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Inleiding Hoofdstuk 1 

1.1 Inleiding 
Nederland heeft, door de natuurlijke omgeving en de geschiedenis van het land, over het 
algemeen een nauwe verbondenheid met water. Begrijpelijk dan ook dat zwemmen wordt 
beschouwd als een belangrijke vaardigheid voor de Nederlander. Diverse factoren zijn aan te 
wijzen waarom steeds hogere eisen worden gesteld aan de omgeving waarin zwemvaardigheid 
wordt aangeleerd. Gedacht moet worden aan aanpassingen aan zwembaden ten gevolge van 
de legionella wetgeving, uitbreiding van het toezicht door verscherping van de veiligheidseisen, 
stijging van de energielasten onder meer door het realiseren van hogere lucht- en 
watertemperaturen (consumentenwens) en toename van de investeringskosten door 
bijvoorbeeld het verhogen van de attractiviteit (toevoegen van glijbanen en andere 
speelvoorzieningen).  
 
Belangrijk gevolg van de toegenomen eisen aan zwembaden is dat ook de kosten voor 
instandhouding steeds verder stijgen. Doordat voor toegang, de belangrijkste bron van 
inkomsten, in de regel sociaal-maatschappelijke tarieven worden gehanteerd, is aan de 
batenkant in de regel slechts een marginale groei zichtbaar. Veel gemeenten en private 
exploitanten van (gemeentelijke) zwembaden worden dan ook geconfronteerd met de vraag 
hoeveel verder de kosten en opbrengsten van deze voorzieningen nog uiteen mogen lopen. De 
balans is steeds moeilijker te vinden, te meer omdat de consument kritisch blijft en hoge eisen 
stelt. 
 
Wanneer het voorgaande in het licht van de hedendaagse bezuinigingstaakstellingen wordt 
geplaatst, ligt het voor de hand om kritisch te (gaan) kijken naar de financiële en 
maatschappelijke consequenties van investeringen in zwembaden. Het in stand houden van 
een zwembad is op lange termijn kostbaarder dan ‘slechts’ de investering. Mede vanuit deze 
gedachte wordt door gemeenten steeds vaker gekozen voor het faciliteren van functioneel 
zwemmen (verenigingen, leszwemmen en doelgroepenactiviteiten zoals aquajogging, 
aquafitness, meer bewegen voor ouderen, et cetera) in plaats van het recreatief zwemmen. Dit 
is tevens te zien in de realisatie van de nieuwe zwembaden waarin voornamelijk functioneel 
zwemwater (wedstrijd- en doelgroepenbassins) wordt gerealiseerd.  

 
Hierdoor is de wijze waarop gemeenten invulling geven aan hun verantwoordelijkheid ten 
aanzien van het zwemwateraanbod de laatste jaren volop in beweging en aan verandering 
onderhevig. Ook ingegeven door een toename in de kosten voor de realisatie en exploitatie 
zoeken gemeenten actief naar mogelijkheden om efficiënt om te gaan met hun zwemwater-
aanbod. Hoewel de functie van zwembaden ten principale niet ter discussie staat, wordt het 
wel steeds belangrijker om kritisch te kijken naar alle uitgaven en de mogelijkheden tot 
kostenreductie. In dit kader doet zich op enig moment bij ieder zwembad de vraag voor in 
hoeverre het wenselijk is de voorziening in stand te houden, te renoveren of nieuw te bouwen. 
Daarnaast wordt door gemeenten meer en meer onderzocht in hoeverre het overdragen c.q. op 
afstand plaatsen van beheer en exploitatie van een zwemvoorziening, bijvoorbeeld aan een 
private marktpartij, kan bijdragen aan de gewenste kostenreductie.  

 
 



 

5/91 

1.2 Aanleiding en geschiedenis 
Ook binnen de gemeente Oldebroek wordt sinds enkele jaren de discussie gevoerd over het 
aanbod aan zwemwater in de gemeente en de wijze waarop hiermee dient te worden 
omgegaan. De gemeente beschikt momenteel binnen haar gemeentegrenzen over zwembad 
De Veldkamp, dat is gelegen in Wezep. De subtropische zwemvoorziening bestaat onder meer 
uit een recreatiebad (inclusief whirlpools, jetstreams en een glijbaan), een wedstrijdbad en 
een peuterbad. Daarnaast is in het zwembad een zogenaamde kuurhoek aanwezig, met onder 
meer Turkse stoombaden, een kruidenbad en een 1 zonnebank.     
 
Reeds in 2001 is door de raad van de gemeente Oldebroek besloten nader onderzoek te laten 
verrichten naar het beheer van zwembad De Veldkamp. Uit dit onderzoek, getiteld 
‘Toekomstperspectief zwembad De Veldkamp’ zijn diverse aanbevelingen en aandachtspunten 
naar voren gekomen die in de daarop volgende jaren zijn uitgewerkt. Vervolgens is in 2004 het 
principebesluit genomen om zwembad De Veldkamp intern te verzelfstandigen. Middels het 
onderzoeksrapport interne verzelfstandiging, getiteld “De Veldkamp op eigen benen” zijn de 
bijbehorende financiële en organisatorische consequenties in kaart gebracht, waarna in 
2005/2006 de interne verzelfstandiging definitief gestalte heeft gekregen.  
 
Sinds de interne verzelfstandiging is, mede vanwege het niet langer doorbelasten van een deel 
van het totale gemeentelijke apparaat, het nadelige exploitatiesaldo teruggebracht tot een 
jaarlijks tekort van circa € 250.000,= (situatie 2010, excl. kosten beheerplan). Ondanks dit 
gegeven is geconstateerd dat de verzelfstandiging feitelijk niet op alle onderdelen ook in de 
praktijk is doorgevoerd. Zeer recent heeft het college van Burgemeester en Wethouders dan 
ook besloten de interne verzelfstandiging van het zwembad weer terug te draaien, waardoor 
het zwembad op dit moment weer ressorteert in de lijnorganisatie (afdeling Samenleving).  
 
