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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Vanwege uit te voeren saneringswerkzaamheden dient  de spartelvijver in 2021 gesloten te 
blijven. 

Dit om in 2022 direct bij ingaan zomerseizoen gebruik te kunnen maken van het badje. 

Daarbij het college en raad informeren over de vervuiling die aangetroffen is. 

Wat is de te delen informatie?
Aanleiding
Het spartelbadje in het Wantijpark wordt vernieuwd (gesloopt en vervangen). Daar heeft u al bij de 
kadernota 2020 toe besloten. De afgelopen maanden is er gewerkt aan de voorbereidingen van de 
sloop en nieuwbouw. Zo is er een ontwerp gemaakt en is er bodemonderzoek uitgevoerd. Vanuit 
bodemonderzoek is gebleken dat er vervuiling, zware metalen, zijn aangetroffen rond het 
spartelbadje in het Wantijpark. Er dienen saneringswerkzaamheden uitgevoerd te worden. 

Vervuiling
Er is vervuiling van grond geconstateerd. De vervuiling zit op een diepte van 50 cm en meer. 
Vooralsnog lijkt hierdoor er geen risico te zijn voor de volksgezondheid. Een definitief onderzoek 
hierna door de GGD (en OZHZ) is begin mei beschikbaar. Voordat het nieuwe badje en de nieuw te 
bouwen zuiveringsinstallatie geplaatst kunnen worden dient er gesaneerd te worden. Er wordt 
gewerkt aan een saneringsplan. 

Uitvoering
De saneringswerkzaamheden dienen zo snel mogelijk te beginnen. Na deze werkzaamheden dient 
immers een nieuw badje met zuiveringsinstallatie gemaakt te worden. Wij doen onze uiterste best 
om de werkzaamheden zo snel als mogelijk uit te voeren om bij het begin van het seizoen 2022 
het badje te kunnen openstellen voor gebruik. We zijn daarbij echter afhankelijk van een aantal 
factoren die de voortgang kunnen vertragen. In het voorjaar 2022 zullen wij u nader informeren 
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over de voortgang. 
Komende zomer zien we ons gedwongen om het badje tot onze spijt gesloten te houden.

Financiën
De saneringswerkzaamheden gaan leiden tot hogere kosten. Deze kosten worden in beeld 
gebracht. Indien nodig zal u en de raad hierover worden bericht. 

Wat is er gedaan?
Het ontwerp voor het nieuwe badje en het zuiveringsgebouw zijn afgerond. De vergunningen zijn 
aangevraagd. De noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. Het bodemonderzoek heeft geleid tot 
de saneringswerkzaamheden. 

Bestuurlijke aandachtspunten
* Het kinderbadje is populair bij de Dordtse kinderen en hun ouders. Nu dit wegvalt zijn er wel
  enkele alternatieven, zoals de peuterbadjes van het Wantijbad en de Dubbel en enkele 
  speeltuinverenigingen. We zullen via (social) media aandacht geven aan de situatie.
* Voor maart 2022 ontvangt u een bericht volgen over de voortgang van het werk.

Overige Aandachtspunten
Ten aanzien van de uitvoering een aantal aspecten die van belang zijn:
* Er wordt op diepere plekken vervuiling aangetroffen;
* Vertraging werk door onvoorziene omstandigheden.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Na het informeren van de raad zal de Dordtse bevolking middels de media op de hoogte gebracht 
worden van het gesloten houden van het badje en vervuiling. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Financieren vanuit kadernota 2020.
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