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Geacht college, raadsleden en overige aanwezigen, 

Als Varssevelds Belang hebben wij nog een aantal onbeantwoorde vragen over de tot 
standkoming van de ZZB analyse. 

 
• In scenario 5.3 worden de totale jaarlijkse kosten begroot op 320.000 Euro (dit is excl. 

prijsindexering en op basis voor 40 jaar). Wij vragen ons de onderbouwing van deze 
begroting af. Op blz. 8 staat: “Indicatief kan gesteld worden dat zwemwater (bouwen 
en exploiteren) tenminste € 1.000,- à € 1.500- per m² per jaar kost”. In het voorstel 
bedragen de jaarlijkse exploitatiekosten van een nieuw zwembad € 320.000. Op 
bladzijde 22 wordt 320 m2 zwemwater genoemd. Die € 320.000,- is kennelijk op de 
onderste ‘normering’ voor exploitatiekosten / m2 gestoeld. Enige onderbouwing 
waarom dat zo is ontbreekt. De bouwkosten van het zwembad zullen sterke invloed 
hebben op de exploitatiekosten.  
 

• In scenario 5.3 staat beschreven dat er een wedstrijdbad en een doelgroepenbad, 
beide met een beweegbare bodem zullen worden gerealiseerd, met een totaal 
zwemoppervlak van 320 m2. Het enige wedstrijdbad dat momenteel in de gemeente 
Oude IJsselstreek is, meet 12,5 x 25 meter = 312,5 m2. Dit is het van Pallandtbad en 
het betreft een wedstrijdbad met minimale afmetingen. Een wedstrijdbad van 15 x 25 
= 375 m2 is tegenwoordig veel gebruikelijker. Met de voorgestelde 320 m2 zijn dus 
geen twee baden binnen één voorziening te realiseren. Hiermee wordt het 
uitgangspunt ‘kwaliteit boven kwantiteit’ aangetast. 
 

Op blz. 1 in het kader “Voorgestelde beslissing” onder punt 3., geciteerd: 

Drie zwembaden worden gesloten. Indien een marktpartij een of meerdere bestaande 
zwembaden wil overnemen om te exploiteren wordt dit nader uitgewerkt met als doel 
volledige overdracht. 
Er worden geen voorwaarden genoemd op basis waarvan een marktpartij het zwembad kan 
overnemen. Ook niet of de gemeente het over te nemen bad nog in een goede, 
overneembare staat wil brengen alvorens het over te dragen. Of dat de gemeente nog een 
aantal jaren (bijv. afbouwend) subsidieert. Een ondernemer zal nooit in een dergelijk 



verliesgevend project investeren als de gemeente geen stimulerende voorwaarden schept. 
Hierover dient het college duidelijkheid te scheppen.   
 
 
 
Samenvattend: 

Meer informatie is noodzakelijk :  

• Exploitatiekosten van € 320.000,- voor het nieuw te bouwen zwembad lijkt ons niet 
realistisch. Dit behoeft een nadere toelichting. Geen indicatieve kosten maar 
werkelijke kosten nieuwe bad t.o.v. bestaande baden.  

• Overname voorwaarden van bestaande zwembaden door investeerders duidelijk 
maken 

• We missen een analyse van werkelijke beschikbaarheid voor doelgroepen als 
schoolzwemmen en verenigingen. 

• Wij vragen ons af of er middels modellen berekeningen zijn gemaakt van het 
verwachte aantal bezoekers bij realisatie van één nieuw zwembad. 

 

Enquête 

Uit een enquête die door 252 mensen is ingevuld, is gebleken dat zij het van Pallandtbad 
een onmisbare voorziening vinden, waarvoor zij best wat extra willen betalen (in de vorm van 
de entreeprijs). Met name de gezondheidsbevorderende en maatschappelijke rol van het 
zwembad kwam uit deze peiling naar voren. De enquête is in te zien op Varsseveld online. 
(en als men interesse heeft in de uitgebreide versie, kan deze desgewenst toegestuurd 
worden.) 

De nieuwe turnhal wil men van zonnepanelen voorzien, een duurzaamheidsgedachte waar 
de sporthal, kantine en het zwembad goed bij aan kunnen sluiten. 

Tot besluit 

De gemeente wil graag in gesprek met haar bewoners en initiatieven en suggesties vanuit de 
bevolking  horen die haar ‘bottum-up’ bereiken. Daardoor worden ideeën intrinsiek geboren 
en dus beter gedragen. Een uitstekend streven.  

De werkgroep “Behoud van Pallandtbad” is een breed gedragen initiatief van Varssevelds 
Belang. 

Zij stopt al gedurende anderhalf jaar energie in het zwembadenproject. Daartoe hebben wij 
verschillende keren gesproken met de heren van Balveren en Ligtenbarg. Diverse 
suggesties zijn gedaan. Van het benaderen van Coné, OptiSport en Laco, tot opzetten van 
een Stichting om het van Pallandtbad te exploiteren en  het gebruiken van duurzame energie 
bijvoorbeeld uit biogas.  

Steeds heeft de werkgroep zich constructief opgesteld en een dialoog gevoerd met de 
gemeente, steeds buiten de pers om. Omdat wij vinden dat het zo hoort!   



Telkens hebben we aangegeven mee te willen denken in oplossingen, het zwembad te zien 
als meerwaarde van een multifunctioneel gebouw, wat nog verder uitgebreid kan worden op 
gezondheidsfunctie. 

Wij vinden het teleurstellend vast te stellen dat er met de ingebrachte informatie zo weinig is 
gedaan. Zwembaden in een Stichting exploiteren of gebruik van energie uit biogas, wij 
vinden niets van dit alles terug in het raadsvoorstel. Zelfs niet dat het ook maar onderzocht 
is. Wij betreuren dat ten zeerste. 

 

 