 
 

1.3 Onderzoeksvraag 
Ook de gemeente Oldebroek ontkomt niet aan de ombuigingen die door de Rijksoverheid in 
gang zijn gezet en die zijn weerslag hebben op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 
De verslechterde economische voorzichten leiden ertoe dat de financiële armslag van de 
gemeente hierdoor de komende jaren flink zal worden ingeperkt.   
 
De gemeente Oldebroek heeft zich dan ook voorgenomen om (wederom) aandacht te besteden 
aan het optimaliseren van het aanbod aan functioneel en recreatief zwemwater tegen een zo 
beperkt mogelijke gemeentelijke bijdrage. De gemeente wenst hiertoe nader inzicht te 
verkrijgen in het meest wenselijke toekomstperspectief voor zwembad De Veldkamp, zowel 
ten aanzien van financieel en maatschappelijk rendement als ook ten aanzien van de meest 
wenselijke beheer- en exploitatievorm. Dientengevolge heeft Andres c.s. de opdracht gekregen 
voor het bieden van deze externe ondersteuning, waarvoor de centrale adviesvraag als volgt is 
geformuleerd: 
 
 
 
 
 
 
 

Stel door middel van de uitwerking van een aantal scenario’s een toekomstperspectief op 
voor zwembad De Veldkamp en geef daarbij onder meer uitwerking aan de 

maatschappelijke gevolgen, de optimale beheer- en eigendomstructuur alsmede de 
bijbehorende investerings- en exploitatielasten. 
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Ten aanzien van de uitwerking worden navolgende scenario’s onderscheiden: 
 

1. Situatie huidige locatie: 
a) behouden van het huidige zwembad; 
b) bestaande zwembad omvormen naar een doelgroepenbad in combinatie met 

een toevoeging/koppeling aan andere functies; 
2. Realisatie op een nieuwe locatie: terug naar een doelgroepenbad in combinatie met 

een toevoeging/koppeling aan andere functies; 
3. Sluiting van het zwembad. 

 
Per scenario worden op verzoek van de gemeente Oldebroek in ieder geval de navolgende 
aspecten uitgewerkt: 
 

1. een productvisie; 
2. de incidentele en structurele financiële consequenties; 
3. de maatschappelijke gevolgen; 
4. een uitvoeringsplan voor implementatie.  

 
Daarnaast wordt een beschouwing gegeven op de optimale beheer- en eigendomsstructuur en 
worden tot slot conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 
 
Op basis van de uitwerking van deze scenario’s en aspecten dient de gemeente Oldebroek een 
weloverwogen keuze te kunnen maken voor het scenario dat voor zwembad De Veldkamp het 
beste toekomstperspectief biedt. 
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Inventarisatie en analyse Hoofdstuk 2 

2.1 Inleiding 
In voorliggend hoofdstuk wordt de inventarisatie van zwembad De Veldkamp gepresenteerd. 
De inventarisatie heeft onder andere betrekking op het voorzieningenaanbod, de 
organisatiestructuur, de exploitatie, de bezoekaantallen, de benutting & bezetting en de 
onderhoudsstaat. Vervolgens verschaft de marktanalyse inzicht in wie de belangrijkste 
(potentiële) bezoekers zijn, waarna in de omgevingsanalyse duidelijk wordt gemaakt of het 
zwembad zich in de directe nabijheid van gelijksoortige voorzieningen in omringende 
gemeenten bevindt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een SWOT-analyse, die de unique-
selling points van het zwembad benoemd. 
 
 
 

2.2 Voorzieningenaanbod en exploitatie zwembad De Veldkamp 
Achtereenvolgens wordt uitwerking gegeven aan: 

• het huidige voorzieningenniveau; 
• de organisatiestructuur; 
• de exploitatiecijfers en -kenmerken.  

 
2.2.1 Huidige voorzieningenniveau 
Het overdekte zwembad De Veldkamp ligt aan de Oude Keizersweg in Wezep, in het oosten van 
de gemeente Oldebroek. Het zwembad ligt aan een doorgaande weg en heeft een eigen ruime 
parkeerplaats met 104 parkeerplaatsen. Daarnaast is het zwembad ook goed aangesloten op 
het openbaar vervoer waardoor het zowel per bus als ook per trein relatief eenvoudig te 
bereiken is. 
 

De Veldkamp heeft de beschikking over drie bassins met circa 560m2 wateroppervlakte: 
• een wedstrijdbad van 25 bij 15 meter en een diepte van 2,15 meter over het hele 

bassin. Het wedstrijdbad beschikt deels over een beweegbare bodem. De 
watertemperatuur is circa 28 graden Celsius; 

• een recreatiebad met een waterdiepte tussen de 40 en 140 centimeter. De 
watertemperatuur is ruim 30 graden Celsius; 

• een peuterbad met speeltoestellen en water. De watertemperatuur is 34 graden 
Celsius. 

 
Daarnaast zijn er de volgende faciliteiten aanwezig: 

• whirlpools, massagestralen, jetstream, wildwaterkreek met stroomversnelling, 
bubbelbad en een 60 meter lange glijbaan beginnende op een hoogte van 7 meter; 

• de kuurhoek bestaande uit een Turks Stoombad, kruidenbaden, hot whirlpool, 
zonnebanken1 en een massagetafel2. 

• Tenslotte is er een horecavoorziening aanwezig. Deze horecavoorziening is door de 
gemeente verpacht aan een private ondernemer. 
 

