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Edelachtbare heer, vrouwe, é 

Naar aanleiding van het verweerschrift van de gemeente Oudewater dd 25 januari 2023 wil k als volgt 

reageren. 

Allereerst zij vastgesteld dat de Gemeente Raad van Oudewater meerdere besluiten heeft genomen met 

betrekking tot realisatie, exploitatie en beheer en Onderhoud van een nieuwe Zwemvoorziening in Oudewater. 

De Gemeente Raad bevestigt dit in haar verweerschrift 

De besluitvorming van de Raad op onderdelen dient gezien te worden als een besluit en is een samenstelling 

van rechtshandelingen. 

Ander dan de Gemeente Raad stelt is de voorgeschiedenis significant anders. Het is de Gemeente Raad van 

Oudewater die een oproep heeft gedaan in 2013 voor realisatie van een nieuwe zwemvoorziening met daaraan 

gekoppelde kaders. 

$BZO heeft hiervoor samen met zeven Oudewaterse ondernemers een plan ingediend. Er is geen nieuw 

initiatief in 2019 echter alleen is de Stichting SBZO gebruikt om de belangen van de Coo te behartigen en 

geheel in strijd met geldende Europese aanbestedingsregels . Alleen al om de reden vraag ik uw aandacht om 

in het kader van beoordeling nieuwe bestuurscultuur zoals door de wetgever is bepleit deze te laten te vallen 

onder de zorgwuldige voorbereidingseisen zoals gesteld in de AWB. De Raad van Oudewater heeft willens en 

wetens objectieve onafhankelijke adviezen vanuit het verleden naast zich neergelegd bij de nieuwe 

besluitvorming, 

  

  

  



BY|AN 

Bijlage 1. Onderzoek zwemvoorziening Oudewater Drĳ'veren Partners 

Bijlage 2 Plan Ceifer (belanghebbende) 

Bijlage 3 Plan Coo samen met SBZO 

Bijlage 4 Brief SBZO 

Bijlage 5 bestuuropdracht 

Didam Arrest en voorgeschiedenis 

Anders dan de Raad stelt is bezwaar gemaakt tegen de procedure zowel bi 

Voor de motivering verwijzen wij naar bijlage 6 

  

t College als de Gemeente Raad. 

Anders dan de gemeente Raad van Oudewater stelt was er slechts op een selectie procedure worden 

ingeschreven voor de exploitatie van een zwemvoorziening en geen aanbesteding procedure 

(Echter de selectie procedure was alleen voor de buitenwacht immers het betrof cen totaal plan voor bouw 

realisatie en exploitatie door SBZO) 

Op basis grote zwemvoorziening subsidies etc en andere voorwaarde was volstrekt onduidelijk en onvolledig, 

Door ons is uitstel verzocht van de termijn van slechts twee weken reactie tijd naar 40 dagen en verzocht om 

nadere informatie. Geconcludeerd kan worden dat er geen procedure is gelopen met betrekking tot gunning 

inzake arrest Didam 

Nadere informatie is niet verstrekt door de Gemeente Raad van Oudewater n zijn onze bezwaren en 

verzoeken niet meegenomen in de besluitvorming omtrent uitgifte van de grond in erfpacht alsmede totale 

gunning. 

De gehele procedure is in mijn optiek onjuist, onvolledig en n strijd met beginselen van behoorlijk bestuur 

gevoerd. De besluitvorming is op onjuiste en onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en in strijd derhalve met 

AWB. Ten overvloede zij dus nogmaals vermeld dat er geen sprake is van een formele aanbestedingsprocedure 

maar slechts een selectieprocedure 

Tegen de selectie procedure staat anders dan de Raad van Oudewater betoogd bezwaar open opgrond van de 

AWB. 

De selectie procec   

ure behelst tevens bouw en realisatie van een zwemvoorziening, Immers de totale 

  

exploitatie is een onlosmakelijk onderdeel van het totale besluit 

Voor wat betreft proces belang verwijs ik concreet naar bijlage 2 

Reeds in 2013 is door mij een plan voor een zwemvoorziening ingediend en heeft uiteindelijk geleid tot een 

intentieovereenkomst met de Gemeente Oudewater nadat hiervoor een Stichting 
  

n vennootschap voor de 

bouw en realisatie en exploitatie van een zwemvoorziening was opgericht 

Anders dan de Gemeente Raad van Oudewater stelt in haar verweerschrift blijkt juist uit het verleden dat er 

wel degelijk een belang en gaat de motivering mank van De Raad 

Tot slot als burger en inwoner van Oudewater za ik straks geconfronteerd worden met een verhoging van de 

02B zonder dat hiervoor nadere kaders zijn gesteld. Ook dt is in mijn optiek onzorgvuldig en er is geen 

maatschappelijk balang om een dergelijk bes!uit te rechtvaardigen 

Inmiddels verblijven wij, 

Hoogachien: 

        

(geanonimiseerd)
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

11 Situatieschets 

De gemeente Oudewater beschikt over een openluchtzwembad, genaamd: ‘Ons Statenbad’ (voorheen: ’t 

Statenbad). Tot 2013 werd het bad door Optisport Oudewater 8.V. geëxp/oiteerd. In februari 2013 heeft de 

gemeenteraad besloten om het bad nog gedurende twee jaar open te houden en de exploitatie aan Stichting 

Beheer Zwembad Oudewater (SBZO} te gunnen. De lokale Oudewaterse Zwemvereniging (OZV) is met haar 

ruim 200 teden cen grote vaste gebruiker, de ook nauw bij het bad betrokken s 

Er zijn serieuze zorgen over de toekomst van het zwembad. De gemeente draagt jaarlijks circa € 200.000,- bij 

aan de exploitatie, terwijt de gemeenteraad heeft aangegeven om in de komende jaren ongeveer € 125.000,- 

per jaar te willen vijdragen. Ook voldoet het bad niet aan de eisen van de Wet Kygiëne en Veiligheid 

Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVB2). Daarnaast geeft een onderhoudsplan uit 2011 aan, dat er 

voor ruim € 1,1 miljoen aan onderhoud moet worden gepleegd om het bad nog 10 jaar open te kunnen 

houden 

In de afgelopen periode zijn verschillende alternatieven uitgewerkt, d'e allen zijn gericht op behoud van de 

zwemvoorziening. Er zijn vier varianten benoemd, namelijk: 

1 _ instandhouding van het huidige bad; 

overkapping van het hì 

‘bouw van een nieuw zwembad op zen andere locatie; 

ige bad; 
  

‘bouw van een nieuw zwembad op de huicige locatie. 

De conclusie die is getrokken, is dat de derde variant van deze varianten het meeste uitzicht biedt o9 

handhaving van een zwemvoorziening in Oudewater binnen de gestelde financiële kaders. Deze variant 

voorziet in een overdekt zwembad van 18 x 25 meter, dt conceptueel is afgeleid van het 2521-concept van de 

B.V. °2521 Gewoon Zwemmen’. Randvoorwaarde daarbij i dat de locatie Statenland kan worden 

herontwikkeld met (gelaagde} woningbouw, waardoor investeringsgelden vrijkomen 

1.2 Onderzoeksopdracht 

  

Het dilemma waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet, is dat voor dit mooie ontwikkelingsperspectief nog 

geen investeerder is gevonden. De tijd schrijdt echter voort en het moment van investeren in of sluiten van de 

bestaande accommodatie komt steeds dichterbij. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de 

gemeenteraad in juli 2013 dan ook voorgesteld om een tweesporenbeleid te volgen: 

1. variant 3 als uitgangspunt nemen voor behoud van een zwemvoorziening in Oudewater; 

2 uitwerken van de mogelijkheden om toch een zwemvoorziening in Oudeweter in stand te houden, 

indien variant 3 niet van de grond komt. 

Dit ongerzoek betreft het tweede 'spoor’. 
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1.3 Opbouw rapportage 

Deze rapportage i als 

« hoofdstuk 28 

e hoofdstuk3 a 

e hoofdstuk 4 

e hoofdstuk SE 

be bijlagen bevatten: 

1 een overzicht 

volgt opgebouwd 

aat in op de omgevin van het zwembad; 

  

atyseert de exploitatie van het zwembad; 

espreekt de toekomstmogelijkheden van het zwembad; 

»vat de belangrijkste 
  

ies en aanbevelingen. 

van de zwembaden in de omg: 

  

2. de demografische ontwikkeling sinds 2009; 

3. de demografische prognose; 

4 een overzicht 
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Hoofdstuk 2 _ 
Omgevingsanalyse 

  

2.1 Zwembaden in de omgeving 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van zwembaden, die vanaf Ons Statenbad binnen 20 autominuten en 

20 autokilometers kunnen worden bereikt. Daaruit blijkt dt er binnen die straal 11 zwembaden zijn gelegen, 

waarvan zes b   

nbaden, twee combibaden, twee ‘reguliere’ binnenbaden en &én Kleinschaliger binnenbad 

als onderdeel van een fitnesscentrum,* 

Van alle baden in de omgeving zijn de buitenbaden in Haastrecht en Montfoort de twee dichtstbijzijnde 

accommodaties. De andere buitenbaden liggen verder weg. Vrijwel alle buitenbaden hebben een wedstrijdbad, 

instructie- of recreatiebad en een peuterbad. Met uitzondering van het bad in Montfoort beschikken deze 

buitenbaden niet over een 50-meterbad. 

Hoewei het aantal baden in de omzeving niet onaanzienlijk is, ondervindt Ons Statenbad weinig concurrentie 

van die baden. Dat heeft vooral met de ligging (buiten de gemeente Oudewater) en het aanbod {weinig extra's 

voor recreatief openluchtzwemmen ten opzichte van Ons Statenbad) van de andere baden te maken. De 

aanwezigheid van de baden in Haastrecht en Montfoort betekent, dat het verzorgingsgebied van Ons 

Statenbad zich primair tot de gemeente Oudewater beperkt. Overigens liggen de tarieven van Ons Statenbad 

  
wat hoger dan in de twee genoemde baden. 

De combibaden in Gouda en Bodegraven beschikken ook over buitenzwemwater, in Bodegraven Ìs zelfs een 50- 

meterbad, maar liggen te ver weg om voor het openluchtzwemmen belangrijke concurrenten te kunnen zijn 

De meeste binnenbaden zijn ook verder weg gelegen en bieden uiteraard alleen overdekt zwemwater aan. 

Tot slot blijkt uit contacten met SBZO en de gemeente, dat de Grote Gracht en de Hollandse IJsse! voor 

sommige inwoners van Oudewater alternatieven voor Ons Statenbad zijn. 

2.2 Demografische ontwikkelingen 

2.2.1 Ontwikkelingen sinds 2000 

  

Uit de volgende tabel blijkt, dat het totale aantal inwoners van de gemeente Oudewater sinds 2000 nauwelijks 

is toegenomen. Binnen de diverse leeftijdsgroepen hebben zich echter wel veranderingen voorgedaan. Het 

aantal inwoners van 20 tot 65 jaar is afgenomen, terwijl de groep 65-plussers met bijna 50% is gegroeid. De 

groep tot 20 jaar heeft een vrij constante omvang, maar wordt langzaam aan kleiner. Meer gedetailleerde 

cijfers (zie bijlage 2) laten zien, dat er binnen de drie oncerscheiden leeftijdsgroepen ook veranderingen 

optreden. Binnen de groep tot 20 jaar en de groep van 20 tot 65 jaar vindt een verschuiving naar de ‘hogere’ 

leeftijden plaats. 

* De baden in Gouderak, De Meern, lJsselstein, Moordrecht en Bergambacht liggen weliswaar op minder dan 

20 kilometer van Ons Statenbad, maar de reistijd is langer dan 20 minuten. Om die reden zijn deze baden niet 

in de analyse meegenomen. 
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Door deze ontwikkelingen is de samenstelling van de bevolking veranderd. Het aandeel 20- tot 65-jarigen in het 

totale aantal inwoners is van 62% naar 57% gedaald, terwijl de groep 65-plussers een toename van 12% naar 

18% laat zien. 

De veranderingen betekenen een lichte afname van de vraag naar zwermlessen, terwijl de behoefte aan 

doelgroepactiviteiten voor inwoners vanaf 40 jaar is toegenomen. Per saldo is de recreatieve vraag constant 

toraal 7 3| 9877 

o tot20jaar 2.569 648| _ 2.553[ _ 2509 

20tot65jaar 6032 5890| 5688 5610 

o5jaar 11 4 1602[ 1753   
tabel 2.1: demografische ontwikkeling sinds 2000 (bron: Centraa! Bureay voor de Statistiek} 

2.2.2 Prognose 

Uit de volgende tabel blijkt, dat het aantal inwoners in de komende jaren licht afneemt. De daling van de 

eeftijdsgroepen van 0 tot 20 en van 20 tot 65 jaar, alsmede de groei van het aantal 65-plussers, zet zich voort. 

  

  

Uit de in bijlage 3 opgenomen specificatie blijkt, dat de daling van het aanta inwoners tot 65 jaar zich vooral bij 

de groepen van 10 tot 20 jaar en van 40 tot 55 jaar voordoet. De overige loeftijdsgroepen blijven vrij constant 

De stijging van het aantal 65-plussers komt vooral voor rekening van inwoners vanaf 80 jaar 
  

Door éeze ontwikkelingen verandert de samenst 

2030 circa 29% van de bev 

  

an de bevolking aanzienlijk. Zo vormen 65-plussers in 

       
king, tegen 18% in 2013. Het relatieve aandeel var beide andere ‘hoofdgroepen' 

daalt. De gemeente Oudewater zal in de komende jaren dus vergrijzen en ontgroenen 

De demografische veranderingen hebben gevolgen voor de behoefte aan zwemactiviteiten. De behoefte aan 

recreatief zwemmen voor de oudere jeugd zal licht dalen en datzelfde geldt voor de vraag naar banen 

zwemmen en doelgroepactiviteiten voor veertigers. Daarentegen neemt de behoefte aan doelgroepactiviteiten 

voor oudere senioren duidelijk toe. Daarbij moet wel worden betwijfeld, of het mogelijk is om veel mensen van 

£0 jaar of ouder voor een regelmatig bezoek aan het buitenbad te enthousiasmeren. 

  

0 :ot20jaar ë 17 

[20tot65 jaar 4, 

5 jal 23   
tabel 2.2: demografische prognose (cijers n duirendtalten) (bron: Centrool Bureau voor de Statistiek] 

2.3 Trends en ontwikkelingen 

2.3.1 Algemeen 

e De aandacht voor gezond leven en bewegen blijt onverminderd groot. Dat betekent een positieve 

stimulans voor de sportbeoefening in het algemeen. Voor 
  

55-plussers blijken zanzienlijk vaker deel 

te nemen aan sportieve (doelgroep) 
  

ctiviteiten dan in het v:   

en. Daarentegen neemt de interesse 

van jongeren in sportieve activiteiten vanaf cen jaar of 15 duidelijk af; 
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de kwaliteit van de dienstverlening wordt in steeds grotere mate bepalend geacht voor de keuzen van 

de zwembadbezoeker. Specifiek voor buitenbaden gaat het dan om de kwaliteit van de voorzieningen, 

de aantrekk 

  

‘heid van het activiteitenaanbod en de klantvriendelijkheid van het personeel. 

