
Motie - Buitenbad en andere (multifunctionele) faciliteiten

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 21 december 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´D22071082 - Toekomst Zwembaden´,

constaterende dat:
1. in het raadsvoorstel en de bijbehorende rapportage over de toekomst van de Woerdense 

zwembaden het scenario van volledige nieuwbouw van één zwembad wordt voorgesteld;
2. de kosten van renovatie hoog zijn, terwijl waarschijnlijk is dat onder andere de 

duurzaamheidwinst relatief laag zal zijn,
 

overwegende dat:
1. het scenario van volledige nieuwbouw hiermee op dit moment het meest kansrijk lijkt;
2. een zwembadvoorziening primair voor de inwoners van de gemeente Woerden moet zijn;
3. een nieuw zwembad daarom goed bereikbaar moet zijn voor inwoners uit Woerden en de 

kernen, maar ook op andere aspecten aan hun wensen kan voldoen;
4. er bij ontwikkeling van nieuwbouw meekoppelkansen zijn om een multifunctionele 

accommodatie te realiseren met andere passende (maatschappelijke en commerciële) 
activiteiten, die niet direct gerelateerd zijn aan zwemmen en het zwembad,

verzoekt het college:
1. in het vervolgproces ook keuzes voor een buitenbad en andere (zwem)faciliteiten uit te werken 

en deze  te presenteren aan de raad;
2. hierbij ook te kijken naar het opzetten van een multifunctioneel centrum waar ook andere 

(maatschappelijke en commerciële) activiteiten gefaciliteerd kunnen worden;
3. hierbij tevens te zoeken naar ‘meekoppelkansen’ door bijvoorbeeld aansluiting bij een 

bestaande ontwikkeling;
4. deze bredere kijk onderdeel uit te laten maken van de selectieprocedure bij het zoeken naar een 

projectleider.

en gaat over tot de orde van de dag.
 
Florian Bos, De Woerdense VVD
Tom Boersma, D66

Toelichting
Bij de ontwikkeling van een eventuele nieuwe locatie voor een Woerdens zwembad is het goed om een 
breder inzicht te hebben in verschillende (maatschappelijke en commerciële) faciliteiten die een 
zwembad kunnen verrijken en de exploitatie kunnen versterken. De indieners zijn hierom van mening 
dat onderzocht moet worden in hoeverre er behoefte is of er mogelijkheden zijn om een nieuw 
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zwembad onderdeel te laten zijn van een multifunctioneel centrum en wat hierbij de kansen, kosten en 
wensen zijn.
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