                                                                    
1  Het zwembad beschikt momenteel slechts over 1 zonnebank, de andere is tijdelijk buiten gebruik. 
2  De massagetafel / massagefunctie wordt momenteel niet meer ingevuld. Het zwembad zou deze graag weer in ere willen 

herstellen.  
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2.2.2 Organisatie zwembad De Veldkamp 
 
Organisatiestructuur 
De gemeente Oldebroek draagt de financiële zorg voor het onderhoud en de exploitatie van het 
zwembad. Het management draagt zorg voor het beheer en de dagelijkse leiding van het 
zwembad. Het management treedt op als stimulerende factor bij het uitvoeren van deze taken. 
Schematisch bezien ziet de structuur van het zwembad er als volgt uit: 
 

Figuur 1 Organigram Zwembad De Veldkamp 

 
 

De huidige formatie voor De Veldkamp bedraagt 8,78 fte. De noodzakelijke formatie voor een 
zwembad van deze grootte en bezoekersaantallen bedraagt gemiddeld circa 11,5 fte. Het 
verschil tussen de bruto en netto formatie (2,72 fte) wordt aangevuld met personeel dat extern 
wordt ingehuurd. Voor schoonmaak wordt Inclusief Intervens ingehuurd (WSW)3. 
 
Het organigram van het zwembad wekt de indruk dat er binnen de organisatie sprake is van 
een strakke en duidelijke functiescheiding. Echter, in de praktijk blijkt dat vrijwel alle 
medewerkers diverse werkzaamheden verrichten. Daarbij worden ook regelmatig 
werkzaamheden verricht uit een andere functiegroep dan waar ze voor zijn aangesteld (en 
waar ze voor betaald krijgen). Zo kan het voorkomen dat relatief dure arbeidskrachten (zoals 
zweminstructeurs) ook werkzaamheden verrichten van lager ingeschaalde functies (zoals 
schoonmaak- of kassawerkzaamheden). Er is momenteel slechts 1 persoon binnen de 
organisatie met een dubbele aanstelling, de overige medewerkers zijn in principe slechts voor 
één vakgebied of functie aangenomen. Op dit vlak is nog enige efficiency te behalen.  
 
Interne verzelfstandiging 
Op 1 januari 2006 is zwembad De Veldkamp intern verzelfstandigd. De gemeente Oldebroek 
heeft het zwembad formeel uit de lijnorganisatie gehaald en op afstand geplaatst, maar er is 
een zeer sterke integrale binding gebleven met de gemeente. Het zwembad maakt na interne 
verzelfstandiging nog steeds onderdeel van de gemeentelijke organisatie, waarvoor het 
college in principe de volledige verantwoordelijkheid draagt. Argumenten die destijds zijn 
aangedragen voor de interne verzelfstandiging waren: 

1. directe aansturing door de algemeen directeur is effectiever dan aansturing vanuit de 
lijn (afdeling Samenleving); 

2. het terugdringen van overheadkosten; 
3. het benadrukken van de bijzondere status van het zwembad; 
4. de budgetrelatie met de gemeente. 

 

                                                                    
3  Bron: Bedrijfsplan zwembad De Veldkamp – Zwembad van het zuiverste water 2009-2013 
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Op basis van voortschrijdend inzicht heeft inmiddels een heroverweging plaatsgevonden op 
enkele uitgangspunten. De keuze om de aansturing onder te brengen bij de algemeen 
directeur is begrijpelijk geweest, maar stuitte in de praktijk op teveel bezwaren. De afstand tot 
de vakafdeling is te groot gebleken (inhoudelijke kennis van de directeur mag en kan niet 
worden verwacht) en de aansturing heeft teveel tijd gevraagd om een en ander ‘naast’ alle 
andere werkzaamheden adequaat ter hand te kunnen nemen4. Inmiddels heeft het college van 
B&W besloten de interne verzelfstandiging terug te draaien en maakt het zwembad weer 
onderdeel uit van de gemeentelijke lijnorganisatie (meer concreet de afdeling Samenleving). 
 
 
2.2.3 Exploitatie zwembad De Veldkamp 
 
Exploitatie 
In navolgende tabel wordt de exploitatie van zwembad De Veldkamp gepresenteerd voor de 
jaren 2010 en 2009. 
 
Tabel 1 Exploitatieoverzicht De Veldkamp (rekening) 
Exploitatieoverzicht De Veldkamp 

Algemeen 2010 2009 

Recreatief zwemmen € 450.658  € 464.175  
Leszwemmen € 139.060  € 119.790  
Schoolzwemmen € 35.286  € 40.182  
Zwem- en waterpolo € 13.222  € 13.101  
Militair zwemmen € 25.882  € 30.991  
Overige baten € 35.774  € 18.765  
Totaal opbrengsten € 699.882  € 687.004  
      
Administratiekosten € 19.292  € 28.831  
Exploitatiekosten € 325.605  € 276.860  
Promotie zwembad € 11.199  € 19.971  
Personeelskosten € 595.119  € 600.416  
Totale kosten € 951.215  € 926.078  
      
Operationeel resultaat -€ 251.333  -€ 239.074  
Normkosten beheerplan € 420.101  € 422.617  
Totaal saldo -€ 671.434  -€ 661.691  
 
Opvallende zaken zijn: 

• In 2010 is (bewust) afgeweken van het gebouwenbeheerplan en de daarvoor geldende 
norm. Hierdoor is het bedrijfsresultaat optisch gelijk gebleven, maar is in de praktijk 
bijna € 100.000,= “bespaard” door niet uitgevoerde c.q. uitgestelde werkzaamheden. 
Deze niet uitgevoerde werkzaamheden kunnen echter niet worden aangemerkt als een 
besparing aangezien de werkzaamheden feitelijk doorgeschoven zijn (o.a. naar de 
grote renovatiewerkzaamheden die in 2014 zijn beoogd); 

• de totale opbrengsten zijn in 2010 licht toegenomen ten opzichte van 2009; 
• ook de totale kosten zijn in 2010 licht toegenomen ten opzichte van 2009; 
• het exploitatietekort is hierdoor in 2010 bijna € 10.000,= groter dan in 2009. 