Daarnaast is bereikbaarheid voor elk zwembad een belangrijk punt; 

onder invloed van verdrinkingsgevalien en ongelukken in zwembaden en recreatiegebieden blijft de 

discussie over veiligheid actueel. Daarbij gaat het niet alleen om de velligheid in het water, maar ook 

om de (sociale) veiligheid in en om sportaccommodaties. Mede hierom is het Keurmerk Veilig en 

Schoon opgesteld. Ons Statenbad beschikt daar niet over. 

  

2.3.2 Zwemactiviteiten 

Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater 

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw s door menig gemeente fors in recreatieve 

zwembaden en combibaden geïnvesteerd. Ook speelden buitenbaden een belangrijke ro! als 

recreatieve voorziening. !n het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving van recreatief 
  

zwemmen naar begeleide activiteiten plaatsgevonden. Dat komt mede door maatschappelijke 

veranderingen, demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemvoorzieningen en 

uitbreiding van andersoortige recreatieve voorzieningen; 

ook in buitenbaden worden hoe langer hoe meer doelgroepactiviteiten aangeboden. Naast de 

weersgesteldheid is de kwaliteit van de instructeurs zeer bepalend voor de popularieit van deze 

activiteiten. Daarnaast is — zeker voor senioren - de watertemperatuur een belangrijke factor, evenals 

de hygiëne; 

een fink aantal buitenbaden biedt ook zwemlessen aan. Vaak gebeurt dat nog op een aanbodgerichte 

wijze, maar steeds meer baden kiezen ervoor om vraaggericht te opereren. Dat betekent dat zij ook 

lessen in het weekend aanbieden en snelcursussen organiseren; 

zwem- n waterpoloverenigingen hebben in de afgelopen jaren over het algemeen met relatief sterk 

teruglopende ledenaantalien te kampen genad. Het positieve effect van de goede prestaties van de 

Nederlandse zwemmers en waterpolosters is gering geweest. Daarentegen is de duiksport populairder 

geworden. Uiteraard kan de specifieke lokale situatie in een gemeente van dit algemene beeld 

afwijken. 
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Hoofdstuk 3 Exploitatie Ons Statenbad 

31 Aanbod 

Ons Statenbad ligt in Oudewater: de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Het zwembad dateert van 

1960 en beschikt over de volgende voorzieningen: 

* _ een wedstrijdbad van 50 x 16 meter, variërend in diepte van 0,40 tot 2,10 meter met een ‘brug’in het 

midden van het bad en een duikplank; 

° _ een peuterbad van circa 10 x 10 meter met een diepte van 0,10 tot 0,20 meter; 

e een ligweide en speelveld; 

e een horecavoorziening, de ook a!s clubgebouw (‘Part 5} voor OZV dient 

n het 2wembad wordt vooral recreatief gezwommen, Deze activiteit bestaat zowel uit vrij zwemmen als uit 

benen zwemmen, waarvoor overigens aparte uren zijn aangewezen. Daarnaast worden er sinds dt jaar tijdens 

de openingsuren verschillende doe!groepactivit 
  

n aangeboden, namelijk: aqua-robic, aqua-fitness en aqua- 

Jogging. Hiervoor hoeft niet apart te worden betaald. Tevens worden er ABC-2wemlessen gehouden. Voorts 

wordt het bad voor schoolzwemmen (‘natte gymles') en 
  O2V gebruikt ten behoeve van 

wedstrijdzwemmen, zwemlessen en waterpolo. Tot slot worden er diverse ’incidentele activiteiten 
  

georganiseerd, zoals discozwemmen, de 2wemvierdaagse, midzomernachtzwemmen en — ter afsluiting van het 

seizoen = hondenzwemmen 

3.2 Bezoek en gebruik 

3.2.1 Bezoekersaantallen 

De informatie met betrekking tot de bezoekcijfers van het zwembad in de jaren 2010 tot en met 2012 zorgt 

voor enige onduidelijkheid. Het is 

basis van de ontvangen informatie wordt het bezoek in de afgelopen jaren als volgt geraamd: 

  

et duidelijk in hoeverre er overlap bestaat tussen verschillende cijfers. Op 

   
  

  

  

  
  

  

        

t =creatief zwemmen 21.216 18.673 20.802| 

e; zwemmen 2.178 1.152) 756 

schoolzwemmen 1.139 572 371 

[verenigingen 1.1309) 2.518 2.747) 

totaal 25.663| 22.915 24.676| 
  

va   

{ 3.1: roming bezoek 2010- 2012 

Voor het jaar 2013 zijn (nog) geen concrete cijfers beschikbaar. Volgens de huidige exploitant is het aantal 

bezoekers van recreatief zwemmen (inclusief doelgroepen) ongeveer 30.000. De cijfers van de overige 

activiteiten wijken niet bijzonder ver af van d'e in de afgelopen jaren. De toename van het bezoek van 
  

recreatief 2wemmen hangt voor een deel samen met het mooie weer in de zomer van 20   Het bezoek van 

buitenbaden is namelijk in veel sterkere m 
  

weersafhankelijk dan dat van binnenbaden 
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Overigens is het niet goed mogelijk om het recreatieve bezoek van 2013 met dat van de voorgaande jaren te 

vergelijken. Zoals zojuist is vermeld, bestaat er enige onduidelijkheid ten aanzien van de juistheid van de cijfers 

van de jaren 2010 — 2012 en eventuele dubbeitellingen. Daarbij lijkt het erop dat de bezoekers in 2013 opeen 

andere wijze zijn geregistreerd. Hoe dan ook verdient het zanbeveling om de registratie van het bezoek aan te 

scherpen, voor zover de huidige exploitant dat al niet heeft gedaan. Zodoende wordt duidelijk hoe goed het 

bad wordt ‘gebruikt’. Waar het om gaat, is dat elke bezoeker die de kassa passeert als één bezoeker wordt 

geteld, onafnankelijk van het toegangsbewijs dat wordt gebruikt en de activiteit waaraan men dealneemt. 

3.2.2 Bezetting en animocijfer 

Uitgaande van de zojuist weergegeven cijfers, ligt het aantal bezoekers per vierkante meter zwemwater - de 

bezetting — n de periode 2010 - 2012 jaarlijks net iets onder de 30. Dat is aan de lage kant, want een cijfer van 

m 

bezoekers. Op hoofdlijnen kunnen twee factoren daarbij een rol spelen: 

1. het bezoek er inwoner van et verzorgingsgeöied valt tegen; 

aal 35 is landelijk gebruikelijk. Dat oetekent dat het zwembad te groot is ten opzichte van het aantal 

  

  

2 het bad is te groot voor het verzorgingsgebied 

In paragraaf 2.1 werd duidelijk, dat het verzorgingsgebied van het bad zich primair tot de gemeenze Oudewater 

beperkt. Dat betekent een verzorgingsgebied van circa 10.000 inwoners. Dat betekent dat het gemiddelde 

bezoek per inwoner van het verzorgingsgebied - het animoeijfer — jaarlijks rond de 2,5 ligt. Dat is hoog, Baden 

die qua omvang en omgeving vergelijkbaar zijn, haalden in de afgelopen jaren meestal een animocijfer van 1,8 

à2,0. Het bezoek van het badis dus prima in orde 

De belengrijkste oorzaak voor de wat lage bezetting is de grootte van het bad. Met 900 m? zwemwater is er per 

inwoner bijna 0,1 m? zwemwater beschikbaar. Dat is veel, want circa 0,05 m? i gebruikelijker. Dit verschi! mag 

geen verbazing wekken, want er zijn weinig gemeenten met 10,000 die over een 50-meterbad beschikken 

3.3 Opensteliing 

Ons Statenbad is in 2013 vanaf 26 april tot en met 14 september geopend. Buiten de zomervakantieperiode is 

het bad op doordeweekse dagen van 6.45 tot 11.00 wur en van 15.00 tot 17.00 vur geopend. Op maandag, 

woensdag en vrijdag is er een avondopensteling (van 18.30 tot 20.00 uur). In het weekend is het bad van 11.00 

(zaterdag), respectievelijk 12.00 (zondag) tot 17.00 uur gevpend. Tijdens de zomervakantie gelden andere 

tiden. Dan is het bad doordeweeks van 645 tot 17.00 uur beschikbaar. De middagsluiting en de 

avondopenstelling vervalien dan dus. In het weekend zijn de tijden hetzelfde ais buiten de zomervakantie. 

Het bad kent nauwelijks een weersafaankelijke openstelling. In het weekend opent het bad bij mooi weer 

weliswaar eerder de deuren, maar bij slecht weer gaat het bad niet eerder dicht. Dat betekent dat er op die 

momenten wel personee! aanwezig is, terwijl er dan hee! weinig bezoekers zijn. 

Op basis van de bezoekcijfers en de jaarlijkse openstelling ligt het gemiddelde aantal bezoekers per uur voor 

het recreatief zwemmen in 2012 op circa 22. Dat is aan de lage kant, zeker voor sen zwembad met een 50- 

meterbassin. Dat betekent Gat de openstelling aan de ruime kant i in relatie tot het bezoek. Een meer 

weersefhankelijke openstelling kan hier verbetering n aanbrengen, zonder det dit tot een noemenswaardige 

afname van het bezoek leidt 
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3.6.1 Baten 

De baten van de diverse zwemactiviteiten zijn alleen als geheel weergegeven. Dat betekent dat geen 

onderscheid tussen de inkomsten van het recreatief 2wemmen, les zwemmen, schoolzwemmen en verhuur kan 

worden gemaakt. Uiteraard wordt het overgrote deel door het recreatief zwemmen gegenereerd. Opvallend i 

de afname van de omzet tussen 2010 en 2011. De bezoekcijfers geven daarvoor in elk geval geen verklaring. 

fovendien zou in dat geval in 2012 een herstel zichtbaar moeten zijn geweest en dat is niet het geval. Dat roegt 

vragen op over de juistheid en registratie van de bezoekcijfers, waarop in 3.2.1 al is ingegaan. 

Uitgaande van de opgegeven cijfers is de gemiddelde omzet per bezoeker in 2012 € 2,51. Dat is prima voor een 

buitenbad met dit voorzieningenaanbod. Overigens heeft SBZO de tarieven flink verhoogd, waardoor de omzet 

‚ezoeker n 2013 hoogstwaarschijnlijk ook is toegenomen. 
  

De perniddelde horecaomzet per bezoeker bedraagt € 0,25 (2012]. Dat is aan de lage kant, maar is ook zeer 

sterk afhankelijk van het aanbod en de openingstijden van de horeca. Een nadere analyse van deze aspecten 

valt buiten het perspectief van dit onderzoek 

3.6.2 Lasten 

Personeel 

De exacte perscnele inzet voor het zwembad kan niet worden bepaald, doordat sommige medewerkers niet 

precies aan één accommodatie kunnen worden toegewezen. Dat laat onverl=t dat het wel goed mogelijk is om 

een betrouwbare :chatting te kunnen maken. Op basis van de informatie over functies en uren, alsmede het 

deel van de totale personeelskosten dat aan het zwembad wordt taegerekend, wordt de formatie van het 

  

  

zwembad in 2012 op 3,91 fte geraamd. Dat betekent 

bedragen. Voor een buitenbad s dat in orde. Ov: 

at de totale personeelslasten per fte circa € 35.900,- 

  
en Is et opvallend dat de personeelslasten van het 

2wembad in 2012 flink zijn toegenomen ten opzichte van 2011. Dat komt vooral doordat de aan sportzaal De 

iber toegerekende personeelskosten flink zijn afgenomen. Dat geldt zowel in absolute a!s in relatieve zin. Zo 

bodroegen de personeelslasten van de sportzaat in 2011 nog 15% van het totaal en n 2012 5%. Op basis van de 

beschikbare informatie kan geen verklaring voor dit verschil worden gegeven 

Het gemiddelde aantal bezoekers per fte is met circa 6.300 laag. Landelijke cijfers laten namelijk een 

gemiddelde van circa 11.500 bezoekers per fte zien. De hoge personele inzet in relatie tot het bezoek betekent 

niet per definitie dat er ook daadwerkelijk te veel medewerkers in het zwembad rondlopen. Eerder in dit 

hoofdstuk is geconcludeerd dat de bezetting van het bad aan de lage kant is. Datzelfde geïdt voor het 

gemiddelde aantal bezoekers per openstellingsuur. Met anderc woorden: er is relatief veel zwemwater 

beschikbaar en het aantal uren is relatief hoog. Dat leidt uiteraard ook tot extra personele inzet. Minder 

zwemwater en vooral een meer weersafhankelijke openstelling kunnen tot verbeteringen op dit punt eiden 

In de huidige situatie met SBZO als exploitant wordt overigens deels met vrijwiligers gewerkt. Dat is niet het 

geval ‘langs de badrand’, maar wel in de horeca, bij de groenvoorziening, op het terrein en bij het onderhoud 

en de schoonmaak van het bad. Dit zal tot lagere kosten voor personeel en onderhoud eiden. 

Energie 

In de volgende tabel is het energieverbruik tegen het aantal bezoekers en het aantal vierkante meters 

zwemwater afgezet en met landelijke cijfers vergeleken. Daaruit blijkt dat het gasverbruik erg hoog is, ook 

wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat het bad wordt verwarmd. De hoge ‘Ieeftijd’ van het bad 
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kan hier een rol bij spelen. Overigens verwarmt SBZO het water tot een duidelijk hogere temperatuur dan 

Optisport, namelijk 24 graden. Dat is ook hoger dan in veel buitenbaden gebruikelijk is en dat zal ongetwijfeld 

in de energiekosten van 2013 zichtbaar worden. 

Het elektraverbruik is twee keer zo hoog als gebruikelijk. Net als bij het gasverbruik speelt de ouderdom van 

het bad daarbij vermoedelijk een belangrijke ro!. 

Tot slot is het waterverbrui o9k erg hoog. Wellcht dat er door de ouderdom van het bad spreke is geweest 

van lekkage. Een andere verklaring kan op basis van de beschikbare informatie niet worden gegeven 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

[energieverbruik 2011 2012 landelijk 

35 

- verbruik (n m} 42348 48.244 

- verbruik/bezoeker | _ 1,85| 196 0,79 

- verbruik/m” 4705 53,60| 24,72 
elektra 

- verbruik (in m?) 101560 _ 08.400 

- verbruik/geroeker 443 4,39 199 

verbruik/m? 11284 120,44| 65,16 
water 

- verbruik (in m} 5.338 4922 

verbruik/bezoeker 0,23 0.20! 012 

- verbruik/m? 593 547 367 

  

tobel 3.2: energieverbruik 

De energielasten zijn alleen als totaal beschikbaar. Dat maakt het lastiger om er een oprdee! over te vellen. 

Desalniettemin kan worden gesteid dat de lasten aan de hoge kant zijn, wat uiteraard door het hoge verbruik 

werdt verklaard 

  

Onderhoud 

De kosten van onderhoud zijn n de periode 2010 — 2012 scherp gedaald. Dat is met het oog op een mogelijke 

sluiting van het bad gebeurd. Mocht het bad tocn op langere termijn openblijven, dan is voor de komende 10 

jaar een bedrag van ruim € 1,1 miljoen voor orgerhoud nodig, zo laat een onderhoudsplan uit 2011 zien 

Verzekeringen en belastingen 

De /asten geven geen aanleiding tot opmerkingen. Het negatieve cijfer in 2010 is vermoedelijk door een 

eenmalige meevaller veroorzaakt 

Administratie en beheer 

Dit betreft de kosten voor de administratie en een fee voor het beheer van het bad. Ze geven geen aanieiding 

tot nadere opmerkingen. 

