
Green Deal Verduurzaming Zwembaden 

 

Partijen:  

 

1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen 

en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in 

zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, samen hierna te noemen: Rijksoverheid; 

 

2. Vereniging Sport en Gemeenten, te dezen vertegenwoordigd door M.K.M. Stegers 

 

 

Optisport Exploitaties B.V., te dezen vertegenwoordigd door M. Kouwenhoven 

 

 

KNZB, te dezen vertegenwoordigd door J. Kossen 

 

 

Samen hierna te noemen: Zwembadpartijen 

 

Alle onder 1 en 2 samen hierna te noemen: Partijen 

 

Algemene overwegingen: 

1. Het kabinet beoogt een algemene Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan 

verduurzaming van de maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor 

overheid en maatschappij. Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in 

hand gaan. 

2. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de 

Nederlandse economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke 

gezamenlijke aanpak is in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal 

zal hierop voortbouwen. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om 

deze verduurzaming mogelijk te maken. 

3. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières 

verdwijnen, innovaties ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen 

worden benut. In de praktijk loopt de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de 

weg staan aan initiatieven die leiden tot een verdere verduurzaming. 

4. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen 

wegnemen, zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan 

krijgen. Deze initiatieven kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere 

partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten. 

5. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het 

wegnemen van de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte 

termijn resultaten opleveren en kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of 

kostenbesparingen op korte of langere termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van 

een concrete Green Deal kunnen daarna toepasselijk zijn op andere, vergelijkbare 

projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan worden vergroot zonder dat daar 

specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.  

 

Specifieke overwegingen Green Deal Verduurzaming Zwembaden 

 

6. Deze Green Deal is gericht op het verduurzamen van zwembaden.  

7. Partijen willen voor de verduurzaming van zwembaden op alle duurzaamheidsaspecten 

(planet, people, profit) effect realiseren. Zwembaden zijn grootverbruikers van energie, 

aardgas, drinkwater en in mindere mate chemicaliën. Uit verschillende initiatieven is 

gebleken dat het gebruik van energie en grondstoffen in zwembaden omlaag kan. Het 

verbruik kan naast milieuwinst ook leiden tot financiële voordelen, met name voordeel in 



besteding van publieke middelen. Daarnaast vervullen zwembaden een maatschappelijke 

functie en dienen als sport-, ontspannings- en ontmoetingsplek. Voor zowel werknemers 

als bezoekers dient een zwembad een veilige en prettige omgeving te zijn.  

8. Het kabinet heeft in de Agenda Duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland 

aangegeven dat in zwembaden innovatie nodig is om te komen tot vermindering van het 

gebruik van energie en chemicaliën, tegen lagere exploitatiekosten. 

9. Uit signalen van partijen blijkt de behoefte te bestaan om in dialoog te treden over 

verduurzaming bij de (ver)bouw en het gebruik van zwembaden. Deze dialoog zal 

(moeten) leiden tot het nemen van maatregelen en inspanningen – zowel op de korte als 

de lange termijn – en daarmee bijdragen aan de verduurzaming van zwembaden en het 

realiseren van kostenbesparingen.   

 

komen het volgende overeen: 

 

1. Green Deal initiatief 

 

Artikel 1 omschrijving green deal duurzame zwembaden 

Het initiatief wordt door partijen vormgegeven door het overeenkomen van een aanpak die uiterlijk 

31 december 2012 zal zijn opgeleverd. In deze aanpak worden nadere afspraken en concrete 

toepassingen opgenomen, gericht op het verkennen van een tweetal oplossingsrichtingen: 

 Een betere samenwerking tussen en specifieke aandacht voor duurzaamheid van exploitant 

en eigenaar (gemeente) van een zwembad. 

 Het bundelen en uitwisselen van kennis en ervaringen van een groot aantal initiatieven in 

Nederland.  

 

Artikel 2 resultaat green deal 

Het initiatief heeft als focus: 

 Bewustwording van duurzame mogelijkheden en alternatieven binnen de zwembadsector. 

 Lagere exploitatiekosten, met als gevolg een lagere bijdrage van maatschappelijke 

middelen aan de exploitatie van een zwembad. 

 Reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen binnen de 

zwembadsector de komende 10 jaar, ten opzichte van het huidige gebruik, met nader 

overeen te komen percentage. 

 

Artikel 3 Inzet en acties zwembadpartijen 

Zwembadpartijen nemen hun verantwoordelijkheid en zetten zich, vanuit hun positie, in 

voor een constante en blijvende bewustwording van duurzaamheid binnen de 

zwembadsector en komen voor 31 december 2012 een aanpak overeen. Daarnaast 

stellen partijen een percentage vast waarmee het gebruik van fossiele brandstoffen en 

grondstoffen binnen de zwembadsector de komende 10 jaar ten opzichte van het huidige 

gebruik, gereduceerd moet worden.  

 
Artikel 4 Inzet en acties Rijksoverheid 

De rijksoverheid zal gebruik maken van haar positie ten opzichte van de zwembadsector om 

partijen met elkaar in dialoog te laten treden. Daarnaast zal de rijksoverheid zich inspannen om 

wetgeving rondom de hygiëne en veiligheid in zwembaden aan te passen om maatwerk mogelijk te 

maken welke innovatie in zwembaden ten goede kan komen.  

 

 

2. Slotbepalingen. 

 

Artikel 5 

Wenselijk is dat alle geïnteresseerde deelnemers die een bijdrage en inzet kunnen leveren, zich bij 

dit initiatief kunnen voegen. 

 

Artikel 6 



De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden 

uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese 

regels met betrekking tot aanbesteding, staatssteun en technisch normen en voorschriften. 

 

Artikel 7 

Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn. 

 

Artikel 8 

Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle partijen en 

loopt tot en met 31 december 2012. Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel 

mogelijk ter hand genomen.  

 

Artikel 9 

Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, 

waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan 

kan worden bevorderd. 

  



 

 

Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend.  

 

 

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

drs. M.J.M. Verhagen 

 

 

 

 

 

´s Gravenhage, op  

 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

J.J. Atsma 

 

 

 

 

 

Stiens, op 23 mei 2012. 

 

Vereniging Sport en Gemeenten 

M.K.M. Stegers 

 

 

 

 

 

Stiens, op 23 mei 2012. 

 

Optisport Exploitaties B.V. 

M. Kouwenhoven 

 

 

 

 

 

Stiens, op 23 mei 2012. 

 

KNZB 

J. Kossen 

 

 

 

 

 

Stiens, op 23 mei 2012.  