                                                                    
4  Bron: nulmeting zwembad De Veldkamp 2010 
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Bezoekaantallen 
In navolgende tabel worden de bezoekaantallen van 2008 tot en met 2010 gepresenteerd voor 
zwembad De Veldkamp. 
 
Tabel 2 Bezoekaantallen De Veldkamp 

Bezoekgroep De Veldkamp Aantal in 2008 Aantal in 2009 Aantal in 2010 

Vrij zwemmen (recreatief) 122.972 110.941 108.582 
Les zwemmen 24.918 25.588 26.416 
Aquasporten 8.418 7.917 7.543 
Baby/peuterzwemmen 6.203 5.708 4.986 
Schoolzwemmen 10.551 10.770 9.552 
Verenigingszwemmen 20.242 20.012 18.437 
Totaal 193.304 180.936 175.516 
 
Opvallende zaken zijn: 

• de geleidelijke afname van het totale bezoekaantal; 
• de stijging van het (rendabele) leszwemmen van 2%; 

 
De overige bezoekaantallen worden in navolgende tabel gepresenteerd: 
 

Tabel 3 Bezoekaantallen De Veldkamp ‘overig’ 

Bezoekgroep De Veldkamp Aantal in 2008 Aantal in 2009 Aantal in 2010 

Verkoop couponboekjes 1.772 1.753 1.838 
Overig 4.857 4.363 4.414 
Kuurhoek 35.761 32.031 27.982 
 
Op basis van voorgaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de kuurhoek de afgelopen 
twee jaar ruim 20% aan bezoeken heeft verloren. Een mogelijke verklaring daarvoor is niet 
voor handen.  Overigens is er vanaf 2012 binnen het zwembad de beschikking over een modern 
kassaregistratiesysteem, tot op heden beschikte het zwembad alleen over handmatige 
registratie. 
 
De Veldkamp heeft enerzijds een sociaal-maatschappelijke functie waar onder andere de 
productgroepen leszwemmen, recreatief- en vrijzwemmen toe behoren. Deze productgroepen 
worden tegen een lagere prijs dan de kostprijs (maatschappelijk tarief) aangeboden. 
Anderzijds heeft De Veldkamp een commerciële functie waar onder andere arrangementen, 
commerciële verhuur van het zwembad en de kuurhoek toe kunnen worden gerekend5.  
 
Om een analyse te kunnen geven van de capaciteit en benutting van het zwemwater wordt 
allereerst op basis van landelijke kengetallen inzicht verschaft in  het animocijfer en de 
benutting. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het weekrooster van De Veldkamp voor het 
bepalen van de bezetting. De bezetting wordt uitgedrukt in een percentage, de 
bezettingsgraad. Tenslotte zijn de exploitatiecijfers van het zwembad in haar huidige vorm 
middels een benchmark vergeleken met 5 referentiebaden.  
 

                                                                    
5  Bron: Bedrijfsplan zwembad De Veldkamp - Zwembad van het zuiverste water 2009-2013 – voor tarievenlijst zie bijlage 1 
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Animocijfer 
Door het totale bezoekaantal te delen door het aantal inwoners van de gemeente Oldebroek 
wordt het animocijfer verkregen. Met het animocijfer kan een uitspraak worden gedaan over 
de mate waarin inwoners in de gemeente Oldebroek zwemmen.  
De gemeente Oldebroek telde op 1 januari 2010 22.750 inwoners6. Voor zwembad De 
Veldkamp met circa 175.000 bezoeken bedraagt in 2010 het animocijfer 7,7 bezoeken per 
inwoner per jaar. Een overdekt zwembad met een animocijfer tussen de 4 en de 5 wordt 
landelijk gezien als een zwembad met een goede bezetting. Zwembad De Veldkamp heeft op 
basis van het animocijfer een goede bezetting. 
 
Benutting 
De benutting van het zwemwater wordt verkregen door het totaal aantal bezoeken te delen 
door het beschikbare zwemwateroppervlak. Hiermee kan een uitspraak worden gedaan over 
de intensiteit waarmee het beschikbare zwemwater wordt gebruikt. Het gemiddeld aantal 
bezoeken van De Veldkamp bedraagt over de afgelopen drie jaren circa 183.000. Het 
beschikbare zwemoppervlak bedraagt 560m2. De benutting van De Veldkamp is daarmee 
afgerond 330 bezoeken per m2. Als landelijk kengetal wordt 340 gehanteerd7. Qua 
bezoekaantallen ten opzichte van het wateroppervlak doet De Veldkamp het niet slecht, maar 
de maximale benutting van het zwemwateroppervlak is nog niet bereikt.  
 
Bezetting 
De bezettingsgraad zegt iets over de mate van het gebruik van de verschillende bassins door 
verschillende doelgroepen en verenigingen en van het gebruik in zijn geheel. Om de 
bezettingsgraad te bepalen worden de werkelijk bezette uren afgezet tegen de uren waarin het 
zwembad praktisch gezien bezet kan worden. Om de werkelijke bezetting van het zwembad te 
bepalen wordt gebruik gemaakt van het weekrooster van De Veldkamp. Om de praktische 
bezetting te bepalen wordt gekeken naar de huidige openings- en sluitingstijden. Indien het 
zwembad bijvoorbeeld doordeweeks om 23.00 uur dichtgaat wordt gesteld dat het praktisch 
gezien mogelijk is om het zwembad open te houden tot 23.00 uur. 
 