Inkoop horeca en kostprijs overig 

De verhouding tussen de inkooplasten en de omzet van de horeca schommelt van jaar tot jaar. In 2012 vormen 

de inkoopkosten $4% van de omzet. Dat is een hoog percentage, want een verhouding van 33% is gebruikelijk 

Daarbij moet wel worden vermeld dat dit zeer sterk van het assortiment afnangt. Op het ene horeca-artikel zit 

immers een hogere winstmarge dan op het andere 
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Algemene kosten 

Dit betreft allerlei algemene kosten, die niet direct onder één van de overige posten kunnen worden 

ondergebracht. Daarbij kan worden gedacht aan lasten voor kantoor, marketing en onderzoek. Ze geven geen 

aanleiding tot nadere opmerkingen 

Huur 

Dit betreft de huurprijs die de exploîtant aan de eigenaar - de gemeente — betaalt 

Afschrij     

n inventaris 

Ui betreft de afschrijving, van de exploitant op de inventaris. 

3.6.3 Exploitatietekort 

H1 puirlijkse exploitatietekort ligt rond de € 200.000,-. In 2012 is het weliswaar lager dan in 

  

de voorgaande 

Jaren, 1 1ar dat komt vooral doordat er in dat jaar veel minder aan onderhoud is uitgegeven 
  

e verhouding tussen baten en lasten — het dekkingspercentage — geeft aan in hoeverre er van cen efficiënte 

wploitatie sprake is. Daarbij moeten de huurlasten overigens buiten beschouwing worden gelaten. In 2012 is 

de verhouding dan 27%. Dat is laag, want dt dient minimaal 40% tot 50% te zijn 

3.7 Gemeentelijke lasten 

bsidi 

    meentelijke lasten voor het zwembau bestaan uit de exploitatie: ‚ de kosten voor groot onderhoud   

°n de kapitaallasten. Doordat het bad volledig i afpeschreven, bedragen de laatstgenoemde kosten € 0,- Wat 

   

betreft het groot onderhoud ontvangt de huidig;   

exploitant een bedrag van circa € 59.000,- per jaar. Daarvoor 

dient ook het klein/dagelijks/huurdersonderhoud te w   
witgevoerd. 

De grootste post op de gemeentelijke begroting betreft de subsidie voor de exploitant. Tot 2013 was sprake 

n een zogenaamde open einde regeling. Dat houdt in dat de gemeente het exploitatietekort volledig dekt, 

  

onafhankelijk van de hoogte daarvan, In de meeste private zwembadexploitaties in Nederland s daar niet 

E 

bet bijbrhorende subsidiebedrag. Eventuele winsten of verliezen zijn in principe voor rekening van de 

explonant ! 

zer sprake van: gemeenten maken van tevoren afspraken met de exploitant over de te leveren prestaties en 

  

stimuleert een meer ondernemende wijze van exploiteren. 
  

In de jaten 2010 — 2012 bedroeg het jaarlijkse exploitatietekort — en dus de jaarlijkse gemeentelijke subsidie — 

Circa € 200.009,- {inclusief de kosten van onderhoud). In 2013 bedraagt de exploitatiesubsidie € 128.000,- 

t} voor 5BZO pius circa € 50.000,- voor 

onderhoud. De totale gemeentelijke lasten voor de exploitatie en het onderhoud bedragen in 2013 dus 

ongeveer € 174,000,- 

  

linclusief € 3.000,- huurvergoeding, die de gemeente terugkrij   

Uit het aogpunt van volledigheid dient oo de jaarlijkse subsidie voor OZV (cirea € 8.000,-} te word=n vermeid. 

Dit bedrag betreft echter een bijdrage ten behoeve van het gebruik van het binnenbad in Harmelen 
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Pestn D$- 7101 

3.8 Conclysies 

Op basis van de analyse van de omgeving en de exploitatie kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
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eris een flink aantal zwembader   

de omgeving aanwezig, maar geen van die baden vormt een grote 

concurrent voor Ons Statenbad. De buitenbaden zijn vooral op de eigen kern gericht en dat geldt ook 

voor Ons Statenbad; 

door de ontgroening en vergrijzing van Oudewater zal de vraag naar zwemactiviteiten n de komende 

jaren gaan verschuiven. Overigens gaat het in absolute zin om keine veranderingen; 

het huidige activiteitenaanbod van Ons Statenbad is divers; 

de bezetting van het bad is aan de lage kant. Dat komt niet door een tegenvallend aantal bezoekers, 

want dat is prima in orde, maar wel doordat het bad te groot is voor de omvang van net 

verrorgingsgebied; 

de openstelling is te ruim n relatie tot het bezoek. Dat komt vooral doordat de openstelling nauwelijks 

weersafhankelijk is; 

het zantal kortingsmogelijkheden is groot en de 10-badenkaart heeft een lange geldigneid en is niet 

persoonsgebonden; 

op het gebied van marketing en public relations gebeurt vrij veel, maar er is geen sprake van 

inhoudelijke samenwerking met maatschappelijke organisaties; 

  
deger 

de gemiddelde personeelslasten per fte zijn prima in orde, maar het aantal bezoekers per fte is laag. 

Dat komt vooral door de ruime openstelling en bijbehorende personele inzet; 

delde omzet per bezoeker is prima, maer de horecaomzet per bezoeker is aan de lage kant; 

het energieverbruik is hoog en dat wordt vermoedelijk door de ouderdom van het bad veroorzaakt; 

de verhouding tussen de inkoop en verkoop van de horeca is hoog; 

de verhouding tussen baten en lasten is laag: de baten vormen een {te) klein deel van de 'asten; 

voor 2013 bedragen de jaarlijkse gemeentelij 

uit een explcitatiesubsidie (€ 128.009,- minus € 4.000,- huurvergoeding) en een bijdrage voor de 

ongerhoudslasten (circa € 50.000,-. De verenigingssubsidie (circa € 8,000,-} betreft het gebruik van 

het binnenbad in Harmelen 

  

e lasten voor het zwembad circa € 174.000,   ‚ bestaande 
  

  

  

    



  

Hoofdstuk 4 
Toekomstmogelijkheden 

  

4.1 Inleiding 

Voor wat betreft de toekomst van Ons Statenbad zijn er verschillende mogelijkheden, die allen in meer of 

mindere mate aan een toekomstbestendige exploitatie van het zwembad en een lager exploitatietekort 

bidragen. In dit hoofdstuk komen deze opties aan bod. Overigens is het een illusie om te verondersteilen dat 

   

zwembad als Ons Statenbad — of elk ander regulier, openbaar toegarkelijk zwembad zonder beperkte 

openstelling en met maatschappelijke tarieven en een breed activiteitenaanbod — zonder cxploitatietekort kan 

worden geëxploiteerd. Een exploitant zal daarom altijd een bepaalde exploitatiebijdrage nodig hebben 

4.2 Verbetering exploitatie 

n het vervolg van dit hoofdstuk worden diverse toekomstmogelijkheden voor Ons Statenbad beschreven, die 

ilen gevolgen voor de configuratie van het zwembad hebben. Alvorens daarop in te gaan, dient te worden 

bezien welke mogelijkheden er binnen de huidige exploitatie en configuratie zijn. Zoals in hoofdst.ik 3 duidelijk 

s geworden, kunnen er ook in de bestaande situatie diverse verbeteringen worden doorgevoerd, zoals 

     

  

* _ invoeren van een meer weerafhankelijke openstelling: bij slecht weer dient het bad niet de gehele dag 

open te blijven. Dit eidt voornamelijk tot een verlaging van de persoreelslasten; 

 beperken van het aantal kortingsmogelijkheden: een keuze maken tussen 10-adenkaart en    

abonnementen, waarbij de tweede optie wordt aanbevolen. Dit leidt tot een hogere omzet; 

e persoonsgebonden maken en beperken van de geldigheid van de 10-badenkaart (indien deze kaart 

blijft bestaan): dit leidt tot een hogere omzet en beloning van freguent bezoek; 

e zoeken van inhoudelijke samenwerking met maatschappelijke organisaties: dit leidt vooral tot een 

hogere maatschappelijke waarde van het zwembad; 

* nader bekijken van het horeca-assortiment en de winstmarge daarvan: dit kan tot een zeer beperkte 

verlaging van de inkoopkosten leiden. 

Paarnanst is het aan te bevelen om de watertemperatuur te verlagen, aangezien die nu hoger is dan in veel 

buitenbagen genrukelijk i. Een verlaging van 24 naar 21 graden leidt in buitenbaden van deze omvang 

ijvoorbeeld ut een stucturele verlaging van de energielasten met circa € 15.000,-. De huidige exploitant 

  

heelt juist per 2013 de watertemperatuur bewust verhoogd. Wanneer die aanpassing nu geheef of gedeeltelijk 

wordt ‘terup   

edraaid’, kan cat tot enig onbegrip bij de bezoekers leiden. Dat laat onverlet dat het financieel 

wen aantrekkelijke keuze is, terwijl er geen substantiële afname van het bezoek mag worden verwacht 

    

Het Uberhaupt niet verwarmen van het zwemwater, zoals in sommige buitenbaden in den lande ook gebeurt, 

tegen niet aanbevolen. Dat zal namelijk wel onherroepelijk tot een substantiële daling van het 

  

Tevers dient de registratie van het bezoek te worden verbeterd, voor zover de huidige exploitant dat al niet 

  

heeft gedaan. Dat leidt niet tot een lager exploitatieteort, maar wel tot een beter en betrouwbarder beeld 
  

van de maatschappelijke waarde van het zwembad. 
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PostnD5-7191 

Afhankelijk van de precieze inhoud kunnen de maatregelen bij een gemiddelde zomer tot een structurele 

verlaging van het exploitatietekort van het zwembad van € 15.000,- tot € 30.000,- leiden. Dat is mede 

afnankelijk van de vraag in hoeverre de watertemperatuur wordt verlaagd. 

Binnen de huidige situatie kan er dus slechts beperkt op de exploitatie worden bespaard. De maatregelen 

bieden immers geen oplossing voor het belangrijkste 'probleem' van het bad. Het bad is immers verouderd en 

biedt vee! zwemwater in relatie tot het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Dat zorgt voor bepaalde 

kosten: 

° _ bij de omvang van het bad hoort een bepalde minimale personele inzet voor toezicht; 

* ûe 'leeftijd’ en staat van het bad maken het energie onzuinig en de omvang zorgt voor een bepaald 

energieverbruik. De ervaring lecrt dat maatregelen ten behoeve van een hogere energiezuinigheid in 

dit soort baden vaak niet kunnen worden terugverdiend; 

* de ouderdom en omvang van het bad zorgen voor bepaalde onderhoudslasten 

Kortom: bij een bad van meer dan 50 jaar oud en 900 m? zwemwater horen bepaalde kosten. Daarbij komt 

nog, dat er in de komende 10 jaar voor ruim € 1,1 miljoen aan onderhoud moet worden gepleegd om het bad 

open te kunnen nouden. Dat is dus een bedrag van gemiddeld € 110.000,- per jaar. Daarbij moet worden 

opgemerkt, dat dit bedrag afkomstig is uit een in 2011 opgesteld onderhoudsplan. Het is mogelijk dat de 

onderhoudssituatie sindsdien licht is gewijzigd. Daarnaast zijn de vermeide kosten prijspeil 2011. Indexering is 

daarom noodzakelijk 

Samenvattend zijn er binnen de huidige situatie mogelijkheden om het expioïtatietekort te verlagen. De 

vermelde maatregelen kunnen ailemaal op redelijk korte termijn worden ingevoerd. Dat laat echter onverlet 

dat het tekort daarmee niet tot de gewenste € 125.000,- kan worden teruggebracht. Sterker nog: ten opzichte 

van 2012 nemen de onderhoudslasten met 

hozer dan lager zal worden 

  

irca € 110.000,- per jaar toe. Dat zorgt ervoor dat net tekort eerder 

4,3 Verkleining bestaand zwembad 

In de vorige paragraaf bleek dat de exploitatie van Ons Statenbad op verschillende manieren kan worden 

verbeterd. Het financiële effect van de maatregelen is echter beperkt. Dat betekent niet dat het niet de moeite 

waard is om de genoemde punten op te pakken, maar wel dat er sprake bijf: van een bad met een te groot 

wateroppervlak in relatie tot het bezoek en de omvang van het verzorgingsgebied (zie 3.2.2) en een bad dat 

mede door haar omvang veel extra toezicht, energie en onderhoud vergt. Dat leidt tot de vraag wat de 

mogelijkheden zijn om het bad te verkleinen en daarmee kosten te besparen. 

  Een beperkte verkleining van het zwembad zet geen zoden aan de dijk. Vanuit financieel perspec 

verkleining alleen zinvol wanneer er sprake is van cen substantiële afname van het zwemwateropperviak, die 

ertoe leidt dat de [eenmalige} kosten daarvan snel kunnen worden terugverdiend en het jaarlijkse 

  

5 

exploitatietekort bovendien flink daalt. Daarbij kan worden gedacht aan het haiveren van de lengte van het 

wedstrijdbad. Dat leidt tot een structurele afname van de personeelslasten met circa € 15.000,- en van de 

eriergielasten met circa € 20.000,-. Ook de kosten voor onderhoud dalen normaal gesproken. Dat laatste is 

echter niet het geval in de huidige situatie, waarin sprake is van cen verouderd bad. Er ‘wacht’ immers een 

indien het 

    

onderhoudsopgave van € 1,1 miljoen voor de komende 10 jaar. Verkieining is alleen aantrekkelijk 

ertoe leidt dat een aanzienlijk deel van de € 1,1 miljoen niet hoeft te worden uitgegeven. Het onderhoudsplan 
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laat zien, dat dit niet het geval is. Weliswaar zorgt verkleining voor een beperking van de kosten van 

bijvoorbeeld het schilderwerk en het coaten van de bodem van het wedstrijdbad; daar staan echter vele kosten 

tegenover, die niet met de omvang van het wedstrijdbad samenhangen. 

Daarbij komt dat het halveren van de lengte van het wedstrijdbad de nodige conseguent’es heeft. Los van de 

vraag of het ondiepere of het diepere gedeelte zou moeten worden geamoveerd, leidt het onherroepelijk to: 

een beperking van de gebruiksmogelijkheden, het bezoek en dus de omzet 

Kortom: verkleining van het huidige bad zorgt er niet voor dat het exploitatiekort van het zwembad wordt 

teruggebracht, doordat het niet voor een substantiële afname van de bestaande onderhoudsopgave zorgt 

Dearnast neemt de maatschappelijke waarde van het bad er wel door af, doordat er alleen diep of ondiep 

water overblijft 

4.4 Andere mogelijkheden 

Verkleining van het bestaande zwembad is dus niet zinvol. Dat leidt tot de vraag of er anderc mogelijkheden 

» om de openluchtzwemfunctie binner: de gemeentelijke kaders n stand te houden en zo mogelijk verder te 

verstorken 

4.4.1 Functie-uitbreiding 

(Ins Statenbad is momenteel ‘alleen’ een zwembad. Het kan interessant zijn om te bezien of de (unctie van de 

ccommodatie kan worden uitgebreid. Door het toevoegen van functies wordt het bad aantrekkelijker, komen 

“er mensen in aanraking met het bad en is er gedurenc   

n langere periode ‘iets te doen'. Er dient derhalve 

a funtie-uitbreiding te worden gezocht 

telaticf ‘beperkte' voorzieningen op het zwembadterrein, zoals een beachvolleyveld, een jeu-de-boules baan 

l een midgetgolfbaan, dragen zonder meer bij aan de maatschappelijke waarde en aantrekkelijkheid van het 

  

mbad. Ze leveren echter geen groot exploitatievoordeel op. Daarbij moet voor dergelijke voorzieningen 

een deel van ce ligweide worden opgeofferd. 

