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Harmelen, 13 december 2022 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 15 december 2022 wordt de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de 
Rapportage “toekomst Zwembaden Woerden’.  
In deze rapportage is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de huidige exploitatie 
en de panden van beide baden om zo een richtinggevend advies op te stellen. 
 
In het bestuursakkoord 2022-2026 is onder ambitie 13 het volgende opgenomen: 
In overleg met WoerdenSport wordt een besluit over de toekomst van de zwembaden in 
Woerden voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiervoor worden meerdere scenario’s 
uitgewerkt. Uitgangspunten voor deze scenario’s zijn bereikbaarheid voor onze inwoners, 
beschikbaarheid van voldoende aanbod voor zwemles, voldoende ruimte voor het 
verenigingsleven dat aan het zwembad verbonden is en betaalbaarheid voor alle inwoners.  
 
Voorafgaand aan dit besluit is in de Strategische Heroriëntatie op 24 september 2020 
besloten om onderzoek te gaan doen naar de vorming van een sportbedrijf voor zwembaden 
en sporthallen met een taakstellende besparing van € 200.000 vanaf 2025.  
 
Als we het voorliggende besluit van komende donderdag bekijken hebben wij als 
Dorpsplatform Harmelen enkele opmerkingen en vragen.  
Er wordt namelijk voorgesteld op termijn beide baden te sluiten en te slopen en een nieuw 
zwembad te ontwikkelen. 
 
Hiermee verdwijnt een goed lopend zwembad, met een belangrijke sociale functie uit 
Harmelen.  
 
Goed lopend in de zin van financiën: de exploitatiekosten voor H2O zijn goed in verhouding 
tot de baten. In zwembadland is de benchmark van de dekkingsgraad 75% , in Harmelen is 
dit 86%. 
Goed lopend in de zin van bezoekersaantallen: stabiel gedurende de laatste jaren en, uit  het 
onderzoek blijkt dat er nog ruimte is voor groei in het gebruik van het zwemwater in 
Harmelen.  
Het leszwemmen in H2O is goed bezet, ook door inwoners van buiten de gemeente 
Woerden.  



Voor specifieke doelgroepen is H2O zeer geschikt, cliënten van de Boogh, Reinaerde, de 
Vijverhof en fysiotherapie zwemmen hier op regelmatige basis, mede door de goede 
bereikbaarheid en prima voorzieningen bij H2O.  
Daarnaast past het zwembad in het gezondheidsbeleid van de gemeente dat erop gericht is 
mensen meer te laten bewegen; dit voorgenomen besluit staat hier haaks op.  
 
In het bestuursakkoord 2022-2026 staat voor de scenario’s over de zwembaden de 
bereikbaarheid belangrijk is. Met sloop van H2O en nieuwbouw op een andere locatie, 
dichterbij de kern van Woerden neemt de bereikbaarheid niet toe. 
In een nieuw zwembad moet voldoende aanbod zijn voor zwemles; dat lijkt ons volstrekt 
logisch. 
Waar wij onze bedenkingen hebben is bij het volgende uitgangspunt: voldoende ruimte voor 
het verenigingsleven dat aan het zwembad verbonden is. Als H2O verdwijnt, verdwijnt 
daarmee ook het verenigingsleven rond en in dit gebouw: de goed bereikbare en ingerichte 
ontmoetingsplek die het nu voor velen is, is dan weg. 
Tot slot de betaalbaarheid voor alle inwoners van het zwembad: de kosten voor het gebruik 
zullen wellicht niet stijgen maar de extra kosten voor vervoer zullen toenemen. 
 
Een nieuw zwembad kost de gemeente meer dan de sloop van H2O  
De staat van onderhoud is goed maar in het kader van de duurzaamheidsambitie van de 
gemeente zal er geïnvesteerd moeten worden. Daarmee wordt toch niet sloop bedoeld? 
 
Naar aanleiding van de presentatie van het onderzoek, 10 november j.l. in H2O hebben wij 
de indruk dat H2O geofferd moet worden om een nieuw zwembad in Woerden mogelijk te 
maken. Die indruk wordt gedeeld met vele Harmelaren. Dat daarmee de opzet van het 
onderzoek sterk gerelateerd aan deze uitkomst lijkt ons zeer onwenselijk en ten nadele van 
goede en objectieve besluitvorming rond de zwembaden in Woerden.   
 
Wij verwachten dat de gemeenteraad Woerden een weloverwogen besluit neemt en oog en 
oor heeft voor de inwoners van Harmelen en de gebruikers van het H2O zwembad, en 
nemen aan dat wij als Dorpsplatform uitgenodigd worden mee te denken en mee te werken 
aan de verdere ontwikkelingen rond de zwembaden in Woerden.  
 
In afwachting van uw reactie, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Voorzitter Dorpsplatform Harmelen 
 
 