De Veldkamp is nagenoeg het gehele jaar iedere dag van de week geopend, behalve op een 
zestal feestdagen. Op de andere feestdagen heeft het zwembad een beperkte openstelling. 
Voor De Veldkamp geldt met een openstelling van 7 dagen per week en openingstijden van 
7.00 tot 21.30 uur doordeweeks en van 8.00 tot 16.00 uur en van 16.45 tot 23.00 op zaterdag 
en van 12.30 tot 16.00 uur op zondag een praktische bezetting van 90,25 uur per bassin per 
week. Aan de hand van een gemiddeld weekrooster en –programmering8 blijkt de werkelijke 
bezetting ten opzichte van de praktische bezetting als volgt: 

• het wedstrijdbad heeft een bezetting van circa 85 uur; 94%;  
• het recreatiebad heeft een bezetting van circa 79  uur; 87%.  

 
De werkelijke bezetting ten opzichte van de praktische bezetting van De Veldkamp is redelijk 
tot goed te noemen. Het wedstrijdbad is voor 94% ten opzichte van de praktische 
bezettingsgraad bezet. Op zaterdagavond vindt er regelmatig verhuur aan de zwemclub en 
verhuur aan “overigen” plaats, dit wordt zoveel mogelijk vast ingepland. Het commercieel 
gebruik van de zaterdagavond kan nog verder stijgen. Het recreatiebad is op maandagochtend 
gesloten, hier is (theoretisch) verbetering van de bezetting te realiseren.  

                                                                    
6  Bron: CBS 
7  Bron: Nulmeting zwembad De Veldkamp 2010 
8  Zie bijlage 2 – In de berekening is het zwembad op zaterdagavond bezet. 
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Op zondag is het zwembad slechts 3,5 uur geopend. Hoewel bij de totstandkoming van de 
praktische bezettingsgraad is gerekend met 3,5 uur, is hier ook een verbetering van de 
programmering mogelijk. Zowel vanuit het personeel als vanuit de samenleving zijn signalen 
ontvangen dat er een steeds groter wordende groep is die op zondagochtend graag zou willen 
leszwemmen. Dit mede gezien de wachtlijsten op zaterdag.  
 
De kuurhoek van het zwembad is alleen geopend als er ook recreatief zwemmen plaatsvindt. 
Dit is een logische keuze, aangezien bijvoorbeeld zwemmers van sportverenigingen tijdens 
hun training geen gebruik zullen maken van de kuurhoek.  
 
Wachtlijsten 
Zwembad De Veldkamp heeft voor het aanbieden van zwemlessen een wachtlijst. Er staan 
circa 300 personen op de wachtlijst voor het leszwemmen op zaterdag.  
 
Analyse baten per uur/per bezoeker 
Op basis van het zwembadrooster, de omzetcijfers en de bezoekaantallen 2010 is navolgend 
een overzicht samengesteld waaruit kan worden afgeleid hoe de opbrengsten zich verhouden 
ten opzichte van een uur zwembadgebruik en ten opzichte van het aantal bezoekers. 
 
Tabel 4 Analyse opbrengsten per uur/gebruiker 

Product 
uren per 
week 

WB      RB 

uren per 
jaar 

baten per jaar 
baten 
per uur 

aantal 
bezoekers 

baten per 
bezoeker 

                
Recreatief 
zwemmen 43 45 4400 € 350.133,00  € 79,58       106.558  € 3,29 
Doelgroepen 9 9,5 925 € 43.704,00  € 47,25         12.180  € 3,59 
Leszwemmen* 12 19 1550 € 139.060,00  € 89,72         26.416  € 5,26 
Schoolzwemmen 7 4 550 € 35.286,00  € 64,16           9.552  € 3,69 
Zwem& 
waterpoloclub 5 0 250 € 12.067,00  € 48,27         10.917  € 1,11 
Militair zwemmen 5,5 0 275 € 23.689,00  € 86,14           7.185  € 3,30 
ROC 3 0 150 € 0,00  € 0,00                  -   € 0,00 
Overige  - - - € 8.917,00  - 2708 € 3,29 
Kuurhoek - - - € 47.502,00  - - - 
Verhuur overig  
(horeca) - - - € 32.454,00  - - - 
        € 692.812,00 € 692.812,00 € 692.812,00 € 692.812,00               175.516 175.516 175.516 175.516       
* inclusief volwassen zwemmen en 1-
uur lessen           
 
Uit voorgaande tabel kan onder meer worden afgeleid dat verhoudingsgewijs een uur 
leszwemmen de meeste omzet genereert, gevolgd door een uur recreatiezwemmen. Indien 
vervolgens de omzet wordt gerelateerd aan het aantal bezoekers, dan kan worden vastgesteld 
dat wederom het leszwemmen als activiteit de meeste omzet per bezoeker genereert. Echter, 
het recreatief zwemmen is, indien gerelateerd aan het aantal recreatieve bezoekers, fors 
teruggevallen en moet het schoolzwemmen en de doelgroepenactiviteiten ook nog voor zich 
dulden.  
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Daarbij dient tevens te worden benoemd dat het recreatiezwemmen qua personele inzet aan 
het bassin meer vraagt dan doelgroepenactiviteiten of leszwemmen aangezien het 
recreatiezwemmen op dit moment het meest wordt aangeboden in het zwembad.  
 
Benchmark 
De exploitatieresultaten van zwembad De Veldkamp in haar huidige staat en bedrijfsvoering 
zijn beoordeeld op basis van een benchmark (vergelijking). De benchmark zwembaden van 
Andres c.s. bevat de feitelijke en actuele exploitatiegegevens van circa vijftig uiteenlopende 
openlucht, overdekte en combibaden. Hieruit is een geanonimiseerde selectie gemaakt van vijf 
overdekte baden (of het overdekte gedeelte van een combibad) die in configuratie 
overeenkomen met zwembad De Veldkamp. De resultaten van deze benchmark zijn 
opgenomen in bijlage 3.  
 