Er kan ool 

  

tan overdekte voorzieningen worden gedacht, die het gedurende heel het jaar kunnen worden 

gebruikt. Darbij kan het bijvoorbeeld gaan om een zwembadgerelateerde winkel, mazr ook dit leidt niet tot 

v nermemwaardige verlaging van het exploitatietekort van het zwembad. Overigens is het maar zeer de 

  

vraar, o het aantal inwoners van de gemeente Oudewater groot genoeg is om een dergelijke voorziening 

rendabel t= maken. Dat laatste geldt ook voor het door private partijen laten realiseren van bijvoorbee'd een 

weilnessvoorziening. Vooralsnog hebben zich in elk geval geen marktpartijen gemeld, die hiervoor interesse 

  

hebben. Bovendien: ook met een dergelijke functie neemt het exploitatietekort van het buitenbad niet 

substantieel af 

De tot nu toe genoemde aanvullende voorzieningen zijn 'slechts’ voorbeelden. In de afgelopen periade 1S @r in 

Oudewater echter ook een aantal concrete ideeën ontstaan. Daarbij gaat het onder andere om het realiseren 

van een jacht- en passantenhaven. Daarnaast was er tot 2012 een camping op Statenland gelegen, Dit zijn 

beide voorbeelden van voorzieningen, die tot een versterking van de maatschappelijke waarde en een 

beperkte verlaging van het exploitatietekort van het zwembad leiden. Ze zorgen namelijk voor een beperkt 
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extra bezoek en dus extra omzet, zonder dat daar noemenswaardige kosten tegenover staan. Ook kunnen 

bepaalde voorzieningen dan worden gedeeld. In Amsterdam-Oost zin in het Flevoparkbad al goede ervaringen 

met samenwerking tussen buitenbad en camping opgedaan. Overigens moet 
  

j de realisatie van een jacht- en 

passantenhaven of andere voorziening uiteraard wel worden onderzocht, in hoeverre Gat gevolgen heeft voor 

de bestaande voorzieningen binnen het gebied, zoals de skeeler-/schaatsbaan. 

Functieversterkende voorzieningen zijn dus zinvol voor wat betreft de maatschappelijke waarde van het bad, 

  

maar leveren geen grote exploitatievoordelen op. Ook het honoreren van eventuele marktiritiatieven die 

‘aarrondvoorzieningen’ realiseren, leidt niet tot een noemenswaardige verlaging van het exploitatietekort. 

Kortom: het zwembad kan door middel van functie-uitbreiding worden versterkt, maar het kost wat het Kost 

4.4.2 Nieuwbouw 

Op verschillende plekken in dit rapport is geconstateerd, dat het huidige 2wembad te groot is in relatie tot het 

bezoek en het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Verkleining van het bestaande bad, zoals in 

paragraaf 4.3 is beschreven, biedt financieel ezien echter weinig soelaas. Daarbij komt dat er dan nog steeds 

sprake is van cen bad 'op leeftijd’ 

Dat leidt tot de vraag, n hoeverre nieuwbouw van een kleine b   

itenbad een op!ossing kan bieden. Voor een 

nieuw bad kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een wedstrijdbad van 25 x 15 meter met aflopende bodem, 

desgewenst aangevuid met een peuterbad. De gemeente heeft aangegeven een bedrag van € :25.000,- per 

jaar beschikbaar te willen stellen, maar zelf niet te   

len investeren. Dat betekent dat zij hier een rol voor 

marktpartijen ziet. Private partijen hebben geen interesse in het voor eigen rekening en risco realiseren en 

exploîteren van een solitair buitenbad =n sich. Dat verandert wanneer het nieuwe buitenbad bijvoorbeeld ten 

zuiden van het bestaande bac wort gerealiseerd en er zodoende ruimte ontstaat om de vrijgekomen loeztie 

voor woringbouw te herontwikkelen. Daarmee komen investeringsgelden vrij die voor de financiering van de 

realisatie van het nieuwe buitenbad kunnen worden gebruikt. Dit is dezelfde ‘constructie’ als die i voorzien, 

indien voor de bouw van een overdekt 2wembad - al dan niet op een andere locatie = wordt gekozen. Bij 

verkleining van het bestaande buitenbad is dit overigens geen optie, aangezien het bad in dat scenario niet 

wordt verplaatst en er dus geen ruimte voor woningbouw vrijkomt. Dat betekent dus ook dat er dan geen 

investeringsgelden vrijkomen 

  

Nieuwbouw van een kleiner buitenbad neemt de belangrijkste beperkingen van de huidige accemmodatie — de 

omvang en de ouderdom — weg. Het zorgt voor een nieuw, madern bad met substantiee! lagere kosten voor 

vooral energieverbruik, onderhoud en toezicht dan in de huidige situatie. Daarnaast Is er nog een ander 

verschil met de optie van verkleining van het bestaande bad. Die optie leid: immers tot een verlies van òf diep, 

òf ondiep zwemwater. Dat beperkt de gebruiksmogelijkheden. In een nieuw bad is daar geen sprake van, 

doordat beide ‘soorten’ zwemwater aanwezig zijn. Dat betekent ook dat het bezoek van een dergelijk bad 

slechts beperkt zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie. 

Nieuwbouw van een kieiner buitenbad biedt dus goede kansen om een substantieel lager explcitatietekort te 

realiseren dan het huidige bac. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat het hierbij om het tekort exclusief 

Kopitgoliasten gaat. Dat is immers het voor de gemeente relevante becrag, aangezien zij niet de investering 

tordegrootte: € 1,5 miljoen exclusief gebouwen en infrastructuur) voor haar rekening wil newen. n een 

gemiddelde zomer moet het mogelijk zijn om het tekort exclusief kapitaallasten onder de € 125.000,- te 

brengen. Het resultaat kan nog verder worden verbeterd door de inzet van vrijwilligers, zoals dat momenteel 

door S8ZO gebeurt, alsmede door het toevoegen van functies, zoals dit in 4.4.1 is beschreven. 
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Op het moment dat voor deze cptie wordt gekozen, dienen 

  
  relevante aspecten uiteraard nader te worden 

uitgewerkt. Dat geldt ook voor de vraag of de gemeente het volledige exploitatietekort (exclusief 

kapitaallasten) dient te dragen, indien blijkt dat de investeringsgelden 
  

eer dan voldoende zijn om de 

realisatie van het bad te financieren. 

4.5 Randvoorwaarden 

B nieuwbouw van cen buitenbad, woningbouw en eventueel ook de realisatie van andere voorzieningen op 

statenland dient met een aantal aspecten rekening te worden gehouden: 

Toekomstperspectief Ons Statenbad - Gemeente Oudewater 
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het gebied valt slechts gedeeltelijk binnen de ‘rode contouren’ van de provincie Utrecht. Meer precies 

gaat het om het huidige zwembadterrein met ligweide en een deel van de naastgelegen skeeler- 

/schaatsbaan; 

het is de vraag wat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van de woningbouwplannen vindt; 

er moet worden bezien in hoeverre de plannen binnen de stedenbouwkundige visie en het 

bestemmingsplan passen; 

er zijn beperkingen wat betreft het toegestane bouwvolume   
het aantal, de hoogte van =n de afstand 

tussen de woningen); 

voor de woningen dienen nutsvoorzieningen te worden gerealieerd. Zo moet er een aparte 

voorziening voor de riolering worden gemaakt; 

       er dienen wellicht compenserence maatregelen voor woningbouw C.q. extra verhard opperviak te 

worden genomen; 

Statenland i een poldergebied en dat betekent onder meer dat rekening moet worden gehouden met 
  

waterhuishouding: 

er zijn diverse belanghebbenden en andere partijen op Statenland, zoals de volkstuinvereniging, de 

schaatsvereniging en omwonenden; 

bij realisatie van voorzieningen op Statenland dient het aanzicht van Oudewater bij voorkeur niet te 

worden verstoord; 

het i mogelijk dat er nog onderzoeken op het gebied van archeologie, milieu, flora, fauna, geluid en 

bodem moeten worden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Dit onderzoek naar de mogelijkheden om in Oudewater een openluchtzwemfunctie binnen de door de 

gemeente gestelde financiële kaders in stand te houden leict tot een aantal conclusies 

binnen de exploitatie van het huidige zwembad kunnen diverse verbeteringen worden doorgevoerd, 

maer die leiden slechts tot een beperkte verlaging van het exploitatietekort (E 15.000 à € 30,000,-) 

Dat komt omdat de maatregelen niets veranderen aan de belangrijkste beperingen van het huidige 

bad, te weten: de omvang en de ouderdom; 

verkleining van het huidige bad is vanuit financieel perspectief alleen zinvol wanneer er sprake is van 

een substantiële afname van het zwemwateroppervlak, die ertoe teidt dat de (eenmalige) kosten van 

de verkleining sne! kunnen worden terugverdiend en het expioitatietekort flink daalt, Dat laatste is 

echter niet het geval, doordat verkleining er niet voor zorgt dat een aanzienlijk deei van de 

onderhoudsopgave van € 11 miljoen komt te vervallen. Bovendien beperkt het de 

gebruiksmogelijkheden van het bad; 

functie-uitbreiding van het zwembad door middel van de toevoeging van versterkende voorzieningen 

vergroot de maatschappelijke waarde van het zwembad, maar levert geen grote exploitatievoordelen 

op; 

realisatie van een nieuw, kleiner buitenbad door een private partij in combinatie met woningbouw 

biedt de beste kansen op instandhouding van een openluchtzwemfunctie binnen de door de 

gemeente gestelde financiële kaders. Deze optie neemt de belangrijkste beperkingen van het huidige 

zwembad - de omvang en de oucerdom - weg In tegenstelling tot de optie van verkleining van het 

huidige bad zorgt het echter niet voor een beperking van de gebruiksmogelijkheden; 

bij nieuwbouw van een buitenbad, woningbouw en de realisatie van andere voorrieningen op 

Statenland dient rekening te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden op het gebied van 

onder meer milieu, natuur, waterhuishouding en ruimtelijke ordening. 

5.2 Aanbevelingen 

De conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen: 

voer de benoemde exploitatieverbeterende maatregelen per 2014 in; 

werk de mogelijkheden van functie-uitbreiding concreet uit; 

werk de optie van realisatie van een nieuw, kleiner buitenbad in combinatie met woningsouw door 

een marktpartij nager uit, zowel wat betreft de configuratie en exacte locatie, als wat betreft de 

financiële aspecten; 

zerg voor concretisering van de randvoorwaarden voor een nieuw buitenbad, woringbouw en 

eventuele verdere voorzieningen. 
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Bijlage 4 Overzicht exploitatie 2010 - 2012 

  

  

  
  

        

ONs STATENBAD e J 

| 2010 2011 2012 

baten 

zwemacijviteiten 81883 63523 61.864 

Ihoreca 6.509! 4.202 6183 

overig 758| 1105 1.385 

totaal 89.150 68.830 69.432 

lasten 

personeel 116.263|  119723| 140213 

energie 56.680 49338 47.982 

onderhoud 52.577 36614 3.075 

\verzekeringen en belastingen -3.699/ 5622 8310 

administratie en bcheer 36.441| 35.574 35.088 

inkoop horeca 3433 2723 3.315 

kostprijs overig a 2.076 Ĳ 

algemene kosten 15.747 11893 17.008] 

huur 4.060 4.000 4059 

afschrijvingen inventaris 147 3345 137| 

totaal 292.990) _ 270908} 259187 

Lexploîtatieresultaat -203.840) _-202.078| _-189.755   
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Een zwemfaciliteit in Oudewater 

Een korte terugblik 

In november 2012 werd een onderzoek gepresenteerd, uitgevoerd in opdracht van de gemeente 

Oudewater, naar de mogelijkheden om zwemwater in Oudewater te behouden. Het bestaande 

zwembad voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd en is - vanwege de verouderde 

samenstelling - onmogelijk exploitabel te houden op de lange termijn, binnen de door de 

gemeente gestelde financiële kaders. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de best denkbare 

optie voor Oudewater een overdekt zwembad zou zijn, op een locatie naast de bestaande 

sporthal, variant 3e uit het onderzoek. 

In het voorjaar van 2013 is een aantal Oudewaterse ondernemers bij elkaar gekomen om te 

onderzoeken wat de investeringsmogelijkheden zouden zijn in een nieuw te bouwen overdekt 

zwembad (variant 3c uit het 08-onderzoek van november 2012). Deze samenkomsten hebben 

geleid tot een concreet voorstel van het consortium aan de gemeente, in de vorm van een 

concept-intentieverklaring. Deze verktaring zou de basís moeten zijn voor diepgaander 

onderzoek ten aanzien van: 

1. De Europese aanbestedingsregels inzake dergelijke bouwprojecten (ac 

2. De wetgeving inzake ongeoortoafde staatssteun (actie gemeente} 

3. De stellingname van HOSR inzake de bebouwing van “Statentand” {actie consortium) 

4. De fiscale regelgeving (actie consorium) 

De punten 3 en 4 zijn door het consortium onderzocht. De punten 1 en 2 helaa: 

  gemeente) 

  

  

In het najaar van 2013 werd duidelijk dat het consortium niet de enige portij was waarmee de 

gemeente in gesprek was. Dat vercorzaakte bij ons do nodige terughoudendheid. Het verzoek 

aan de gemeente om tenminste gedurende een periode van enkele maanden de exc!vite't aan 

ovenstaande   het consortium te {aten (om tot een gedegen definitief plan te komen wa: 

onderzoeken in verwerkt konden worden) werd niet gehonoreerd. 

Het plan 

Het consortium van Oudewaterse ondernemers bouwt een overdekt zwembad (geschatte 

bouwkosten 4,1 miljoen euro} naast de bestaande sporthal. Het consortium staat 20 jaar garant 

voor de exploitatie van het zwembad (met een tussentijdse evaluatie na 10 jaar). Het zwembad 

wordt gebouwd conform de basale specificaties uit het 10B-rapport (november 2012). Op basis 

van de in dit voorstet genoemde cijfers is het zelfs mogelijk een klein buitenbad (10x15 meter} 

te realiseren voor de zomermaanden. 

De gemeente Oudewater draagt de grond van het huidige zwembad “Statenland” over aan het 

consortium, met een toegestaan bebouwd oppervlak tot 70% van het totale oppervlak en niet 

meer dan vier bouwlagen hoog (conform locatie Molenwal, op basis van een nog verder te 

bepalen bestemmingsplan, dan wel omgevingsvergunning. Tevens stelt de gemeente Oudewater 

de locatie naast de sporthal beschikbaar voor de bouw van het zwembad, inclusief zonneweide 

van voldoende omvang. 

