenten zich beroept op “afspraken”, die door gemeente
Oisterwijk nagekomen moesten worden alvorens het Staalbergven weer geopend zou kunnen
worden. Natuurmonumenten wilde echter niet laten weten wat deze afspraken waren.

Welke afspraken werden gemaakt met Natuurmonumenten? Welke rol speelden deze afspraken bij
het besluit om de chloorbaden van het Staalbergven deze zomer niet te openen?

3. In de media lezen we dat een personeelstekort bij Optisport mede een reden kan zijn geweest om
het Staalbergven niet volledig te openen.

Waarom is de gemeenteraad hier niet eerder over geïnformeerd?

Kan het college uitleggen wat de link is mbt het personeelstekort bij Optisport in combinatie met het
niet volledig open gaan van het Staalbergven deze zomer?

4. Door iedereen wordt de wens uitgesproken om het Staalbergven volledig open te houden in de
toekomst. Tot nu toe is het onduidelijk of dit doel behaald wordt en het laatste besluit om de
chloorbaden dicht te houden, geven weinig vertrouwen in een goede afloop voor de toekomst.

Welke hindernissen zijn er nog om met Natuurmonumenten tot een definitieve overeenkomst te
komen?

Op welke punten is overstemming tussen gemeente en Natuurmonumenten (nog) niet bereikt?

5. Na de laatste publicaties rondom het Staalbergven zijn er verschillende organisaties en bedrijven
die AB benaderd hebben om een handje te helpen bij het opknappen van het Staalbergven.

Maakt het college gebruik van de kennis en kunde binnen onze gemeente om op een laagdrempelige
manier de status van het Staalbergven omhoog te krijgen?

Zo ja, met welke organisaties en bedrijven werkt de gemeente hiervoor samen? En welke afspraken
zijn er met hen gemaakt?

Zo nee, welke organisaties en bedrijven ziet het college voor zich om op een laagdrempelige manier
samen te werken om het Staalbergven op te knappen?

NOTE: bij deze laatste vraag zijn wij niet op zoek naar het antwoord “we hebben een opdracht
uitgeschreven en wachten op inschrijvingen van bedrijven en organisaties”. Wij zoeken naar een
antwoord waarin de gemeente zichzelf pro-actief opstelt hierin. Mocht de gemeente daar niet voor
kiezen, lezen we graag in de beantwoording waarom er niet voor wordt gekozen.

6. AB is afgelopen week bij het Staalbergven geweest en we hebben eens rustig rondgekeken. Als AB
schamen we ons voor onze eigen inwoners en toeristen, omdat het geheel er verschrikkelijk
verwaarloosd uitziet.
De nooduitgang helemaal dichtgegroeid, grote gaten in de rieten kap, zeilen gespannen over het dak
waar het riet al niet meer te repareren is, de kantine gesloten en geen tafeltjes en stoeltjes op het
terras, overal hekwerk om diverse ingangen af te zetten, enz. Het is echt een afgang voor ons mooie
natuurbad van Oisterwijk.
AB ontvangt graag een lijst met alle werkzaamheden die moeten worden gedaan om het
Staalbergven veilig zo spoedig mogelijk te openen.
7. We hebben een suggestie gedaan in het voorjaar om niet te repareren, maar commercieel naar dit
project te kijken. Hierover willen we graag de volgende zaken weten.
Wat heeft het uitgraven en dichten van het lek van/bij de recente leidingen/baden gekost?
Waarom kiest de gemeente er niet voor om zelf de onderhandeling aan te gaan met
zwembadbouwers met een terugbetaal constructie voor de aanleg van zout of natriumbaden?

Alvast bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,
namens de Fractie van Algemeen Belang,

Inge van Beers
Fractievoorzitter Algemeen Belang