Uit de gegevens van de benchmark blijkt dat De Veldkamp voor wat betreft opbrengsten goed 
presteert. Als er sec naar de kosten worden gekeken zijn deze echter ook aan de hoge kant. 
Het dekkingspercentage (exclusief kapitaallasten) is gemiddeld. Voor wat betreft de 
bezoekaantallen presteert De Veldkamp zeer goed. Dit is ook af te leiden uit het hoge 
animocijfer en het hoge benuttingscijfer. Dit betekent dat vraag en aanbod goed op elkaar zijn 
afgestemd en dat de accommodatie daarmee over een passende hoeveelheid m2 zwemwater 
beschikt. Met de huidige omvang in m2 zwemwater en bijbehorende bezoekaantallen doet het 
zwembad het in ieder geval goed. 
 
 
2.2.4 Conclusies 
Op basis van de analyse van de exploitatie van zwembad De Veldkamp en de benchmark met 
vergelijkbare baden kunnen navolgende conclusies worden getrokken: 

• Het exploitatietekort is ten opzichte van 2009 iets groter geworden. 
• De bezoekaantallen van De Veldkamp zijn de laatste drie jaren (dus ook in 2010) 

afgenomen.  
• Het animocijfer van De Veldkamp ligt boven het landelijke gemiddelde.  
• De benutting komt nagenoeg overeen met landelijke kengetallen.  
• De bezetting van het wedstrijdbassin is goed te noemen en van het recreatiebassin 

redelijk.  
• Het leszwemmen is zowel per uur als per bezoeker de activiteit met de hoogste omzet. 

 
In algemene zin kan worden gesteld dat het zwembad in haar huidige situatie en configuratie 
naar behoren wordt geëxploiteerd en dat vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. 
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2.3 Fysieke staat De Veldkamp 
In navolgende paragraaf wordt achtereenvolgens worden ingegaan op de huidige 
perceelsindeling, de staat van onderhoud en het meerjaren onderhoudsplan.  
 
2.3.1 Perceelsindeling 
Het zwembad de Veldkamp is gesitueerd op een ruim perceel in de gemeente Oldebroek. In 
navolgende overzichtstekening is aangegeven op welke wijze het betreffende perceel is 
ingedeeld en welke verhouding hierbinnen tussen bebouwd en onbebouwd oppervlak kan 
worden geconstateerd.  
 
 

 
 
Ten aanzien van de huidige perceelsbegrenzing van het zwembad kan worden vastgesteld dat 
het zwembad beschikt over een (verhoudingsgewijs) grote buitenruimte. Deze buitenruimte is 
onbebouwd – in het verleden waren hier enkele buitenbaden gesitueerd maar deze zijn reeds 
geruime tijd geleden geamoveerd (inclusief eventuele fundamenten en installaties die zich 
beneden maaiveld bevonden). Momenteel is het buitenterrein (met name in de zomerperiode) 
in gebruik als zonneweide/ligweide. Daarnaast worden bij gelegenheid evenementen 
georganiseerd. Aangezien het buitenterrein vrij is van bebouwing kan het relatief eenvoudig 
(deels) worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van aanvullende (commerciële) 
voorzieningen. 
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Indien de situering van het zwembad nader wordt beschouwd, dan kan tevens worden 
opgemerkt dat in de directe nabijheid van het zwembad aanvullende sportvoorzieningen zijn 
gesitueerd. Zo is direct grenzend aan het perceel van het zwembad een tennisclub gevestigd. 
Daarnaast staat op relatief korte afstand een gemeentelijke sporthal. Indien de beheer- en 
eigendomsstructuur van het zwembad wijzigt dan kunnen deze voorzieningen mogelijkerwijs 
(deels) worden betrokken in het proces, om zodoende door synergievoordelen de integrale 
exploitatie te verbeteren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3.2 Staat van onderhoud 
De onderhoudstoestand van het gebouw is redelijk goed te noemen. Er is sprake van gering 
achterstallig esthetisch onderhoud9.  
 
Wel is door de gemeente geconstateerd dat er ten aanzien van de bouwkundige en 
installatietechnische elementen in het zwembad aanzienlijke achterstand in opgelopen in het 
onderhouden c.q. vervangen van diverse onderdelen. De gemeente heeft dientengevolge 
recent een nieuw Meerjarenonderhoudsplan opgesteld waarin alle noodzakelijke 
aanpassingen zijn opgenomen.  
 
Indien de onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren nader worden beschouwd, dan 
kan worden vastgesteld dat de gemeente Oldebroek jaarlijks gemiddeld genomen een bedrag 
van circa € 398.000,= heeft gereserveerd ten behoeve van het groot onderhoud en de 
kapitaallasten. Van dit bedrag is circa € 235.000 gereserveerd voor planmatig groot onderhoud 
en circa € 165.000 benodigd aan rente en kapitaallasten (peil 2012).  Deze kosten voor 
planmatig onderhoud zijn relatief gezien hoog. Echter, de hoogte van de planmatige 
onderhoudskosten worden in belangrijke mate veroorzaakt door het tijdstip waarop 
voornoemd MJOP is opgesteld.  
 
Het zwembad staat namelijk aan de vooravond van een groot aantal aanzienlijke 
bouwtechnische en installatietechnische investeringen die noodzakelijk zijn om het zwembad 
ook de komende 20 jaar nog veilig en adequaat te kunnen exploiteren. Indien bijvoorbeeld de 
beoogde onderhoudslasten per afzonderlijk jaar nader worden bekeken dan vallen met name 
de jaren 2014 en 2024 op. In deze beide jaren worden namelijk onderhoudswerkzaamheden 
begroot ter waarde van respectievelijk € 1.520.000,= en  €  640.000,=. De relatief hoge 
planmatige onderhoudskosten zijn daardoor wel verklaarbaar en ook te rechtvaardigen.  
 