De financiën 

Het consortium brengt de financiële kaders van het plan onder in twee verschillende onderdeten: 

1. Een voor 20 jaar vooruit te betalen exploitatievergoeding van € 150.800,00 per jaar, 

inclusief financieringslasten (zie bijlage), door de gemeente, aan het consortium 

2. Het exploitatieresultaat van het zwembad, op basis van een bedrijfsvoering die actief 

wordt ondersteund door de Oudewaterse Zwemvereniging OZV, dan wel S8ZO. 

  



  

/m onze berekeningen gaan wij uit van de volgende financiëte uitgangspunten en zannames: 

” _ Investering zwembad is begroot op € 4.1 miljoen 

” Bijdrage consortium is € 1.1 miljoen 

” _ Lening gemeente op basis van 20 jaar exploitatie, € 3.016.000 

Jzarlijkse huur van consortium aan gemeente, € 44,000 

Rentekosten gemeente, 2,8% voor 20 jaar vast (BNG, januari 2014} 

Jaarlijkse indexering van exploitatiebijdrage op basis van toepasselijke CBS-index (wordt 

jaarlijks door de gemeente separaat betaald aan consortium) 

Het zwembad is direct na optevering eigendom van de gemeente 

Exploitatie van het zwembad wordt uitbesteed aan Consortium, voor een periode van 20 

J met na 10 jaar tussenevaluatie. Uit te breiden tot 30 jaar, na evaluatie in jaar 20 

Alle kosten voor de gemeente - dus aflossing én financieringslosten - worden door het 

consortium voltedíg vergoed n de vorm van een exploitatiebijdrage €n huur 

De exploitatie 

De exploitatie is gebaseerd op ervaringscijfers van zwembaden elders en zijn afgestemd met de 

  

    

    

Oudewaterse Zwemvereniging OZV # 

14004 

[Past 7 ë T Eaten 

L Exploitatiebijdrage gemeente (in te brengen doo consortium? 150.800 
  

  

   

   

„Recreatief zwemmen 

[Verenigingen _ 

| Les zwemmen _ 

LSchoolzwemmen 

| Doelgroepzwemmen 

l Verhuur commerciële ruimten 

  

  

   

  

    

    
  

  

              
  

        

| Huur (te betalen aan de gemeente door zonsortium) ë 

[Energiekosten _ — 

Onderhu n/ TE — | e 

Personeelskosten __ e L 000 

Overige kosten, inclusief onvoorzien _ ; EN 

[Totaien L 393.800]| 393 
  

* Het consortium brengt dit bedrag jaarlijks in op basis van de lening die aan de gemeente is 

verstrekt voor 20 jaar exploitatievergoeding, waarmee het zwem»ad (mede) wort gebouwd 

De risico’s 

o voor de komende twintig gegarandeerd, op basis van een vaste (geïndexeerde) jaarlijkse 

cxploitatiebijdrage. De bovenstaande exploitatie [aat ruimte om in te speten op onvuirzier 

ontwikkelingen of omstandigheden. 

7 Net consortium is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bouw en oplevering 

Det consortium is verantwoordelijk en aansprakelijk voor 20 jaar exploitatie (dazrna uit 

te breiden met nog eens 10 jaar) 

De resultaten 

Op de zeer korte termijn wordt de gemeente, direct na oplevering, eigenaar van het nieuwe 

ewembad. De lening die op dat moment is aangegaan bedraagt 3 mitjoen euro, de gebounde 

vaarde Uim d.1 miijoen euro (het verschil s de bijdrage die het consortiurm investeert i (het 
zwerrbad van Oudewater). 
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Op de korte termijn (<10 jaar) zorgt het consortium voor Oudewaterse werkgelegenheid, zowel 

bij de bouw van het zwembad, als bij de bebouwing van "Statentand”* 

Op de middellange termijn (>10 jaar) verzekert de gemeente Oudewater zich van het behoud 

van een toekomstgerichte zwemvoorziening, zonder financiee risico. Het Consortium staat 

\wintig jaar garant. Daarmee is zwemwater in Oudewater voor de toekomst zeker gesteld, niet 

alleen vaor de doelgroep van het huidige openluchtbad (kinderen) maar ook voor vele andere 

doelgroepen (2wemvereniging, scholen, verenigingen, ouderen, etc‚} 

Op de lange termijn (>20 jaar) zorgt Oudewater voor een zwemvoorziening, die qua 

energievoorziening voldoet aan de meest moderne duurzaamheidseisen. 

Het belangrijkste resultaat is natuurlijk dat jong en oud in de komende decennia twaalf maanden 

per jaar kunnen genieten van Oudewaters zwemwater, 

De gewenste stappen 

  Een raadsbesluit in februari of maart 2014 waarin gekozen wordt voor een overdek 

zwemwatervoorziening voor de lange termijn, conform dit voorstct 

Een onderzoek naar Europese aanbesteding en ongeoortoafde staatsston (t.a 

Statenland). Een onderzoek naar projectfinanciering door «e DNG v basis van dl 

passende voorwaarden 

  

  

etekeningen voor de locaties “Sporthal” en Statental 

  Uitwerking bouwschetsen en si 

    Een bestemmingsplanprocedure voor de betrokken locaties (“Sporthal” en “Stal 

voorziet in toestemming voor de uitgangspunten van dit plan 

Wij zijn ons bewust van de overschrijding van het door de Raad gestelde kader (€ 125.000), maar 

menen met dit voorstel voldoende argumenten te hebben aangeteverd om een jaarlijkse 

vergoeding van € 150.800 te kunnen verantwoorden. Voor die 25 mille extra is het bad 

12 maanden per jaar open, in plaats van 5 maanden 

geschikt voor alle verenigingsactiviteiten van OZV 

geschikt voor zwemlessen (schoot en particulier) gedurende het hele jaar 

geschikt voor specífieke doelgroepen, zoals ouderen 

Wij wensen alle betrokkenen veel wijsheid in de besluitvorming. 

Het consortium van Oudewaterse ondernemers 

Januari 2014 

Contactpersonen: 

  

(geanonimiseerd)



  

Postnos 

Bijlage Financiële specificatie 

Gemeents jaar 1 

Gemeente aar 2 

Gemeente aar 3 

Gemeents jaar á 

Gemeente jaar 5 

Gemeente aar 6 

Gemeente jaar 7 

Gemsente jaar & 

Gomeente jaar $ 

Gemeente aar 10 

Gemeente jaar 11 

Gomeentejaar 12 

Gemeente as: 13 

Gemeerte jaar 14 

Gemeente aa !S 

Gemeente aar 1S 

Gemeente jaar 17 

Germoente aa 18 

Gereentejaar 13 

Gemeerts jaar 20 

Totae! kosten 

Loopijd 

  

Gemiddeid per jaar 

Cashrout 

€139.137 

eimasts 

€ 180692 

€176,470 

€172247 

€168025 

€163802 

€1s3580 

€155358 

151135 

€146913 

€142690 

€12a4a8 

€134246 

€130023 

€125807 

€121.578 

€17.386 

€31 

emastt 

€2.980.480 

20 

€149024 

Lening gem. 

€3016000 

€2865200 

€2714400 

€2563500 

62412800 

€2262000 

€2.111200 

€1.862 400 

€1809500 

€1658200 

€1308000 

€1387200 

€ 1205400 

€1055600 

€904.200 

€764.000 

€603.200 

€452:400 

€301500 

€:50.800 

_ 

Aftossing 

€150800 

€150.800 

€150.800 

€ 150.800 

€ 150800 

€150.800 

€150.300 

€ 150.800 

€ 150800 

€150.800 

€150.800 

€ 150.800 

€150.800 

€ 150.800 

€ 150820 

€ 150800 

€150800 

150800 

€15080%0 

€150800 

€3016000 

Restschuit 

€2855200 

€2714.400 

€2:863.800 

€2412400 

€2262000 

2111200 

€1.960400 

€1809600 

€1658800 

€1 308000 

€1387200 

€ 1205 400 

€1055 600 

€304 800 

€754000 

€603200 

€452400 

€301600 

€150.800 

0 

  

Gemiddeid 

€2.940 600 

€2783800 

€2639000 

62488200 

€2.337.400 

62186600 

€2035.800 

€ 1885000 

€1734.200 

€152340%0 

€ 1432500 

€1281800 

€1131000 

€380200 

€829400 

€87a800 

€527 800 

€377000 

6225200 

67540 

Rente 

€82337 

e78114 

€73892 

€sa870 

€65447 

€61225 

€57002 

652750 

€43.553 

eaas 

€20.13 

635830 

€68 

€7446 

€23223 

eisoot 

€:4770 

05 

€63 

€21 

e3.a80 

20 

ca2274 

De jaarlijkse exploitaticbijdrage van consortium aan het zwembad is gelijk aan de 

aflossing van de gemeente aan BNG: € 150.800 

De huur die consortium betaalt aan gemeente is (ruimschoots) dekkend voor de 

financieringslasten van de gemeente aan BNG ( € 880.000 huur versus € 844.480 rente) 

De totale betalingen van consortium bedragen: 

€1.100.000 bijdrage aan bouw 

€3.016.000 bijdrage aflossing lening (20 jaar exploitatiebijdrage) 

€380.000 bijdrage (huur ten behoeve van financieringslasten} 
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eNgaMer 

Huur 

€44.000 

€400 

€00 

€4,000 

€24000 

e<1039 

€4400 

€40 

€44900 

€00 

400 

€4000 

€00 

€44,000 

€44090 

400 

u 

€44000 

644000 

€44.000 

€380.000 
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VERTROUWELIJK 

College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Oudewater 

tLa.v. de heer A. Knevel 

P.a. Postbus 100 

3420 DC Oudewater 

Zeist, 24 september 2013 

Betreft herontwkkeling Statenland 

realisering openiucht zwembad 

Geacht College 

  

college en verwijzend naar uv‚ 

ijke toelichting op onze 

Naar sanfeiding van onze bespreking van 26 augustus 2013 met u 

email van 29 augustus 2013 sturen wij u hierbij op uw verzoek een schrift 

planontwkkeling met betrekking tot herontwikkeling Statenland 

  

Samengevat zijn wij van mening dat een overdekt zwembad in Oudewater financieel onhaalbzar is 

Voor een financiee! verantwoorde explottatie, binnen de randvoorwaarden zoais door de Raad zijn 

gesteld van een overdekt zwembad, zijn 60 tot 70-duizend inwoners nodig Daaraan voldoet 

Oudewater met 9.500 inwoners inclusief omliggende gemeenten niet. De realisatie is mogelijk wel 

naalbaar, maar de jaarlijkse exploitatie - waarvoor de gemeente een garan!ie C.q. jaarijkse bijdrage 

afgeeft-niet. Daardoor ontstaat het risico dat hef nieuwe zwembad na enkele jaren moet sluiten en 

den zit Oudeweter zonder zwembad. Om die reden hebben wij een alternatef plan ontwixke!d det 

twee varianten kent. Dat plan is zowel qua reaïisatie als qua exploitatie haalbaar. We zetten het 

hieronder uiteen 

     

  

  

  

      



  

  

De onhaalbaarheid van het plan voor een overdekt zwembad 

Rekeninghoudend met het investeringsplafond voor een overdekt zwembad van ruim € 4.200.000 / 

€5.000.000 en hoogbouw appartementen op het Statenland. zijn wij ‘ot de conclusie gekomen, dat de 

<wemvoorziening in Oudewater in het geding zou kunnen kor= 99r te hoge financièle risico's 

mede door lange planologische procedures. De exploitatiebijdre: van de gemeente zal minimaa! 

€ 300.000 per jaar dienen t2 bedragen 

  

  

  

/i baseren ons hierbij op 

Zwemmonitor 2012 d.d. 2 juli 2012 

Orderzoek zwembadvarianten Gemeenteraad Twenterand d d 10 januari 2013 

Haalbaarheidscan module Exploitatie zwembad concept 2521 te Enschede 27 februeri 2011 

Haalbaerheidscan zwembad 2521 Gewoon zwemmen in Alb!zsserdam 15 september 2011 

Onderzoek Grontmij KNZB concept 2521 voor de Gemeente Katwijk d.d. 5 april 2013 

pmonitar 2 

  eent 

    

/et die wetenschap on rekening houdend met d atieoverzichten van de afgelopen vier jaar 

van het openluchtzwembad Ouderwater 'Het Statenbad' (zie bijlage A), menen wij tot een verantwoord 

aItematief plan te zijn gekomen. De jaarlijkse exp'oitatielasten van dit plan bedragen voor de 

emeente tussen de € 75.000 en € 125.000 afhankelijk van de inzet van vrijwiligers 

  

  

  

Alternatief plan 

s wij kijken naar de locatie en naar de kansen die deze voor Oudewater biedt, vinden wij dat 

herontwikkeling van Statenland in zijn geheel de voorkeur heeft Maar gelet op alle belangen 

'splanning etc. hebben wij twee mogelijke scenario's onderzocht. Deze zijn naar onze mening beide 

! scerpaar binnen verantwoorde financiële risico's. Het is aan de politiek aan te geven waar de 

weindelijke voorkeur naar uitgaat Een overdekt bad of éën van de door ons aangedra: 

onderstaande alternatieven 

   

  

  

1 Ontwikkeling Staten!and. woningbouw met zwemvoorziening openluchtbad bestaande uit twee 

bassins en door de havenvereniging te ontwikkelen jach! 

