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Beste Herman Schnitker, 

 

Het fase 2 rapport voor het zwembad blokweer is door TNO beoordeeld. Hierop heeft TNO een 

commentaarrapport geschreven die is besproken en waarvan we de opmerkingen hebben verwerkt in een 

revisie van het fase 2 rapport. 

 

Uit het commentaar van TNO zijn geen wezenlijke wijzigingen voortgekomen op Fase 2 rapportage van Iv-

Consult. Enkele hoofdpunten zijn hieronder genoemd: 

• TNO bevestigd de conclusie dat het zwembad niet veilig is en dat er aanpassingen nodig zijn. 

• Daarnaast geeft TNO opmerkingen en aanbevelingen op teksten en inhoud en die items zijn waar 

relevant aangepast (vermeld in de wijzigingen index van revisie 2 van de rapportage, zie referentie 

hieronder). 

• Iv-Consult spreekt naar de mening van TNO onterecht over een tweede draagweg. Er is namelijk geen 

tweede draagweg omdat de eerste draagweg niet voldoet. Beter is te spreken over een nieuwe eerste 

draagweg en dan te spreken over “redundantie” bij het inzetten van de overblijvende 

constructiecapaciteit.  

 

Ter referentie zijn de volgende leveringen in het kader van de TNO review gedaan: 

• 1e indiening fase 2 onderzoek op 20 mei 2022. COPA210368-R102-

v.1_Onderzoek_herstel_zwembad_Blokweer_fase2_definitief; 

• Commentaar TNO, ontvangen 24-6-2022. R11196 SNIJ Alblasserdam, d.d. 22-6-2022 

• Memo response Iv-Consult op 5-7-2022. COPA210368-Reactie op rapport TNO.docx 

• Meeting op 6-7-2022 doorspreken commentaar. 

• Update rapportage naar versie 2, verstuurd op 31 augustus 2022. COPA210368-R102-v.2 Onderzoek 

herstel zwembad Blokweer - fase 2 versie 2 TNO, d.d.26-8-2022. 

  

Versterken vloer op +1 

• Naar aanleiding van het commentaar is nog een extra actie uitgevoerd waar Onderzoek is gedaan naar 

de mogelijkheden van versterken betonvloer op +1.  

• Met dhr. Borsje van TNO is een bezoek afgelegd aanBlokweer en de resultaten hiervan zijn in een 

memo vastgelegd “COPA210368-M111 Toelichting versterken perronvloer Blokweer”. Verstuurd 21-7-

2022. 
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