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Amendement – Onderzoek scenario H2O in stand houden en een nieuw Batensteinbad! 
 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, om beslispunten 2 en 4 bij het 
ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel (D22071082) ‘Toekomst zwembaden´ als volgt te wijzigen: 
 
2. de scenario’s 'sluiting/sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw' en 'Voortzetting huidige 
situatie (behoud beide accommodaties)' een nieuw scenario ‘Behoud 2 accommodaties, bestaande 
uit H2O en een vervanging voor het Batensteinbad’ verder uit te werken en dit ter besluitvorming 
aan de gemeenteraad voor te leggen; 
 
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)' een nieuw scenario ‘behoud 2 accommodaties, bestaande uit H2O en een 
vervanging voor het Batensteinbad’ en het samenstellen van een projectorganisatie een bedrag van 
€ 100.000 beschikbaar te stellen. In 2023 komt er, naast de Collegewerkprogramma middelen, 
€50.000 ten laste van de post onvoorzien in de begroting. In 2024 zal het bedrag van € 50.000 
terugvloeien naar het resultaat. 
 
Namens, 
Herma Verbeij, LijstvanderDoes 
Marco Hollemans, CDA Woerden 
Lia Noorthoek, ChristenUnie-SGP 
Lilian Biber, Progressief Woerden 
 
Toelichting 
Met dit amendement kiezen we op grond van de resultaten van het onderzoeksbureau Drijver en 
Partners voor het onderzoeken van de mogelijkheid om het zwembad in Harmelen open te houden 
en een nieuw zwembad Batenstein te realiseren. Hierbij staan de huidige, maar ook alternatieve 
locaties open. Beide zwembaden hebben een grote maatschappelijke functie. 
Uit de bevindingen in het rapport van Drijver en Partners is duidelijk geworden dat het 
Batensteinbad in matige staat van onderhoud is en dat H2O er nog goed bijligt, het is zo goed als 
volledig afgeschreven en zou nog jaren mee kunnen zonder grote investeringen. 

Samenvatting van het advies op blz. 35 e.v. uit het rapport:                                                                       
Het Batensteinbad: het verkeert in matige staat en vertoont achterstallig onderhoud op bouwkundig 
en installatietechnisch vlak. De accommodatie  is sterk verouderd, is niet duurzaam. Bouwkundig zijn 
er verregaande maatregelen nodig waarbij dak, gevels en alle binnenafwerkingen meegenomen 
moeten worden. Renovatie vergt minimaal een bedrag van € 14 miljoen.                                                
Het recreatiecentrum H2O is circa 20 jaar oud en dat is duidelijk waarneembaar. Het gebouw maakt 
een zeer frisse indruk, is goed onderhouden en zelfs ingericht naar de laatste maatstaven. De 
toegepaste installaties zijn van uitstekende kwaliteit en verkeren over het algemeen in goede staat. 
Letterlijk concluderen zij: er is ons inziens bouwtechnisch of economisch gezien geen grond voor sloop 
of ( ingrijpende) renovatie voor H2O. 

Het zwembad H2O is in 2001 grotendeels bekostigd met middelen van de toenmalige gemeente 
Harmelen en heeft een zeer belangrijke sociaal-culturele functie in de gemeente Harmelen.  
Zoals het dorpsplatform ook heeft aangeven in hun e-mail, H2O vormt de spil in Harmelen. Jong en 
oud zwemt er, maatschappelijke organisaties maken dankbaar gebruik van zowel het zwembad als 
van de zalen. Voor specifieke doelgroepen is H2O zeer geschikt, cliënten van bijv. de Boogh, 
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Reinaerde,  zwemmen hier op regelmatige basis, mede door de goede bereikbaarheid en prima 
voorzieningen bij H2O. Het is een echte sociale ontmoetingsplek!                                                                                             

Het Batensteinbad in Woerden heeft al meerdere ingrijpende renovaties ondergaan. In 2001/2002 is 
het bad voor 20 miljoen gulden gerenoveerd en in de jaren daarna moest het zwembad opnieuw 
renovaties ondergaan. Het gebouw en de zwemfaciliteiten zijn nu gewoon op en nieuwbouw is nu 
geboden.                                                                                                                                                               

Toch is het ook van belang dat er een onderzoek gedaan gaat worden naar dit nieuwe scenario. Een 
toekomstbestendig zwembad gericht op duurzaamheid kan, mogelijkerwijs een optie zijn. Kosten nu 
en in de toekomst moeten beheersbaar blijven. De plek van het nieuw te bouwen zwembad is daarbij 
wel bepalend voor de voortgang.  


