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Geachte heer, mevrouw. 

In de nieuwe opzet voor het openingsseizoen voor de Papiermolen is, vergeleken met voorgaande 
jaren, het seizoen 1 week naar achteren geschoven omdat gemiddeld genomen het weer begin 
september beter is dan begin mei. We gaan flexibiliteit organiseren in het basisseizoen. 
Van 19.00 - 20.00 uur 's avonds wordt het bad het minst vaak bezocht door banenzwemmers ten 
opzichte van de andere piekmomenten op de dag. Bovendien komen nieuwe recreatieve 
zwemmers na het avondeten vaak niet meer zwemmen. Wij kiezen ervoor om het bad structureel 
om 19.00 uur te sluiten. Hiermee besparen we op personele inzet die we op andere momenten 
weer kunnen inzetten. Indien de temperatuur 's avonds 24 graden of hoger is, hebben we de 
flexibiliteit om langer open zijn op die betreffende dag. Hierbij houden wij rekening met de 
zonsondergang. Daarnaast hebben we eventueel een flexibele periode na het basisseizoen om bij 
mooi weer iets langer open te zijn. Hiermee spelen wij in op de wens van de recreatieve bezoeker 
om meer in te spelen op het mooie weer en houden wij ook zoveel mogelijk rekening met de 
wensen van de banenzwemmers om op vaste tijdstippen te kunnen zwemmen. Dit is een 
experiment die we na dit zomerseizoen gaan evalueren. 

In de raadscommissie van 7 september 2016 heeft de Christen Unie in de rondvraag een vraag 
gesteld over het openingsseizoen van Zwembad de Papiermolen. De aanleiding toen was het 
mooie nazomerweer met uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 
Wij hebben uw raad eind september per brief geïnformeerd over de mogelijkheden en 
oniTiogelijkheden en tevens denkrichtingen geschetst die mogelijk meer kunnen aansluiten bij de 
weersomstandigheden en de wensen van de klanten. Wij informeren u graag over resultaten van 
de uitwerking van deze denkrichtingen. 

Het huidige Papiermolen seizoen loopt vanaf ongeveer 30 april t/m 31 augustus afhankelijk van 
de periode waarin de zomervakantie voor het noorden valt. Het bad is altijd 17 weken open. Het 
laatste weekend van het seizoen huurt de zwemvereniging Trivia de hele Papiermolen af voor een 
landelijk waterpolo toernooi. Tevens wordt het bad traditioneel gesloten na het baas-hond 
zwemmen op de laatste avond. 

Het openluchtzwembad de Papiermolen heeft twee belangrijke klantgroepen, namelijk de vaste 
groep banenzwemmers die iedere dag komen zwemmen en de recreatieve klanten die alleen bij 
mooi weer een bezoek aan het zw embad brengen. 
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We hebben gekeken waar we in het openingsseizoen flexibiliteit kunnen creëren. Uitgangspunt 
daarbij is dat we een aantal weken (o.a. tijdens de zomervakantieweken) op vaste tijden open zijn. 
We kunnen het seizoen opsplitsen in drie perioden namelijk; 
1. het voorseizoen waarbij we, afhankelijk van de temperatuur open willen zijn; 
2. het basisseizoen waarbij wij de hele dag op vaste tijden open zijn maar tevens bij mooi weer 

's avonds langer open willen zijn; 
3. het naseizoen waarbij we bij mooi weer in september langer open willen gaan. 

Voorseizoen 
Er is gekeken naar de mogelijkheid om in het voorseizoen het zwembad op één of twee 
momenten op de dag te openen, alleen voor de banenzwemmers en per dag te kijken of het bad 
langer open gaat, afliankelijk van de voorspelde temperatuur die dag. Hierdoor kunnen we op 
personeel besparen die we op andere momenten bij mooi weer, flexibel in kunnen zetten. 
Uit de enquête, die onder 2593 banenzwemmers is gehouden, is gebleken dat deze klanten 
verspreid over de hele dag komen zwemmen op hun eigen gewenst tijdblok (voor het werk, tussen 
de middag, direct na het werk en zelfs tussendoor). Hierdoor is het minder wenselijk om slechts 
tijdsblokken open te zijn. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat het niet mogelijk is om het 
personeel hiervoor in de praktijk in te plannen. Tot slot heeft het operationeel maken van het 
zwembad een vaste voorbereidingsperiode nodig. Het bad moet worden schoongemaakt en met 
water gevuld. Daarnaast moeten er chemicaliën ingekocht worden die maar beperkt houdbaar zijn. 
De kosten voor het operationeel houden van het zwembad worden vanaf dat moment gemaakt. 
Conclusie is dat flexibiliteit in het voorseizoen geen haalbare optie is. 

Basisseizoen 
Het basisseizoen bevat in ieder geval de zomervakantieweken waarbij de scholen gesloten zijn. 
In deze periode bezoeken naast de baantjeszwemmers, ook de recreatieve bezoekers bij mooi weer 
de Papiermolen. Voorgaande jaren sloot het bad om 20.00 uur. Indien we structureel een uur 
eerder dichtgaan besparen we op personele inzet. Indien de temperaturen 's avonds 24 graden of 
hoger is, hebben we de flexibiliteit om langer open te zijn op die dag. Hierbij houden wij rekening 
met de zonsondergang omdat de Papiermolen geen verlichting heeft. 

Naseizoen 
Mocht het in het naseizoen, na de 17 weken, nog aanhoudend mooi weer zijn dan kunnen we 
mogelijk nog iets langer open zijn aan het einde van het seizoen. Dit is afhankelijk van de 
beschikbare middelen (hoe flexibel is het personeel reeds ingezet in het seizoen) en de periode in 
het jaar (planning schoolvakantie regio noord). Bij aanvang van de scholen is onze ervaring dat de 
recreatieve bezoeker nog nauwelijks komt zwemmen omdat ook de sportclubs en dergelijke weer 
van start gaan. Een eventuele verlenging van het seizoen moet een week van te voren bekend zijn 
in verband met de inkoop van de extra chemicaliën (levertijd 7 dagen) en de betrouwbaarheid van 
de weersvoorspellingen langer dan I week. 
De zwemvereniging Trivia heeft aangegeven dat voor hun jaarlijkse waterpolotoernooi het 
zwembad eventueel langer opengesteld kan worden voor recreatieve bezoekers met de 
uitzondering van het 50m zwembad. 
Het succesvolle baas-hond zwemmen kan in elk weekend na beëindiging van het zwemseizoen 
plaatvinden. Deze activiteit staat een eventueel langer openingsseizoen niet in de weg. 

Tot slot 
Voor het openluchtzwembad de Papiermolen zal er altijd een start en een einde van het 
seizoen zijn. Het zeer wisselvallige weer in Nederland zal ervoor zorgen dat er altijd een kans 
blijft dat het zwembad al of nog gesloten is terwijl het prachtig weer is. 
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Op de website en op de facebookpagina van SportOSO is het openingsseizoen 2017 reeds 
gepubliceerd. Een groep klanten is heel blij met de flexibiliteit echter een aantal klanten die tussen 
19.00 en 20.00 uur zwemmen niet. Dit is niet te voorkomen. De 17 weken voor de 
seizoensopening worden ieder jaar opnieuw bepaald afliankelijk van planning schoolvakantie. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


