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Motie – Stap voor Stap! 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, gelezen het raadsvoorstel (D/22/071082) 
‘Toekomst zwembaden´, 
 
constaterende dat: 
1. in het raadsvoorstel en de bijbehorende rapportage over de toekomst van de Woerdense zwembaden 

voorgesteld wordt meerdere scenario’s  te onderzoeken; 
2. scenario 3 uitgaat van ‘sluiting/sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw’ en er    zodoende  één 

toekomstbestendig en op duurzaamheid gericht zwembad gerealiseerd zou kunnen  worden;    
3. de kosten van één nieuw zwembad nu geschat worden op  € 20 miljoen (prijspeil 2022), 
 
overwegende dat: 
1. er meerdere scenario’s zullen worden onderzocht waarbij een van de scenario’s één nieuw  zwembad omvat; 
2. bij het onderzoek van scenario 3 de locatie van essentieel belang is om uiteindelijk tot een goed  gefundeerde 

keuze te kunnen komen;  
3. het nieuwe zwembad voor de inwoners van de gemeente Woerden en de kernen goed  bereikbaar moet zijn; 
4. het nieuwe zwembad ook goed bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor de diverse  doelgroepen waaronder de 

zorginstellingen en dat zij optimaal gebruik kunnen maken van de  zwemfaciliteiten; 
5. de effecten van de grondposities nog niet zijn meegenomen in het reeds uitgevoerde onderzoek van Drijver en 

Partners en deze effecten mede bepalend kunnen zijn voor de eventuele realisatie van één nieuw zwembad; 
6. we door stapsgewijze besluitvorming op zorgvuldige en afgewogen wijze tot de juiste     zwemfaciliteiten voor de 

gemeente Woerden willen komen, 
   
verzoekt het college: 
1. voorafgaande aan de start van het onderzoek een planning aan de gemeenteraad voor te leggen waarbij de 

fasering duidelijk afgebakend wordt; 
2. direct bij aanvang van het onderzoek van de scenario’s te starten met een gebiedsverkenning naar de mogelijke 

locaties voor één nieuw zwembad; 
3. bij de gebiedsverkenning ook de effecten van de grondposities te onderzoeken en mee te wegen; 
4. de gemeenteraad, zo snel als mogelijk, doch 

uiterlijk voor het zomerreces, na de start van 
het onderzoek te informeren d.m.v. een 
raadsinformatiebrief over de bevindingen m.b.t. 
de gebiedsverkenning en de daarbij behorende 
effecten van de grondposities, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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