                                                                    
9  Bron:Nulmeting Zwembad De Veldkamp 2010 
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Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat met name de geplande investeringen in 2014 in het 
kader van onderhavig onderzoek van wezenlijk belang zijn. Het verdient aanbeveling deze 
beoogde onderhoudswerkzaamheden niet zonder meer in de daadwerkelijke 
onderhoudscyclus op te nemen maar deze eerst te relateren aan de uitkomsten van 
voorliggend onderzoek.  
 
 
 

2.4 Marktanalyse 
De marktanalyse geeft onder andere antwoord op de vraag: “Wie zijn de belangrijkste 
(potentiële) bezoekers van zwembad De Veldkamp, nu en in de toekomst?”  
In de missie van het bedrijfsplan10 is opgenomen dat De Veldkamp bij dient te dragen aan de 
gezondheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Oldebroek door middel van sport 
en ontspanning. Daarnaast wenst De Veldkamp uit te groeien tot de eerste keus van de 
regionale markt als het gaat om in- en ontspanning. Conform bedrijfsplan zijn de primaire 
doelstellingen van het zwembad voor de periode 2008-2013: 

• een jaarlijkse stijging van het aantal bezoekers van 3%; 
• een jaarlijkse stijging van ouderen die deelnemen aan aquasporten van 5%; 
• een jaarlijkse stijging van kinderen die deelnemen aan aquasporten van 5%. 

Tot op heden is geen van deze doelstellingen behaald.  
 
 
2.4.1 Omvang en herkomst huidige bezoekers 
In november 2009 heeft zwembad De Veldkamp onderzoek laten verrichten onder haar gasten. 
In dit onderzoek is onder meer bekeken uit welke plaatsen de bezoekers van het zwembad 
komen.  Gedurende dit onderzoek is aan 141 bezoekers gevraagd naar hun herkomst. Van deze 
groep bezoekers kwam het merendeel uit Wezep (39%) en uit Zwolle (20,6%). Daarnaast  
woont 7,8% in (de kern) Oldebroek, 7,8% in Hattem en 2,1% was afkomstig uit Hattemerbroek. 
De overige 32 bezoekers kwamen uit onder meer ’t Harde, Heerde en Epe. 
 
De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt tussen de 26 en 40 jaar (29,1%). De 
leeftijdsgroepen tussen de 41 tot 60 jaar en de 60+-groep zijn echter ook sterk 
vertegenwoordigt; respectievelijk 27,7% en 26,2% van het aantal ondervraagde bezoekers 
behoort tot voornoemde leeftijdsgroepen. De groep jongeren van 10 tot 15 jaar is 
ondervertegenwoordigd; slechts 4 van de 141 geïnterviewde personen behoort tot deze 
leeftijdscategorie.   
 
 
2.4.2 Lokale demografie 
Voor het bepalen van de bevolkingsprognose is gebruik gemaakt van de prognose CBS 2010. In 
navolgende tabel is deze bevolkingsprognose gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
10  Bedrijfsplan zwembad De Veldkamp - Zwembad van het zuiverste water 2009-2013 
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Tabel 5 Bevolkingsprognose 

Leeftijd/jaartal 2010 2015 2020 Groei/afname 
2010-2020 

0-10 jaar 2849 2595 2704 94,9% 

10-20 jaar 3128 2934 2884 92,2% 

20-30 jaar 2836 2919 2844 100,0% 

30-40 jaar 2515 2256 2457 97,7% 

40-50 jaar 3407 2888 2482 72,9% 

50-60 jaar 3085 3242 3205 103,9% 

60-70 jaar 2346 2633 2815 120,0% 

70-80 jaar 1525 1633 1990 130,5% 

80-90 jaar 633 754 901 142,3% 

90 jaar en ouder 87 140 167 192,0% 

Totaal (1 januari) 22411 21994 22449  

 
In de tabel is te zien dat de bevolking in omvang minimaal toeneemt. In de leeftijdsgroepen 
onder de 50 jaar is echter een daling waar te nemen. De grootste procentuele stijging zit in de 
groep van 60 jaar, met uitschieters in de verhoudingsgewijs kleine groep van 90 jaar en ouder. 
De bevolking van Oldebroek is duidelijk aan het vergrijzen. 
 
 
2.4.3 Sociaal economische ontwikkelingen11 
Er is momenteel sprake van een economische recessie. De druk op de beschikbare financiën 
neemt ook voor de sport(sector) toe. Verschillende gemeente, waaronder Oldebroek, moeten 
kritisch kijken naar de financiële en maatschappelijke consequenties van (investeringen in en 
exploitatie van) sportaccommodaties.   
De kritische houding van de consument ten aanzien van bestedingen, zorgt er voor dat 
uitgaven voor ontspanning en sport (zoals lidmaatschappen én incidenteel gebruik) tegen het 
licht worden gehouden. 
 
De gemeente Hattem en Heerde zijn twee omliggende gemeenten in de regio van Oldebroek. De 
gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek zijn al een aantal jaren samenwerkingspartners. In 
2007 is er een notitie ‘Samenwerking van HHHHattem, HHHHeerde en OOOOldebroek” (H2OH2OH2OH2O) door de colleges 
van burgemeester en wethouders vastgesteld. In 2009 heeft deze samenwerking ondermeer 
geresulteerd in een bestuursovereenkomst. Enkele doelstellingen van de samenwerking zijn:  

• de versterking van de afzonderlijke en gezamenlijke bestuurskracht; 

• de versterking van de bedrijfsvoering in kwaliteit, effectiviteit en efficiency; 

• de verbetering van de dienstverlening12. 
 