Ontwikkeling Statenland: woningbouw en een operluchtoad r 

  

  

  

  



  

Post 057083 

De structuur 

Voor ontwikkeling van het Statenland en het beheer zien wij mogelijkheden overeenkomstig het 

Besric-model 

De op te richten stichting veroopt bouwgrond aan een nog op te richten vennootschap om voldoende 

financiële middelen voor realisering van een openlucht zwemaa te verkrijgen 

Zoals al aangegeven n ons gesprek van 26 augustus 2013 is voor de realisering openticht 

zwemvoorziening planvorming en ontwikkeling een bedrag "up front” (dus vooraf) beschikbaar Daarbij 

is van de gemeente geen verdere garantie af borgstelling nocig 

Het stichtingsbestuur zal in eerste instantie bestaan uit de initiatiefnerners. Dit bestuur xan worden 

uitgebreid met initiatiefnemers jachthaven c q leden van vererigingen uit Oudevsate Iníl 

van ce watersportvereniging staan positief tegenover deze structuur 

    
nemers 

Bij net realiseren van net openlucht zwembad za! nauw overleg plaatsvinden met de gemeente 

be/angenorganisaties en verenigingen om te komen tot een voor een ieder aanvaardbare voorziening 

en explotatie. Daarbi, moeten de stedenbouwkund'ge uitgangspunten zijn ge      
orgd 

Omdat e een directe koppeling is tussen woningbouw en zwemvoorziening is snelle rez't 

woningen van circa € 175 000 en exclusievere vroningen aan de IJssal van groot belang Daarvan is 

de verwachting dat deze woringen ook vinnen een korte tijd verkocht kunnen zijn, In onze 

hiervoor wel voorzien in een doorloogtijd van drie jaar 

ering   

  

    planvorming is 

  

Bij de verkoop van al deze woningen za! een kwanttatieve verplichting °.9 antisgecuiatie beding 

worden opgenomen. Mede gelet op de reges rondom fiscale aftrek van hypotheekrente die hiervoor 

gelden. zal worden bedongen dat 50% van eventuele vermogensinst bij verkoop door bewoners ten 

gunste komt van de Stichting 

  

  

      

Met deze constructie beogen wij da! de expl te in de toekomst moge'ijk 

aanzienlijk kan worden verlaagd 

Uit de Zwemmont!or kan verder worden afgeleid dat een nieww zwembad al dan niet overdekt, geen 

echte wijzigingen in het bezoekersaanta! zal opieveren. (zie bijlage B) 

Bij realisering van een jachthaven op het Statenland verwachten wij we! meerbezoekers Het 

gezamenijk gebruik van voorzieningen en beneer door vrijwiliigers zal leiden tot besparing 

aticbijdrage van de g 

  

      



  

Stedenbouwkundige onderbouwing 

De Utrechtse Straatweg vormt een belangrijke route voor doorgaand verkeer en De 

Mearn. De Utrechtse Straatweg s vooral aan de noordzijde verdicht met bebotnvsit an door 

onkele kleine stroken aaneengesloten woningen. Deze woningen telien één of tw=e lagen met kap 

Doze gebieden van aaneengestoten woningen worden ter plaatse van het Statenlan beindigd door 

ct tuitenzwembad van Oudewater. gevolgd door een skeelerbaan annex natuurijsbaan eindigend in 

‘n stukje recreatief terrein voor kampeerdoeleinden en enkele stukken volkstuinen. Door de ad hoc 

waling uit het verleden is een rommeffg geheef ontstaan 

   

      

   

   

  

  De tocatie Is een zicht'ocatie. gelegen langs een belangrijke doorgaande route waz 

o kunnen etaleren als toeristensted 

f lopen momenteel onderzoeken naar een nieuw zwembad en tegelijkertijd kan Oudewater prima 

=en nieuwe entree gebruiken. Een entree die recht doet aan de rijke historie, die sportiviteit uitstraalt 

cn aa' kelijk is voor toeristen. Het herbs nmen van de lo Statanland kan in b=ide aspecten 

vorzien, mits zorgvuldig aangepakt 

Oudewater zich 

  

         

      

       

  

Voor de herbestemming van de locatie Statenland zijn legio mogelijkbeden Maar *y:t aangspunt 

hiervoor is het vernieuwen van de zwembadlocatie. Dat is de grootste behoefte ven O devater 

In onderstaande varianten is hel u'tgangspunt cen buurtte creërer teit uistraa!t dat aansluit 
   

    Oudewat   b de kleinschaligheid van de aangrenzende gebieden en waarin de 1 merkbaar 

buurt is verkeersluw van opzet, zodat privéterreinen bijna naacloos overiop Ïtenbare 

den. De gebieden tussen de woningen kenmerken zich dan ook door uitbune:g gebruik van 

raer, waar aanwonenden gemeenschappelijk gebruik van maken. In het centrum van het wijkje ligt 

v open stukje plantsoen, waarvanzanwonenden recreatief gebruik kunnen maken. Vanuit de 

:gebieden Ís een goed uilzicht op de openbare gebieden. Dat versterktde sociale controle en er 

zal o2k een zekere saamhorigheid ontstaan. De buurt za! gaan fungeren als een soort hofje, waarin 

‘cúer zich met elkaarverbondenvoelt, iets dat Oudewater eigen is. 

      

  

       

  

Variant A 

In ‘ioze uitgebreide variant ishet zwembad op de plaats van de skeelerbaan gepositioneerd. Het 

Jkan worden doorgetrokken tot achter de Broedkorf Daarmee blijft de bebouwing binnen de 

mde “rode contour” van Oudewater terwijer toch meer ruimte in het gebiedonts'aat voor 

nanvullende woningbouw engrotere plantsoenvoorzieningen. Waar nu volkstuintjes zijn, wordt een 

e jachthaven gecreëerd omzoomd door oevervegstatie. Daardoor wordt het zicht op o 

werken beperkt, maar blijft wel een mooi uitzicht op de jachthaven ove 

Parkeren vindt plaats tussen de Broedkorf en het clu- en kleedgebou 

De ruime opzet biedt voldoende mogelijkheident het g°oene kerakter van de buurt door te trekken 

langs de zwembadilocatie en de jachthaven tot het einde van het gebied 

e C. ziet u een model herontwikkeling inclusief verplaatsing skeelerbaan e 

    

    

   

     

    

  

in bij 

toekomst van een jachthaven 

    

  

  



Pot 05- 7889 

Variant B 

In deze variant is gekozen voor een beperkte aanpak, die zich strekt tot de skeelerbaan 

Grenzend aan de woningen en aan het plantsoen komt het nieuwe zwembad Het club- en 

kleedg=oouw ligt zowel aan het zwembad a!s aan de skeelerbaan. Daardoor is voor beide 

voorzieningen het parkeergedeslte gecombineerd beschikbaar. De Broedkorf komt door de 

omliggende verharding wat vrijer te liggen en blijft middels de toegangsweg goed toegankelij 

Rondom het zwembad komen voldoende zit- en ligmogelijkheden, waarbij de combinatie met de 

skeelerbaan de mogelijkheid geeft de aangrenzende IJsseldijk meer te benutten 

  

Bilage D. toon! de herontwikkeling van de zwemvoorziening met woningbouw. Handhaving 

skezlerbaan op huidige locatie 

Voor de ontwikkeling van zowe! varian! A als variant B verwachten wij n overleg met de gemeente 

een bestemmingswijziging, waarvan de Gemeente de kosten draagt Voor de benodigde 

omgevingsvergunning van het zwembad en de woringen verwachten wij ook dat de Gerreente de 

kosten draagt 

    

Bij de ontwikkaling van beide plannen beperken wij ons utsluitend tot de real'sering van 

zwemvoorziening en woningbouw. Indien gekozen wordt voor het verplaztsen van de skeelerbaan zal 

de sticnting trachten deze budgetteir voor alle partijer: neutraal {e iaten verlopen 

Verplaatsing van de skeelerbaan naar de Noort Syde Peeft tot vao 

gebruik van de kleedruimtes en hurecavoorzioning van de Sporthal Dit zal dan bij 

betere exploitatie van de Noort Syde 

    

e het gemeenschappelijk 

  

Te verwachten gemeentelijke bijdrage 

A: Ontwiikke'ing bestemmingsplan 

8. Afgeven bouwvergunningen zwembad/woningbouw 

C. Jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 125 000 ( geïndexeerd)} 

zie bijlage E (bij maximale inzet vrijwilligers begroot € 75.009} 

  

    



  

  

k kunnen wij uvoor beide varianten een aantrekkelijker finan 

gewenstzulien wij dit alternatieve financiële plan ineen later stadium nader toelichten. 

Het ligt niet voor de hand dat het realiseren van een nieuwe zwemvoorziening een aantrekkende 

erking zal hebben vanuit de omliggende gemeenten. 

  

cieel plan voorstellen. Indien 

  

  

   

tandsvervalzwemmen 
  

/ 

    

  

  

  

j vertrouwen erop met bovenstaande informatie meer inzage te hebben verstrekt in planvorming en 

ndële onderbouwing. Mocht u echter naar aanleiding van onze toelichting nog vrag=n hebben, zijn 

vij uiteraard bereid deze te beantwoorden 

in afwachting van uw bosluitvorming verblijven wij, 

met vriendelijk groet, 

Bijlagen: A,B, C, Den £ 

“ 

  

(geanonimiseerd)



  

  

Bijlage A: 

Exploitatieoverzicht Optisport Oudewater B.V. 

(Zwembad en sportha! De Eiber) 

WINST- EN VERLIESREKENING 

  

  

    

323198 

  

  

  

  

wostpe s van de umet 

<onen 

Ovedge dedrijkoren 18263 

Som der kosten 15354 

   
  

  

    

  

    

    

    

  

  

  

  

5 19675 

17303 

2352 12719 68308 

z 

340408 ve0n 559268 

  

   

    



  

    

Bijlage B 

tevolkingsonwikkeling 

1 yerntan 201 uljoen miworers Narr ver 

zid over de leezijd:Klassen mnar bene van 6$ jaar €4 o 

    

Tabel 5.1 Omvang van de Nedeilandse bevolking naar Ieeftijdsqroep. 2012 en 
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! 5 t n de b y 

kers aari de N de t alda oa;nwel 

de ogireden b : l t r tel 1 

152 Ontwikkeling In het 3antal kinderen van 4 t°t n mat $ jaar 

g, 2012:2030 
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Bijlage C: Woningbouw met zwemvoorziening openiuchtbad bestaande uit twee bassins en 

door de havenvereniging te ontwikkelen jachthaven. (varplzatsing skeelerbaan) 

   

  
  

  



  

  

Bijlage D _ Woningbouw en een openiuchtbad met ivree z 
  

bassins 

  
  



  

Postin 05- 7849 

Bijlage E 

Exploitatie opzet Stichting: (zonder jachthaven) 

  

( _ G} 

63522 31621 

  ‘Opbren: 

| abonnementen 

      

     

      

    

  

      

  

Algemene kosten 

[Verzekering / 

belesting 

  

     

  

T Onvoorzien 

Resuliaat 

  

ten. Ook is geen 

ring v 

er verwoord, de politiek moet afwegen of zij hieraan invulling wil geven 

rekeni 

  
gehouden m 

jacnthaven. Zoa!s al 

   

      



  

  

  

Een zwemfaciliteit in Oudewater 

Een korte terugblik 

In november 2012 werd een onderzoek gepresenteerd, uitgevoerd in opdracht van de gemeente 

Cudewater, naar de mogelijkheden om zwemwater in Oudewater te behouden. Het bestaande 

zwembad voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd en s - vanwege de verouderde 

samenstelling - onmogelijk exploitabel te houden op de lange termijn, binnen de door de 

gemeente gestelde financiële kaders. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de best denkbare 

optie voor Oudewater een overdekt zwembad zou zijn, op een locatie naast de bestaande 

sporthal, veriant 3c uit het onderzoek. 

In het voorjaar van 2017 is een aantal Oudewaterse ondernemers bij elkaar gekomen om te 

onderzoeken wat de investeringsmogelijkheden zouden zijn in een nieuw te bouwen overdekt 

zwembad {variant 3c uit het I0B-onderzoek van november 2012). Deze samenkomsten hebben 

geleid tot een concreet voorstel van het consortium aan-de gemeente, in de vorm van cen 

concept-intentieverklaring. Deze verklaring zou de basis moeten zijn voor diepgaander 

onderzoek ten aanzien van: 

1. De Europese aanbestedingsregels inzake dergeijke bouwprujecLen (actie gemeente} 

Z. De wetgeving inzake ongeoorloofde staatssteun (acLie gemeente) 

3. De stellingname van HDSR inzake de bebouwing van “Statenland” (actie consortium) 

4. De fiscale regelgeving (actie consortium) 

De punten 3 en 4 zijn door het coxsortium onderzocht. De punten 1 en 2 hclaas nog niet 

   

In het najaar van 2013 werd duidelijk dat het consortium niet de enige partij was waarmee de 

gemeente in gesprek was. Dat veroorzaakte bij ons de nodige terughoudendheid Het verzoek 

aan de gemeente om tenminste gedurende een periode van onkele maanden de exclusiviteit aan 

het consortium te laten (m tot een gedegen definitief plan te komen waar bovenstaande 

onderzoeken in verwerkt konden worden) werd niet gehonoreerd. 

  

Het plan 

Het consortium van Oudewaterse ondernemers bouwt een overdekt zwembad (geschatte 

bouwkosten 4,1 miljoen euro} naast de bestaande sporthal. Het consortium staat 20 jaar garant 

voor de exploitatie van het zwembad (met een tussentijdse evaluatie na 10 jaar), Het zwembad 

wordt gebouwd confurm de basaie specificaties uit het i0B-rapport (november 2012). Op basis 

van de in dit voorstel genoemde cijfers is het zelfs mogelijk een klein buitenbad (10x15 meter} 

te realiseren voor de zomermaanden. 

De gemeente Oudewater draagt de grond van het huidige zwembad “Statenland” over aan het 

consortium, met een toegestaan bebouwd oppervlak tot 70% van het totale oppervlak en niet 

meer dan vier bouwlagen hoog (conform (ocatie Molenwal), op basis van een nog verder te 

bepalen bestemmingsplan, dan wel omgevingsvergunning. Tevens stelt de gemeente Oudewater 

de locatie naast de sporthal beschikbaar voor de bouw van het zwembad, inclusief zonneweide 

van voldoende omvang. 

De financiën 

Het consortium brengt de financiële kaders van het plan onder in twee verschillende onderdelen: 

1. Een voor 20 jaar vooruit te betalen exploitatievergoeding van € 150.800,00 per jaar, 

inclusief financieringslasten (zie bijlage), door de gemeente, aan het consortium 

2. Het exploitatieresultaat van het zwembad, op basis van een bedrijfsvoering die actief 

wordt ondersteund door de Oudewaterse Zwemvereniging OZV, dan wel SBZO. 

  



in onze berekeningen gaan wij uit van de volgende financiële uitgangspunten en aannames: 

Investering zwembad is begroot op € 4.104.760 

Bijdrage consortium is € 1.104.760 

Lening gemeente op basis van 20 jaar exploitatie, € 3.000.000 

Jaarlijkse aflossing van consortium aan gemeente, € 65.000 

Rentekosten gemeente, 2,8% voor 20 jaar vast (BNG, januari 2014) 

Jaarlijkse indexering van exploitatiebijdrage op basis van toepassclijke CBS-index (wordt 

jaarlijks door de gemeente separaat betaald aan consortium) 

De restschuld na 20 jaar is € 1.700.000, dat is lager dan de restwaarde op dat moment 

De restschuld na 30 jaar is € 1.050.000, dat is lager dan de restwaarde op dat moment 

Het zwembad is direct na oplevering eigendom van de gemeente 

Exploitatie van het zwembad wordt uitbesteed aan consortium, voor een periode van 20 

jaar, met na 10 jaar tussenevaluatie. Uit te breiden tot 30 jaar, na evaluatie in jaar 20 

De exploitatie 

De exploitatie is gebascerd op ervaringscijfers van zwembaden elders en zijn afgestemd met de 

Oudewaterse Zwemvereniging OZV. 

  
  

Post - ; _[Kosten _ 

Exploitatiebijdrage gemeente (in te brengen door consortium) 

Recreatief zwemmen _ 

Verenigingen 

[[Les zwemmen 

[Schoolzwemmen 

[Doelgroepzwemmen _ 

| Verhuur commereiële ruimten 

  

     
  

  

  
  

  
  

  

   
        

  

  

  

[Aflossing _ ; 

Energiekosten e m _ 65.000 

|LOnderhoudskosten/afschrijving installaties e 61.000] | 

Personeelskosten _ e _130.000 | 

Overige kosten, inclusief onvoorzien _ ë 72.800 
            LTotalen _ _L 393.800[ 393.800 

* Het consortium brengt dît bedrag jaarlijks in op Dasis van de lening e aan de gemeente is 

verstrekt voor 20 jaar exploitatievergoeding, waarmee het zwembad (mede) wordt gebouwd. 

