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Onderwerp 
Binnenzwembad Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Het huidige binnenzwembad Albrandswaard in principe, onverwacht hoge investeringen 
daargelaten, te exploiteren tot en met 30 juni 2018; 
2. Het college op te dragen de raad jaarlijks, uiterlijk bij de voorjaarsnota en voor het laatst bij de 
voorjaarsnota in 2017, een besluit te vragen of het zwembad nog een jaar extra wordt geëxploiteerd; 
3. De kosten te dekken uit de bestemmingsreserve zwembad Albrandswaard; 
 
Inleiding 
In de zomer heeft de raad een informatiebrief ontvangen over het besluit van het college om het 
binnenzwembad Albrandswaard tot 30 juni 2015 te exploiteren. Op basis van het onderzoek naar de 
mogelijkheden voor een nieuw binnenzwembad in de clusterlocatie Delta wil de raad de discussie over 
het verder financieren van het zwembad voeren (raadsbesluit 10 juni 2013). Uit het onderzoek over de 
clusterlocatie Delta/sportpark blijkt dat het budgetneutraal realiseren en exploiteren van een nieuw 
zwembad onmogelijk is. De kosten voor de gemeente zouden minimaal € 380.000 per jaar bedragen. 
Dat blijkt uit een verkenning onder vier landelijke marktpartijen die zijn gespecialiseerd in 
sportgebouwen en zwembaden. Deze conclusie is vergelijkbaar met het haalbaarheidsonderzoek dat 
in opdracht van de gemeente in 2009-2010 werd uitgevoerd naar de nieuwbouw van een gelijkwaardig 
zwembad. Daarnaast zijn contacten gelegd met Gemeente Vianen die exploitatiecijfers met ons heeft 
gedeeld en is met Zwemvereniging De Kikkersprong overlegd, wat een vergelijkbare conclusie 
oplevert.  
 
Beoogd effect 
Een zwemvoorziening tot en met juni 2018 in stand houden voor Albrandswaard 
 
Relatie met beleidskaders 
Sport- en ontspanningsaccommodaties, vooral de cluster delta/sportpark en de cluster Johannapolder 
 
Argumenten 
1.1 In 2013 heeft de raad al de intentie uitgesproken het zwembad voor 5 jaar te exploiteren. 
 
1.2 Het binnenzwembad vervult een grote maatschappelijke functie in Albrandswaard. 
Het binnenzwembad Albrandswaard heeft jaarlijks +/- 80.000 bezoekers. Het zwembad wordt ingezet 
voor doelgroepzwemmen (gehandicapten, ouderen etc) zwemlessen, recreanten en 
zwemverenigingen.  
 
1.3 Contracten worden per jaar afgesloten waardoor jaarlijks sluiting van het zwembad per 30 juni 
mogelijk is.  
Wanneer tussentijds toch voor een eerdere sluitingsdatum wordt gekozen dan 30 juni 2018 is het van 
belang dat dit uiterlijk in februari gebeurd zodat de contracten op tijd kunnen worden opgezegd. Het 
college zal de raad hiervoor jaarlijks een voorstel doen. 
 
1.4 Er is nog steeds een kleine kans dat er door derden een zwembad in Albrandswaard kan worden 
gerealiseerd. 
Ruimtelijk is er op het sportpark de mogelijkheid voor een binnenzwembad. In de cluster in de 
Johannapolder en eventueel de Rhoonse Weide zijn er ook mogelijkheden. De kans dat een externe 



partij wil investeren in een zwembad is groter als er op dat moment nog een "bestaand 
klantenbestand" is van het huidige zwembad. 
 
 
2.1 Als de raad in ferbuari besluit het zwembad te sluiten is er voldoende tijd om contracten te 
beeindigen en bezoekers op de hoogte te brengen. 
 
 
3.1 In 2013 is geld apart gezet op basis van de principe uitspraak van de raad om het zwembad voor 
5 jaar, tot en met 30 juni 2018 te exploiteren.  
De verwachting is nog steeds dat dit bedrag voldoende is voor de genoemde periode. 
 
Overleg gevoerd met 
Team ontwikkeling 
 
Kanttekeningen 
1.1 Er is altijd een risico dat er onverwachte investeringen nodig zijn. 
Op dit moment zijn er geen verwachtingen voor onvoorziene uitgaven. 
 
1.2 Wanneer er een calamiteit is waardoor het zwembad gesloten moet worden loopt de gemeente 
een (financieel) risico. 
Er worden steeds contracten voor 1 jaar (van 1 juli tot en met 30 september) afgesloten met partijen 
waardoor het risico beperkt blijft. 
 
3.1 Sluiting van het zwembad per 30 juni 2015 heeft als gevolg dat er geld beschikbaar komt voor 
andere wensen.  
Er is in 2013 een bestemmingsreserve van € 400.000 gevormd. Daarvan is in 2013 € 77.000 
uitgegeven. uitgaande van gemiddeld € 80.000 per jaar zal er tot en met juni 2015 nog +/- € 120.000 
nodig zijn. Er resteert, bij sluiting per 30 juni 2015, dan nog +/- € 200.000. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Ieder jaar, uiterlijk in februari, zal de raad gevraagd worden om het zwembad nog een jaar te 
exploiteren. Voor de laatste keer in februari 2017. 
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën  
In 2013 is een bestemmingsreserve zwembad Albrandswaard gevormd van € 400.000 voor de 
exploitatieperiode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018. Daarvan is door de raad op 10 juni 2013 € 
180.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2013 +/- € 77.000 uitgegeven. Voor de periode 2014 tot en 
met 30 juni 2018 resteert +/- € 323.000. 
 
Juridische zaken 
Met het NRIJ is een huurovereenkomst tot en met 30 juni 2018 afgesloten. 
Met Doxa (gedetacheerd personeel) en Synarchis (management en advies) is een overeenkomst 
afgesloten tot en met 30 juni 2015. 
 
  



Communicatie/participatie na besluitvorming 
Via de media zullen gebruikers op de hoogte gesteld worden van het raadsbesluit. 
De contractpartijen zullen apart op de hoogte gesteld worden van uw besluit. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage raadsbesluit 128865 binnenzwembad Albrandswaard d.d. 10 juni 2013 (59332) 
2. Bijlage Raadsinformatiebrief binnenzwembad Albrandswaard (60113) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


