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Amendement - Onderzoek meerdere scenario’s over de toekomst van de zwembaden 
 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, om beslispunten 2 en 4 van het ontwerpbesluit 
bij het raadsvoorstel (D/22/071082) ‘Toekomst zwembaden´, als volgt te wijzigen: 
 
1. kennis te nemen van rapportage 'Toekomst zwembaden Woerden'; 
2. de scenario's 'sluiting/ sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw' en 'Voortzetting huidige 
situatie (behoud beide accommodaties)' verder uit te werken en ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad voor te leggen; 
2. de volgende scenario's verder uit te werken en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te 
leggen: 

- Voortzetting huidige situatie (behoud beide accommodaties) 
- Realisatie nieuwbouw en behoud H2O 
- Sluiting / sloop één van de twee zwembaden 
- Sluiting / sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw; 

3. de oprichting van een sportbedrijf als exploitatiemodel voor de zwembaden en gemeentelijke 
(binnensport)accommodaties te verkennen; 
4. voor het opstellen van een projectplan ten behoeve van de scenario's 'sluiting/ sloop beide 
zwembaden en realisatie nieuwbouw' en 'Voortzetting huidige situatie (behoud beide accommodaties)' 
en het samenstellen van een projectorganisatie een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen. In 2023 
komt er, naast de Collegewerkprogrammamiddelen, € 50.000 ten laste van de post onvoorzien in de 
begroting. In 2024 zal het bedrag van € 50.000 terugvloeien naar het resultaat. 
4. voor het opstellen van een projectplan ten behoeve van de scenario's: 

- Voortzetting huidige situatie (behoud beide accommodaties); 
- Realisatie nieuwbouw en behoud H2O; 
- Sluiting / sloop één van de twee zwembaden; 
- Sluiting / sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw; 

en het samenstellen van een projectorganisatie een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen. In 
2023 komt er, naast de Collegewerkprogrammamiddelen, € 50.000 ten laste van de post onvoorzien in 
de begroting. In 2024 zal het bedrag van € 50.000 terugvloeien naar het resultaat. 
 
Toelichting 
De gemene deler binnen verschillende partijen is het belang van een goede oplossing voor 
zwemfaciliteiten in de gemeente. Maar conclusies en denkrichtingen verschillen na de eerste 
verkenning. Omdat op dit moment er slechts beperkte informatie beschikbaar is, kan er nog geen 
definitieve keuze gemaakt worden. Een objectieve vergelijking van verschillende scenario’s zal bijdragen 
aan verdiepende informatie en het goede debat. Door op voorhand geen scenario’s uit te sluiten kan er 
een integrale afweging plaatsvinden. Temeer omdat tegen die tijd ook meer bekend is over een 
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eventuele nieuwe locatie van een zwembad en de effecten van grondposities op de keuze voor een 
eventuele nieuwe locatie.   
 
Een nieuw zwembad of renovatie is een fundamentele keuze met veel invloed op onze inwoners. De 
scenario's met voors en tegens dragen dan ook bij aan een goede afweging. Dit amendement vat die 
wens in brede zin samen.  
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