
           

Aan de leden van Gemeente Raad van Oudewater,

17 februari 2022

Geachte dames en heren,  

In de IJsselbode van afgelopen week werd door een aantal fracties een opmerking gemaakt over de 
reservering van 300.000 euro. Graag wil ik dit nog aan u verduidelijken, dat dit geen extra kosten zijn 
voor de gemeente, maar ten laste gaan van de 2.500.000 euro, die ons zijn toegezegd. 

Dit bedrag is na een positief besluit uwerzijds bestemd voor:

- Voorontwerp omzetten naar definitief ontwerp (door Slangen + Koenis)
- Constructieve en technische uitwerkingen (onder leiding van Slangen + Koenis)
- Bestek schrijven (onder leiding van Slangen + Koenis/SBZO)
- Bestek uitwerken voor onderhandse (deel)aanbesteding t.bv. onder andere Oudewaterse 

ondernemers (onder leiding van Slangen + Koenis/SBZO)
- Prijsuitvraag/onderhandelingen voor definitieve prijsvorming (SBZO)
- Bouwbegeleiding Slangen + Koenis gedurende gehele project
- Aanvraag Bouwvergunning

De komende week wordt beslissend voor een zwemvoorziening in Oudewater. Ik wil ook bij deze de 
hoop uitspreken, dat alle Oudewaterse politieke partijen zich realiseren, dat hier een unieke kans ligt 
om voor de komende 40 jaar een (zwem)voorziening te realiseren voor de Oudewaterse bevolking. 
Opknappen van het huidige bad is zinloos (vergt dezelfde kosten en door alle rapporten 
onderschreven) en geeft ruimte voor huizenbouw, waar vele jongeren in Oudewater behoefte aan 
hebben. Statenland is een van de weinige locaties in Oudewater, waar nog gebouwd kan/mag 
worden.

Verder spreek ik als voorzitter van SBZO de wens uit, dat alle fracties in de Oudewaterse politiek over 
de drempel van partijpolitiek stappen en zich realiseren, dat dit een unieke kans is voor Oudewater. 
SBZO steekt zijn nek uit, om dit te realiseren (met vele anderen) en wij zijn overtuigd, dat wij dit 
binnen de gestelde kaders kunnen realiseren. Waardoor de Oudewaterse bevolking volop kan/mag 
genieten van een gezondheids-bevorderende voorziening. Wie kan daar op tegen zijn.

Succes met uw besluitvorming.

Vriendelijke groet.

Bestuur SBZO



Pim van Baaren
Voorzitter


