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Inleiding:
Op 10 november 2022 heeft er een themabijeenkomst plaatsgevonden over de toekomst van de 
zwembaden in onze gemeente, op 15 december 2022 gevolgd door de behandeling van het 
bijbehorende raadsvoorstel. Tijdens deze twee bijeenkomsten zijn er door verschillende partijen 
vragen gesteld, die ook verwerkt zijn in amendementen en moties. Middels deze brief reageren wij 
op de doelstellingen? van deze amendementen en moties.

Kernboodschap:
Tijdens de beide bijeenkomsten hebben wij aandachtig naar de overwegingen van alle partijen 
geluisterd. Op twee veelvuldig terugkerende thema’s willen wij verder ingaan.

A) De waarde van H2O voor de Harmelense gemeenschap
Diverse partijen en organisaties hebben benadrukt welk belang in Harmelen wordt gehecht 
aan het behoud van het zwembad H2O. In het onderzoeksrapport van Drijver & Partners 
wordt aangegeven dat het Harmelense zwembad in een betere staat is en derhalve 
technisch nog voldoende functioneert. We zeggen dan ook toe te verkennen of het 
zwembad H2O (langer) open kan blijven en in beeld te brengen welke gevolgen dit zou 
hebben op bijvoorbeeld de exploitatie van de beide zwembaden.
Daarnaast wordt in beeld gebracht of de zalen die in H2O gevestigd zijn behouden kunnen 
blijven, mocht het zwembad toch gesloopt worden en of er alternatieve locaties voor de 
gebruikers zijn en welke gevolgen dit heeft op de exploitatie.

B) Het belang van participatie
Een zwembad is een voorziening waar onze inwoners veel waarde aan hechten. Indien er 
wordt gekozen voor nieuwbouw is het van belang dat een zwembad wordt gerealiseerd dat 
voldoet aan de behoeften van onze inwoners. De mogelijke behoefte voor nieuwe 
voorzieningen zoals een buitenbad of het toevoegen van extra recreatieve functies in het 
zwembad worden in deze verkenning meegenomen. Daarnaast zien we kansen voor een 
zwembad dat gekoppeld wordt aan andere maatschappelijke en commerciële 
voorzieningen, zodat bezoekersstromen en functionaliteit gecombineerd kan worden. We 
zullen daarom naast inwoners ook organisaties en bedrijven betrekken bij dit proces. In dit 
proces moet duidelijk worden welke behoeften er spelen, welke kansen er zijn en welke 
(financiële) gevolgen deze hebben.

Financiën:
De bovenstaande toezeggingen kunnen naar verwachting uitgevoerd worden binnen het in het 
raadsvoorstel benoemde financieel kader.

Reactie amendementen
Onderzoek scenario H2O in stand houden en een nieuw Batensteinbad! 
Advies: Oordeel gemeenteraad,
kanttekening: gewijzigde scenario gaat uit van zelfde financiële kader als bij andere scenario. Dus 
voorzieningen en mogelijkheden in nieuw te bouwen bad zijn beperkter ivm instandhouden H2O.
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Extra scenario zwembaden
Advies: Ontraden, dit scenario leidt tot extra onderzoekskosten en vraagt meer tijd voor onderzoek.

Nieuwbouw, geen renovatie
Advies: ontraden, er zijn nog veel zaken rondom nieuwbouw die onderzocht moeten worden en 
voor gemeenteraad is nog niet duidelijk tegen welke kosten dmv renovatie en verduurzamen 
bestaande bouw H2O open zou kunnen blijven.

Iets duidelijker kader participatieproces en projectplan ‘Toekomst zwembaden’ 
Advies: Ontraden, in het raadsvoorstel is reeds toegezegd een participatieproces te gaan 
vormgeven. Vraagt geen apart beslispunt.

Reactie moties
Buitenbad en andere (multifunctionele) faciliteiten
Advies: Ontraden, de wethouder heeft tijdens de politieke avond reeds toezeggingen gedaan over dit 
onderwerp.

Stap voor Stap!
Advies: Ontraden; punt 4 in dictum is niet binnen drie maanden realiseerbaar. Als punt 4 uit dictum 
vervalt lijkt motie uitvoerbaar.
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