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Datum : 23 januari 2014 
Aan : College van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek 

  Fractievoorzitters en Griffie/Gemeenteraad 
Betreft : Zwembaden de Paasberg 
 

LAATSTE  APPÈL 
 
Op 30 januari a.s. bespreekt de Raad van onze gemeente de collegeplannen voor de 
zwembaden en vallen mogelijk beslissingen met verstrekkende gevolgen, ondanks de 
verwarring die er momenteel heerst over doelstellingen en gemaakte afspraken. Ten 
aanzien daarvan willen wij nog een aantal punten onder uw aandacht brengen. 
 

1. Burgerparticipatie 
In een samenwerking tussen de belangenverenigingen van Silvolde en Terborg, de 
Stichting zwembaden de Paasberg en een grote groep mensen daar omheen, 
hebben wij een plan gemaakt voor bouw en exploitatie van een compact overdekt 
bad in combinatie met een openluchtbad. Een voorbeeld par excellence van door u 
beoogd maatschappelijk initiatief en burgerparticipatie. Dit plan voldoet aan alle 
eisen door u gesteld, en aan alle criteria van de KNZB en is in alle facetten 
getoetst en besproken met de provinciale inspectie voor zwembaden. 
Wij betreuren dat ons initiatief ter zijde is gelegd met als toevoeging “dat wij in 
beroep kunnen gaan bij de voorzieningenrechter”. Op z’n zachts gezegd niet 
netjes tegen een burgerinitiatief dat zich belangeloos voor de gemeenschap 
inspant. Ons plan voor het overdekte bad heeft dezelfde afmetingen en systemen 
als de baden van de andere indieners en is zoals gezegd vooraf bekeken door de 
provinciale inspectie. Het College in de persoon van wethouder Finkenflügel heeft 
aangegeven dat ons voorstel niet voldeed aan o.a. veiligheidseisen. Na nogmaals 
overleg door ons met de provinciale inspectie, wordt het College uitgenodigd zijn 
opmerkingen te onderbouwen met concrete vragen die dan door de Inspectie 
worden beantwoord. 

 
 

2. Kosten 
Zoals uit onze aanbieding, samengesteld door het plaatselijk consortium blijkt, 
zullen de stichtings- en exploitatiekosten beduidend lager gaan uitvallen ( beheer 
en exploitatie binnen de financiële kaders; ons voorstel 2.780.000 euro is 
waarschijnlijk 1.000.000 euro goedkoper dan de overige voorstellen (efficiënter 
gebouwd en met gebruikmaking van sommige systemen van het openluchtbad!). 

 
 

3. Risico’s 
Er zijn grotere risico’s op korte en middenlange termijn met betrekking tot voort- 
bestaan van ons openluchtbad (en eventueel overdekt bad) bij commerciële 
aanbieders. Immers wij hebben lage(re) kosten en zijn veel minder kwetsbaar 
voor druk op de subsidies. Een ander sterk punt voor onze positie is de maat- 
schappelijke borging en betrokkenheid. 

 
 

4. Toegankelijkheid 
Het is belangrijk dat het openluchtzwembad (en overdekt bad)  in de toekomst 
financieel toegankelijk blijft voor het gezin en alle andere genoemde doelgroepen.  
De tarieven dienen dusdanig te zijn dat ook families met een kleine portemonnee 
er altijd gebruik van kunnen maken. 
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5. Garantie 
Garandeert het College dat het openluchtbad minimaal 10 jaar in goede 
kwalitatieve omstandigheden open blijft (kwaliteit, beheersing zwem- 
watertemperatuur etc.). Waarom?  Niet alleen omdat de bevolking het heeft 
betaald en zelf gebouwd, maar vooral omdat op zomerse zonnige dagen 2000 
mensen uit alle lagen van de bevolking daar veel plezier aan beleven.  

 
 

6. Economie en werkgelegenheid  
Economie en werkgelegenheid in ons zwembadplan spelen een belangrijke rol 
voor dit deel van de oostelijke Achterhoek. Ons consortium van ervaren zwembad 
bouwers komt uit deze regio en zelfs voor ruim 50% uit onze gemeente. Het laten 
bouwen van ons overdekte bad door dit consortium zou pas echt een bijdrage 
leveren aan werkgelegenheid en economie door dit gemeentebestuur. 

 
 
Onze groep heeft altijd gezegd dat als er een beter en goedkoper plan van anderen 
komt, wij ons daar vanzelfsprekend bij aansluiten. Voorwaarde is wel dat het 
openluchtbad open blijft. Aan geen van deze twee door ons genoemde criteria echter lijkt 
te worden voldaan. De alternatieve plannen zijn veel duurder en er is grote verwarring 
over het voortbestaan van ons openluchtbad. Daarom veroorloven wij ons deze kritische 
opmerkingen als laatste appèl op uw College en Raad. 
 
 
SAMENVATTEND 
 
Alle betrokken burgers zullen zeer geïnteresseerd de deelname van de verschillende 
partijen aan de zwembaddiscussie op 30 januari volgen. Zij gaan constateren of beloftes 
en resultaten, woorden en daden, verband met elkaar houden van zowel partijen in de 
gemeenteraad als de leden van het college van B&W. 
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