  

De risico’s 

De gemeente heeft uitdrukketijk gevraagd om een voorstel met mitimate risico's. Op deze 

manier realiseert de gemeente een nieuwe, ultramoderne zwemvoorziening. De exploitatie 

wordt voor de komende twintig gegarandeerd, op basis van een vaste (geïndexeerde) jaarlijkse 

exploitatiebijdrage. De bovenstaande exploitatie laat ruimte om in te spelen op onvoorziene 

ontwikkelingen of omstandigheden. 

- _ het consortium is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bouw en oplevering 

het consortium is verantwoordelijk en aansprakelijk voor 20 jaar exploitatie (daarna uit 

te breiden met nog eens 10 jaar) 

De resultaten 

Op de zeer korte termijn wordt de gemcente, direct na oplevering, eigenaar van het nieuwe 

zwembad. De lening die op dat moment is aangegaan bedraagt 3 miljoen euro, de gebouwde 

waarde ruim 4,1 miljoen euro (het verschil is de bijdrage de het consortium investeert in (het 

zwembad van) Oudewater). 

  

  



  

  

  

110 jaar) zorgt het consortium voor Oudewaterse werkgeiegenheid, zowel 

bij de bouw van het zwembad, als bij de bebouwing van “Statenland". 

Op de middellange termijn (-10 jaar) verzekert de gemeente Oudewater zich van het behoud 

van een toekomstgerichte zwemvoorziening, zonder financiee risico. Het consortium staat 

twintig jaar garant. Daarmee is zwemwater in Oudewater voor de toekomst zeker gesteld, niet 

atleen voor de doelgroep van het huidige openuchtbad (kinderen} maar ook voor vele andere 

doelgroepen (zwemvereniging, scholen, verenigingen, ouderen, etc.} 

Op de lange termijn 720 jaar) zorgt Oudewater voor een zwemvoorziening, die qua 

energievoorziening voldoet aan de meest moderne duurzaamhcidseisen 

Het belangrijkste resultaat is natuurlijk dat jong en oud in de komende decennia twaalf maanden 

per jaar kunnen genieten van Oudewaters zwemwater. 

De gewenste stappen 

Een raadsbesluit in tebruari 2014 waarin gekozen wordt voor een overdekte 

zwemwatervoorziening voor de lange termijn, conform dit voorstel 

Een onderzoek naar Europese aanbesteding, ongeoorloofde staatssteun, fiscale mogelijkheden en 

HOSR-standpunten (L.a.v. bebouwing Statentand). Een onderzoek naar projectfinanciering door 

de BNG op basis van de meest passonde voorwaarden 

  

Uitwerking bouwschetsen en situatietekeningen voor de locaties "Sporthal” en Statenland”. 

  

Een bestemmingsplanprocedure voor de betrokken lvcaties ("Sporthal” en “Statentan 

voorziet in toestemming voor de uitgangspunten van it plan. 

    
) die 

Wij zijn ons bewust van de overschrijding van het door de Raad gestelde kader (€ 125000), maar 

menen met dit voorstel voldoende argumenten te hebben aangeteverd om een jaarlijkse 

vergoeding van € 150.800 te kunnen verantwoorden. Voor die 25 mitle extra is het bad 

- 12 maanden per jaar open, in plaats van 5 maanden 

geschikt voor alle verenigingsactiviteiten van OZV 

geschikt voor zwemlessen (schooi en particuiier) gedurende het hele jaar 

- - geschikt voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen 

‘| wensen alle betrokkenen veel wijsheid in de besluitvorming 

Het consortium van Oudewaterse ondernemers 

Januari 2014 

Contactpersonen: 

    

(geanonimiseerd)



  

  

  

  

  
  

  

Cashflow 

age Financiële specificatie 

Term Toelichting R E 

Jaar Het jaar van de exploitatielooptijd _ m 

De door de gemeente te betaien cxploitatiebijdrage plus rentekosten In dat Jaar   

Saldo van het door de gemeente te lenen bedrag bij BNG 
  

Jaarlijkse aflossing van consortium aan gemeente 

  

  
  

  
Jaarlijkse kosten van het zwembad (cashflow minus aflossing} 

Saldo van het door de gemeente geleende bedrag, na aflossing door consort 

  
  

  

Cashflow [Lening _T Aflossing | Schuld 

  

    

  

233.090 | 3.000.000 / _ 65.000 | 2.935.000 168.090 

[kosten _T Gemiddeldpij 

  

231.270 | 2.935.000] _65.000] 2.870.000 166.270 |     

229.450 | 2.870.000 _ _ 65.000 | 2.805.000 164.4   
  

227.630 | 2.805.000] _ 65.000 | 7.740.000 162.630 
  

225 2.740.000] _65 2.675.000 160.810 

  

  

  

  

  

L 

  

223.990 | 2.675.000 65 2.610.000 158.990   

222.170 | 2.610.000 | _ 65.000 | 2.545.000 157.170   

  

220.350| 2.545.000 | _ 65.000 | 2.480:000 155350 
  

218.530 } 2.480.000 ! _65.000 | 2.415.000 153.530 
  

216.710 | 2.415.000 | _ 65.000 ! 2.350.000 151.710 
  

214.890 | ?.350.000 | _65.000 ’ 2,285.000 \ __ 149.890 

  
  

213.070 | 2.285.000 | _65.000/ 2.220.000] _ 148.070 
  

  

  

  

  

  

  

    
  

_211.250| 2.220.000| _65.000| 2.155.0001 _ 146.250 _ 

209.430 65.000 | 2.090.000 | _ 144.430 T 

207.610 | 2 65.000| 2.025.009| __ 142.610 T 

205790 65.000| 1.960.000] _ 140.790 o 

_ 1.960.000 __ 65.000 [ 1.895.000 138.970] _ - | 

| 9| 1.895.000 | _ 65.000 7 1.830.000 |__ 137.150   

  

Ï 

L 

! 

1.830.000 | _65.000 | 1.765.000 | __ 135.330 

T 

  

    
_65.0001.700.000 | _133.510   

  196.690 65.000 | 1.635.000 131.6%   

  

194.870 | 1.635.000 | _65.000 | 1.570.000 129.870 

  

193.050 | 1.570.000 | _65.000 | 1.505.000 128.050 |   

191.230| 1.505.0007 _ 65.000] 1.440.000 126.230 |_ 

  

  

189.410 | 1.440.000 _ _65.000 | 1.375.000 124410 | 
  

187.590 | 1.375.000] _ 65.000 | 1.310.000 122.590 

  

185.770 _ 1.310.000 65.000 |_ 1.245.000 120.770 

  

183.950 | 1.245.000 | _ 65.000 | 1.180.000 118950 | 
  
    
        182.130 _ 1.180.000 | _ 65.000 | 1.115.000 | 

.000 |_ _65.000 Î 1.050.000 _141.700 | 

  

  

Tetaal | 

  180.310 1.11       

  
J 

  

  

    



  

GEMEENTE OvnEWATER 

7.3 FEB 294 

Regnr: 

Gemeente Oudewater 

La.v. het College van B & W 

Postbus 100 

3420 DC OUDEWATER 

30 januari 2014 

Betreft: Voorstel Overdekt Zwembad 

Geacht Col!ege, 

   

In vervolg op onze ontmoeting « # dinsdag 28 januari j.l. zenden wij u bijgaand een 

exemplaar van ons voorstel om met een Consortium van Oudewaterse Ondernemers 

te komen tot de realisatie van een overdekte zwemfaciïiteit in Oudewater, conform de 

variant c uit het JO8-onderzoek 

  

  

Zoals ook In de presentatie werd gemeld, dringen wij aan op het gestanid doen van de 

toezegging van de gemeente am ongeoorloofde staatssteun en Europese aanbesteding 

n dezen te (laten) onderzoeken. 

    

Dai t vertrouwen Wij op een reactie van uw zijde inzake dit p!an, niet meer dan 

twee maanden na onze afspraak d.d. 28 januari j.l., dus voor 28 maart 2014 

Mochten er aanvuliende vragen zijn, dan zijn wij te alfen tijde bereid deze te 

beantwoorden, U kunt hiervoor contact opnemen met Rob Louwer (06 - 13045415) of 

ondergetekende (05 - 21573518) 

Hartelijke groet, 

Namens het Consortium Initiatiefnemers Nieuwbouw Zwembad 

    

(geanonimiseerd)
lage 

- bresentatie d.d. 28 Januari J.. met daarin ons voorstel d.d. 6 januari j. 

    





& 

A Forum, 14-10-2014 

N 

SB 

Stichting Beheer Zwembad Oudewater 

De stichting SBZO is 2 jaar geleden gestart ons Statenbad te gaan 

exploiteren met een zeer heldere doelstelling. We overbruggen voor 2 

jaar, onder het voorbehoud dat er zicht is op de realisatie van een 

overdekte zwemvoorziening. 

Groot risico genomen, 11 man, positief aan de slag, en Succesvol, 

zwembad ziet er uit als nooit te voren en al het achterstallig onderhoud 

van vorige beheerder weggewerkt. Tevreden bezoekers en de afgelopen 

jaren het aantal zwemmers met bijna 50 % toegenomen, ruim 33 000 

bezoekers per jaar. Kortom, zwemmen lecft echt in Oudewater, mede 

dankzij uw vertrouwen in ons als SBZO 

SBZO steunt het plan van het COO, en begrijpt de gemeentelijke 

financiële discussiepunten maar vindt het ongelofelijk dat we voor iets 

meer geld, een kleine € 25.800,— per jaar, niet de gelegenheid 

aanpakken om het plan van COO een kans te geven. Totale kosten 

blijven ruim onder de jaarlijkse gemeente bijdrage van afgelopen jaren 

Er wordt de gemeenschap een Top Mercedes geboden voor de prijs van 

een Fiatje 500 

10 Oudewaterse ondernemers steken hun nek uit, gesteund door 

personen met financiële draagkracht, die bereid zijn de gemeenschap te 
ontlasten. 

Nieuwe tijd, nieuwe kansen, Oudewater is uniek, ook en juist na 750 

jaar. 

Met ondernemers en vrijwilligers die samen van aanpakken houden, dat 

onderscheidt ons van de rest van Nederland, koester en beloon die 

Oudewaterse mentaliteit. 

  
  



  

Het plan Ceifer: Door de zeer slechte en ontoereikende onderbouwing 

zegt een ondefinieerbaar gevoel in mij: 

Als het plan van Ceifer wordt gevolgd dan is exploitatie niet 

gegarandeerd en naar ik verwacht niet realiseerbaar;, 

Dan wordt het bad gesloten, wellicht helemaal geen zwemvoorziening 

meer? Komt er woningbouw en is de kans op een overdekte 

zwemlocatie met alles erop en eraan niet meer aan de orde. 

Kortom, geen goed “onderbuik” gevoel. 

Namens alle bestuurders van SBZO vragen wij u dus met klem: 

Geef het COO de kans een overdekte zwemvoorziening met buitenbad 

te realiseren, en zoek gezamenlijk de oplossingen die er liggen, echt een 

uitzonderlijk mooie kans, “inkoppertje” zouden wij willen zeggen. 

(noot: aan wethouder Vermeij, “de door mij aangeboden sleutel past echt en allcen op de overdekte 

zwemvoorziening”). 
  

Als Raad toont u politieke durf en dat past bij onze Oudewaterse cultuur, 

zeker in een jaar waarbij Oudewater haar 750 jarig bestaan viert 

U schrijft geschiedenis en bent uw tijd vooruit! 

Mijn collega_zal u Nu namens SBZO de financiële kaders 
schetsen van de twee plannen die voorliggen en dat zal u nog meer 

overtuigen dat onze oproep oprecht en zeer realistisch is. 

(geanonimiseerd)

Dank voor uw aandacht en wij rekenen op uw positieve besluitvorming !! 

Namens S570, (geanonimiseerd)

  





  

  

l 

ONDERWERP: Extern onderzoek initiatieven zwemvoorziening 

BESTUURLIJKE OPDRACHTGEVER: Wethouder Vermeij 

AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: gemeentesecretaris 

DATUM VASTSTELLING DOOR BenW: 6 januari 2015 

VERSIE:2 

  

  

Probleemstelling Wat is er aan de hand? (korte omschrijving) __ 

De gemeente Oudewater streeft naar een passende zwemvoorziening als opvolger van het huidige 

(verouderde) Statenbad. De raad heeft daarbij een aantal randvoorwaarden geformuleerd die 

(samengevat) neerkomen op het volgende 

1. Een maximale exploitatiebijdrage van de gemeente ad C125.000 per jaar 

2. geen financiële risico's voor de gemeente m.b.t. de investering en de exploitatie 

3. de plannen voldoen aan het aanbestedingsregiem en leiden niet tot ongeoorloofde staatssteun. 

De inspanning van de gemeente bestaat uit beschikbaarstelling van gronden op de huidige locatie van 

het zwembad tb.v. woningbouw 

  

  

  

  

Daartoe zijn onderzocken uitgevoerd 

1. door Promad/lob: cen haalbaarheidsonderzoek d.d. 12 november 2012. Advies: een overdekt 

bad is haalbaar mits er cen investeerder is die de plannen rísicodragend wil realiseren op ‘om 

niet’ beschikbaar te stellen grond Lb.v. woningbouw; 

2. door Drijver en Partners: een onderzoek naar de haalbaarheid van cen zwemvoorziening, 

anders dan een overdekt zwembad. Advies: mits er sprake is van reductie van de hoeveelheid 

zwemwater kan een buitenbad binnen de randvoorwaarden van de raad worden gerealiseerd 

3. door Hospitality Consultants: een onderzoek naar de onderhoudskosten van het huidige bad bij 

verlenging van de gebruiksduur met 3 respectievelijk 10 jaar.     

Er hebben zich twee initiatiefnemers gemeld! 

1. Een consortium van Oudewaterse ondernemers (COO) dat een overdekt bad wil realiseren 

nabij de sporthal in het gebied Noort Syde H1; 

2. Een investeerder die een openlucht bad wil realiseren nabij de huidige locatie in het gebied 

Statenland. 

  

Achtergrond / Aanleiding / Uitgangssituatie __ tHoe manifesteert het probleem zich? ! 

Tet college heeft de gemeenteraad voorgesteld de plannen voor het openlucht bud verder uit te 

werken, Het initiatief voor een overdekt bad werd beschouwd als te risicovol. Tegen dat voorstel is 

verzet gekomen van het COO, alsmede van de Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) en de 

Oudewaterse Zwemvereniging (OZV). De financiële en functionele argumenten van de voorstanders 

van het overdekte bad, alsmede de bijstelling van de plannen door het COO, hebben de raad op 30 

oktober 2014 doen besluiten het voorstel van het college aan te houden. Bij motie is het college 

opgedragen een onafhankelijke financiële en ju 

voeren. Dit extern advies moet in het voorjaa 

niet voor uiteenlopende interpretatie vatbaar oordeel over de economische en juridische risico's. De 

financiële consequenties van beide plannen (zowel voor de korte als voor de lange termijn) moeten 

correct en verifieerbaar zijn opgesteld. In overleg met de beide initiatiefnemers dienen de plannen 

zodanig transparant te zijn opgesteld dat de raad in staat is de initiatieven op financiële en 

economische aspecten tegen elkaar af te wegen. Tevens dienen de ruimtelijke gevolgen compleet en 

gedetailleerd inzichtelijk te worden gemaakt, meer in het bijzonder met betrekking tot de invulling 

van Statenland. Tenslotte vraagt de motie om in overleg met OZV en $BZO te voorkomen dat het 

huidige zwembad in het komende seizoen wordt gesloten 

  

    
  

idische toets van de voorliggende plannen uitte 

     
015 aan de gemeenteraad worden voorgelegd met een 

  

  

    



  

  

  

= | Doelstelling en resultaat / product Hoe ziet de nieuwe situatie eruit (wat is er af als het af is)? 

