
           Gemeente Raad Forum, 14-2-2022 

 
Slot pleidooi: 
 
Goedenavond dames, heren, 
 
Dank voor de mogelijkheid tot spreken en dank ook aan de eerdere sprekers 
 
In navolging op ons pleidooi van 26-10-2021 j.l. hierbij nog enkele aanvullingen om het geheel toch 
helemaal compleet te maken: 
 
3-12-2019 ons plan gepresenteerd, met exploitatiebegroting, MKBA-analyse en geen financiering. 
 
Plannen mede ondersteund door externe expertise Slangen en Koenis en Hellebrekers. 
Daarna de afgelopen 2 jaar kritisch getoetst door externe partijen, geluid, Mooisticht, exploitatie 
vragen, gedetailleerd rapport door onderzoekbureau Treem en Lagro advocaten met juristen van 
Gemeente Woerden de laatste overeenkomsten die u natuurlijk allemaal goed bestudeerd heeft. 
 
Na de intentieovereenkomst van oktober 2021 hebben we de laatste maanden de volgende met hen 
nog nader uitgewerkt: 
Een concessieovereenkomst 
Een erfpachtovereenkomst 
Een uitvoeringsovereenkomst 
Een afsprakenkader 
En de financiering grondslag, wij nemen 2,8 mio mee binnen de exploitatiebijdrage 
 
Een dank voor het vele werk moet uit naar Richard Beumers, Bob Duindam en natuurlijk ook aan 
mijn medebestuurders van SBZO. 
 
12 maanden zwemmen voor nagenoeg hetzelfde bedrag als actueel 4 ½ maand, ook een nieuw, 
functioneel, duurzaam en veilig bad. Goedgekeurd door omgeving analist. 
 
Het MKBA-rapport wordt naar ons idee wat onderbelicht, Het Sociaal maatschappelijk resultaat doet 
investering direct terugbetalen, neem dit a.u.b. serieus mee. De vorige sprekers onderschrijven dit 
ook. 
 
Het Huidige zwembad moet echt vernieuwd, dat hebben eerdere rapporten al vele malen 
aangegeven, en natuurlijk moet Statenland woningen gaan brengen om Oudewater opnieuw 
aantrekkelijk te laten zijn voor jonge starters, die moeten kansen krijgen…. 
 
De historie herhaalt zich, huidig bad is in 1934 ook door burgerinitiatief gebouwd, zie foto’s van 
mevrouw Pollemans. Stichting was zelfs eigenaar van Statenland, en heeft dit terug verkocht aan 
Gemeente voor miniem bedrag, kleine fl. 250.000, -- deze grond is nu geschikt als bouwgrond met 
genoemde waarde van zeker €. 2.500.000, -- dus woningen en zwembad, en voor minder 
gemeentelijke bijdragen als in de historie. 



 
Tot slot, en nogmaals, een dringend beroep aan U als politiek: stem gelijk de bevolking van 
Oudewater heeft gedaan tijdens onze enquête. Meer dan de helft positief. Besluit a.u.b. over uw 
partij politiek heen.  
Doe het voor de bevolking en het welzijn van Oudewater, daarvoor doen wij het als SBZO ook!!! 
 
Wij staan te “water” trappelen om te gaan bouwen, dank bij voorbaat voor uw positief besluit…. 
 
Namens bestuur SBZO, Pim van Baaren, voorzitter 
 