1 nde initiatieven, 

  

  

n objectieve en deskundige externe beoordeling van de twee voorlig; 

uitmondend n cen heldere rapportage met cen eenduidig advies; 

  

2. De financiële consequenties en risico’s voor de gemeente zijn duidelijk, zowel m.b.t. de te 

plegen investeringen (door initiatiefnemer respectievelijk gemeente) als m.b.t. de exploitatie, 

en zowel voor de korte als de lange termijn; 

3. De juridische consequenties en risico's zijn duidelijk, met name ten aanzien van het 

aanbestedingsregiem en het vraagstuk van ongeoorloofde staatssteun; 

is inzicht gegeven in de ruimtelijke gevolgen, met name ta.v. de invulling van het gebied 

Statenland; 

    

   

  

5. Eris duidelijk of — en zo ja onder welke voorwaarden — de exploitatie van het huidige bad in 

2015 kan worden gecontinueerd. 

  

Urgentie / Termijn 'Wat gaat er fout als het niet op korte termijn wordt opgelost? 

Is er een uiterste datum waarop het resultaat bereikt moet zijn? 

Het huidige Statenhad is technisch en financieel afgeschreven. Uit het onderzoek van Hospitality blijkt 

dat het huidige bad nog wel enige tijd kan blijven functioneren mits wordt geïnvesteerd in het 

noodzakelijke onderhoudsprogramma. De hoogte van de investering is afhankelijk van de periode 

gedurende welke het bad in functie moet blijven, maar is bij een horizon van drie jaar gemiddeld 

C33.318 per jaar. De gemeentebegroting voorziet slechts in de exploitatiebijdrage ad €125.000 per 

jaar; hierin zijn geen onderhoudslasten opgenomen. Mede in verhand met de financiële- en 

reservepositie van de gemeente is er geen ruimte voor cen structurele extra Jast. De urgentie op de 

besluitvorming is daarom hoog, 

  
  

  

  

De resultaten worden uiterlijk aan de raad van april 2015 gerapporteerd   

Beleidskaders Welk bestaand beleid geeft kaders voor de uitwerking ” 

- Van welk item uit de programmabegroting / afdelingsplan s dit cen invulling? 

r îs door de gemeente geen programma van eisen voor cen nieuw zwembad opgesteld. Leidend voor 

de besluitvorming is het toetsingskader van de gemeenteraad, zoals dat is vastgesteld in de 

raadsvergadering van 11 november 2010 en nader uitgewerkt, met name in de vergadering van 4 juli 

2013. Dit kader kan als volgt worden samengevat: 

° De maximale gemeentelijke exploitatichijdrage bedraagt circa €1 

     

  

5.000 per jaar; 

e _ De gemeente is niet verantwoordelijk voor de investeringg in het bad en draagt o9k geen risico 

voortvloeiend uit de investering door derden; 

e De overige lasten in de sfeer van investeringen waaronder de kosten voor woon- en bouwrijp 

maken, infrastrucuwrele kosten, grond- en zwembadexploitatie, zijn voor rekening van de 

initiatiefnemer en/of de exploitant; 

  

e Erzijn geen financiële risico’s van welke aard dan ook voor de gemeente m.b.t. de 

exploitatie: 

© Zekerheden m.b.t. wembad- en grondexploitatie worden gegeven via een bankgarantie of een 

gelijkwaardige borgstelling; 

© _ De plamnen voldoen aan het aanbestedingsregiem; 

  is geen sprake van ongeoorloofde staatssteun; 

© De gemeente loopt geen risico's m.b.t. realisatie van het voor de bekostiging van het zwembad 

benodigde woningbouwprogramma en bepaalt de stedebouwkundige invulling van de locaties 

(Statenland en/of Noort Syde II 

Plankosten zijn volledig voor rekening van de investeerder; 

  

De gemeente toetst - aan de vigerende regelgeving; 

Uitgangspunt is: grondgebonden woningen op Statenland. 

  



Een integrale herontwikkeling van het gebied Statenland (voor zover binnen de rode contour) kan 

noodzaken tot verplaatsing van de schaats- en skeelerbaan. 

Hiermee gepaard gaande kosten dienen deel uit te maken van het plan en volledig, buiten bezwaar van 

de gemeentefinanciën, binnen het totale project te worden gefinancierd. 

   

  

Afbakening W is het niet? ] 

- Er wordt geen programma van wensen of een programma van eisen opgesteld; 

- Initiatiefnemers worden niet uitgenodigd hun plannen nader aan te passen; beoordeling vindt plaats 

op basis van de status van de bij de gemeente bekende plannen op 30 oktober 2014. 

- Initiatiefnemers, SBZO en OZV worden geïnformeerd over het proces en de voortgang daarvan. 

  

  

  

  

   

‚_Kostendekking Welk budget(1 

Voor de uitvoering van het extern onderz: 

bedrag meenemen in de Voorjaarsnota 2015. 

   

  

  

  

[Voorakkoord __ u e e u 

Bestuurlijke opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: 

‚ Wethouder Bert Vermeij De gemeentesecretaris, Piet 

‚ Holtrigter | 

| | | 

| | 

‚ Datum: | 

Datum: 

  



  

Verzonden: maandag 3 Januari 2022 08:38 

Aan: r 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Inschrijving aanbesteding Oudewater 

Geachte heer B (geanonimiseerd)

Graag verwijs ik u naar de volledige tekst van de bekendmaking 

nttps Vuww oudewater.nlinwoners/bekendmaking-omtrent-erfpachtrecht-en-exploitatie-zwemvoorziening- 
te-oudewater 

  

  

Zoals u kunt lezen, s sprake van een specifieke uitvraag en procedure, gebaseerd op de zeer recente 

uitspraak van de Hoge Raad van 26 november j| 

Er is geen sprake van een formele aanbestedingsprocedure met wettelijke termijnen van 40 of 45 dagen 

Wij vragen enkel en uitsluitend om binnen de beschreven procedure om interesse kenbaar te maken, op 

basis van een onderbouwde toelichting, waarbij wordt ingegaan op de aangegeven selectiecriteria 

Ik zie vooralsnog geen aanleiding om de raad in kennis te stellen van uw e-mail. De raad gaat hier niet 

over en het is niet aan mij om de raad omtrent uw reactie te informeren 

Met vriendelijke groeten, 

Projectleider 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348 
  

"2 

Verzonden: vrijdag 31 december 2021 08:38 

Arn: E 
(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Inschrijving aanbesteding Oudewater 

Geachte heer n 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

De wettelijke termijn bedraagt ten minste 40 dagen 

Voor de inschrijving en uw toelichting is door het College niet 

Oudewater die 

gebruik parkeerplaats faciliteit en samenhang met andere mogelijke sportvoorzieningen bent u thans in onze optiek 

in gebreke voor een juiste juridische procedure 

  

  
neld aan welke voorwaarden zwemvoorziening in 

te voldoen. Door het ontbreken van verdere essentiele informatie over erfpacht, subsidies, 

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Verder is bekend dat de gemeente eerst nog een uitspraak zal moeten doen over financiële achtergrond zoals 

borgstelling en subsidie mogelijkheden 

In de volgorde der dingen lijkt mij dat hier eerst duidelijkheid over zal moeten komen. 

Het is een essentieel onderdeel. 

Verder neem ik kennis van uw motivatie. Het zij gemeld dat ik reeds in een eerder stadium al heb aangegeven dat 

er een wettelijke basis is voor een openbare aanbesteding 

tierop heb ik nimmer een echt inhoudelijk reactie gehad van het College 

  

    

Namens clienten beroepen wij ons op de wettelijke termijn van 45 dagen. 

Tevens het verzoek hierbij om mijn mail ter kennis te stellen aan de raad van oudewater 

Met vriendelijke proet 

m 
(geanonimiseerd)

Directeur Bylan adviseurs 

  

ì Galaxy 

Jorspronkelijk bericht 

atum: 30 17 21 15:10 (GMT+01:00) 

Ondeswerp PW: Inschrijving aanbesteding Oudewater 

bank voor uw bericht en de belangstelling van uw relatie 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

n u voor meer informatie graag naar de website 

ners/mogelijkheid-tot-exploitatie-binnen-en-buitenzwembad 

\nders dan de locatie zoals volgt uit het bestemmingsplan en de informatie zoals volgt uit bovengenoemde 

n er in dit stadium geen nadere stukken beschikbaar om te delen met geïnteresseerde gegadigden 

wijz 

  
wow oudewater.nl/inw        

  

  

a tijdspad en planning verwijzen wij u ook naar de website. De gemeente realiseert zich dat het een strak tijdspad 

maar dat is veroorzaakt door de recente uitspraak van de Hoge Raad, zoals u kunt teruglezen op de website 
  

  

seten, 

   

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

atie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten    

Bezoek www.oudewat 
  c.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348 

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



va 

Verzonden: dinsdag 28 december 2021 17:22 

Aan: OW-Info <info@oudewater.nl> 

Onderwerp: Inschrijving aanbesteding Oudewater 

(geanonimiseerd)

Geachte heer N (geanonimiseerd)

  

Naar aanleiding van de aankondiging in het algemeen dagblad m.b.t. Aanbesteding kunnen wij u melden dat onze 

relatie geïnteresseerd is in de realisatie en exploitatie van het zwembad in Oudewater en ontvangen wij graag 

eerst de volgende stukken alvorens in te kunnen gaan op uw aankondiging. 

Tevens vernemen wij gaarne wanneer de gemeente raad de selectie criteria, tijdschema etc heeft vastgesteid cq 

vast zal stellen. 

Wij ontvangen in ieder geval graag op voorhand 

-beschikbaarheid van het vastgoed 

-de selectieprocedure 

tijdschema 

-selectie criteria 

Namens relatie vernemen wij graag van u 

Tevens verzoeken wij u alle overige relevante stukken m.b.t. Inschrijvingsprocedure aan ons te doen toekomen. 

Wij verzoeken u beleefd ons schriftelijk te informeren omtrent de vervolg procedure. Zo ook 

over de besluitvorming in de Gemeente Raad.u zult begrijpen dat nadat gegevens zijn 

ontvangen cliënten zich eerst alsdan kunnen aanmelden binnen de wettelijk gestelde 

termijnen. 

Met vriendelijke groet, 

Directeur 

7 

Bylan adviseurs 

De informatie verzonden met dit E-mai! bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 

informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding 

en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Bylan staat niet in voor de juiste en volledige 

overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. KK nummer 83191925 

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. [t is intended solely 

for the use of the individual or entity to whom it is adressed and others authorised to receive Ît. If you are not the 

intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any actíon in reliance 

on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Bylan is neîther liable for the proper 

and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt 

Chamber of commerce 83191925 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

Van 

college van burgemeester en wethouders 

Vergadering van 

18 januari 2022 

Kenmerk 

2/22/036478 / D/22/048775 

Portefeuillehouder 

Bob Duindam 

Portefeuille 

Ruimtelijke Ordening 

Opsteller 

Beumers, Richard 

Onderwerp 

Beantwoording Schriftelijke vragen art. 32 RvO van De Wakkere Geelbuik inzake Zwembad 

Beantwoording van de vragen 

De fractie van de Wakkere Geelbuik heeft vragen gesteld over de gemeentelijke publicatie in de IJsselbode waarin 

partijen worden opgeroepen om zich aan te melden voor het beheer, onderhoud en exploitatie van een nieuw zwembad 

  

1. Vindt u dat met deze bekendmaking recht gedaan wordt aan het gelijkheidsbeginsel dat strekt tot het bieden van gelijke 

kansen aan gegadigden? 

Antw.: Ja. Het gelijkheidsbeginsel brengt met zich dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft een aan hem 

toebehorende onroerende zaak te verkopen of in erfpacht uit te geven, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden 

om mee te dingen naar deze onroerende zaak. In dat kader dient het overheidslichaam een passende mate van 

openbaarheid te verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het 

tijdsschema en de toe te passen selectiecriteria. Het college is van mening dat aan het voorgaande is voldaan, doordat 

een passende mate van transparantie is geboden door publicatie n De IJsselbode, het AD en publicatie op de website 

Het college s ingegaan op de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe 

te passen selectiecriteria (die overigens objectief, toetsbaar en redelijk zijn) 

2. Zoals bekend vinden reeds geruime tijd indringende gesprekken en exclusieve onderhandelingen plaats over de bouw 

en exploitatie van de door de coalitie begeerde zwemvoorziening met één gegadigde. Deze partij heeft haar plannen 

reeds diverse keren aan de gemeenteraad gepresenteerd op basís van overleg met het college en beleidsadviseurs. en 

gebruikmakend van allerhande promotiemateriaal, waaronder artist impressions, een enquête onder de inwoners en 

adhesiebetuigingen van externe adviseurs en ambassadeurs. 

- Vindt u dat sprake s van een gelijk speelveld? 

Antw.: Ja. Vooropgesteld zij dat de uitspraak van de Hoge Raad ons heeft genoopt tot een nadere verkenning of er nog 

andere gegadigden zijn. Op basis van de nu gedane uitvraag is er sprake van een gelijk speelveld. Er is geen sprake van 

bevoordeling van partijen 

3. Gegadigden moeten uiterlijk op dinsdag 11 januari hun interesse kenbaar maken en een uitgewerkt planvoorstel 

indienen 

- Vindt u de gestelde termijn redelijk in relatie tot de opgave en de voorkeursbehandeling van de bekende partij? 

Antw.: Ja. Er is slechts gevraagd om interesse te tonen met daarbij een aantal korte motivaties op een aantal criteria 

waarna een selectie volgt. Overigens is geen sprake van een voorkeursbehandeling van de bekende partij. Ook de 

bekende parti zal, indien zij wil meedingen, haar interesse kenbaar moeten maken en een nadere motivering moeten 

verstrekken ten aanzien van selectiecriteria 

- Geldt deze termijn ook voor de bekende gegadigde? 

Antw: Ja   
    



  

- Zo niet, waarom niet? 

Antw.: niet van toepassing 

- Waarom is geen termijn gesteld die recht doet aan de omvang en complexiteit van de opgave? 

Antw.: De uitgevraagde motivering ten aanzien van de selectiecriteria staat in verhouding tot de gestelde termijn. Er is 

slechts gevraagd om interesse te tonen met daarbij een aantal korte motivaties op een aantal criteria waarna een selectie 

volgt 

- Vanwaar de haast waarmee het gelijkheidsbeginsel niet kan worden gerespecteerd? 

Antw: Het college is van mening dat het gelijkheidsbeginsel wel wordt gerespecteerd (zie antwoord op vraag 1). Er wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen partijen en de uitgevraagde onderdelen c.q. selectiecriteria zijn niet dusdanig 

omvangrijk dat sprake zou zijn van een onredelijke termijn 

  

Bijlagen 

Vragen reglement van orde: D/22/048974 

  

  

  

  