 

                                                                    
11  Bron voor de volgende twee paragrafen: www.CBS.nl en Rapportage Sport. 
12  Bron: bestuursovereenkomst Hattem, Heerde en Oldebroek, 2009 
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2.4.4 Sociaal culturele ontwikkelingen 
• De etniciteit vormt één van de belangrijkste sociaal-culturele ontwikkelingen binnen 

de Nederlandse maatschappij en oefent tevens een bepaalde invloed uit op 
sportparticipatie, het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding.  

• De gemiddelde etniciteit in Nederland bedroeg in 2010 20,3%. Voorspeld wordt dat de 
landelijke etniciteit in 2020 is toegenomen naar 22,3%. 

• De gemeente Oldebroek daarentegen kent een lage etniciteit. In 2010 kende de 
gemeente een etniciteit van 4,6%. Voorspeld wordt dat de etniciteit in 2020 flink toe 
zal nemen, maar nog ver onder het landelijk gemiddelde zal blijven. 

• De gemeente Oldebroek kan voor deze kleine groep mensen kiezen voor een 
doelgroepspecifieke aanpak. 

 
Andere opvallende punten op sociaal cultureel gebied zijn: 

• onder vrouwen is het aandeel sporters niet lager dan onder de mannen. Wel nemen 
mannen meer deel aan teamsporten en aan wedstrijdsport; 

• de sportdeelname onder ouderen is de afgelopen decennia indrukwekkend gestegen. 
 
 
2.4.5 Toeristisch- en recreatieve ontwikkelingen in regio 
In de gemeente Oldebroek is een aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen gevestigd, 
waaronder een aantal grote campings (Heidehoek en IJsselheide), minicampings (Wijckel,  
J. Prins en De Lijsterbes) en een vakantiepark (’t Loo). De bezoekers van deze voorzieningen 
maken met enige regelmaat gebruik van zwembad De Veldkamp, zowel in de zomer als ook in 
de winter. Het vakantiepark en de campings bieden niet of in beperkte mate (overdekt) 
zwemwater aan, waardoor zwembad De Veldkamp met haar brede productaanbod en 
“welnessvoorzieningen” een interessant alternatief vormt.  
 
De gemeente Oldebroek heeft sinds 2009 een concept nota Recreatie en Toerisme met 
betrekking tot het recreatief ruimtelijk beleid. De aanleiding voor het opstellen van deze nota 
was mede gelegen in de afschaffing van de WOR (Wet op OpenluchtRecreatie). Hierdoor was er 
behoefte aan een beleidskader ten aanzien van het recreatief ruimtelijk beleid. 
 
 
2.4.6 Conclusie 
De belangrijkste (potentiële) bezoekers van zwembad De Veldkamp zijn de inwoners van de 
gemeente Oldebroek en de regio, waaronder Hattem en Heerde. Niet alleen de inwoners van 
Oldebroek zijn (potentiële) bezoekers, maar ook de mensen die er op vakantie zijn. Aangezien 
de bevolking van Oldebroek aan het vergrijzen is, worden ouderen als belangrijke (potentiële) 
bezoekers gezien. Dit biedt perspectief om de doelstelling van een jaarlijkse stijging van 
ouderen die deelnemen aan aquasporten te behalen.  
 
De recessie heeft -net als in andere gemeenten in Nederland- zijn weerslag op Oldebroek. Er 
wordt binnen de gemeente dan ook kritisch gekeken naar de financiële en maatschappelijke 
consequenties van (investeringen in en exploitatie van) sportaccommodaties. Door 
schaalvergroting en samenwerking op “H2O-niveau” kunnen  waar mogelijk 
efficiencyvoordelen worden behaald.   
 
 
 



 

19/91 

2.5 Omgevingsanalyse 
Om de inventarisatieresultaten in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, is allereerst een 
omgevingsanalyse uitgevoerd. Er is onderzocht in hoeverre zwembad De Veldkamp zich 
bevindt in directe of indirecte nabijheid van gelijksoortige voorzieningen in de omringende 
gemeenten. Navolgend is een overzichtskaart gepresenteerd van de overige zwembaden die 
zich in de omgeving van de gemeente Oldebroek bevinden: 
 

 
                                                                                          Figuur 2 Concurrerende voorzieningen 

 
                                                                                      

2.5.1 Omgevings- en concurrentieanalyse 
Het verzorgingsgebied van zwembaden kent een primair en secundair deel. Het primaire 
verzorgingsgebied beslaat hemelsbreed < 5 kilometer. Het secundaire verzorgingsgebied 
beslaat hemelsbreed circa 10 tot 15 kilometer. Hoe groter de afstand die afgelegd moet 
worden voor een zwembezoek, hoe minder vaak de keuze op het betreffende zwembad valt. 
 
De concurrentie van De Veldkamp is onder te verdelen in directe concurrentie van zwembaden 
en indirecte concurrenten, die als substituten te kwalificeren zijn. Tot directe concurrenten 
kunnen zwembaden worden gerekend en onder substituten vallen zonnebankstudio’s, 
massagesalons en kuuroorden13. 

                                                                    
13  Bron:Bedrijfsplan zwembad De Veldkamp – zwembad van het zuiverste water 2009-2013  
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Er kan geconcludeerd worden dat er in het primaire verzorgingsgebied sprake is van twee 
direct concurrerende voorzieningen: te weten zwembad De Watermulder in Hattem  en Sport- 
en recreatiecentrum De Brake in Nunspeet. Zwembad De Watermulder is momenteel nog een 
concurrent door de directe nabijheid van de voorziening. Het bad ligt hemelsbreed op circa 4,5 
km van De Veldkamp. Echter, De Watermulder zal worden vervangen door een nieuw zwembad 
in Hattem dat over minder faciliteiten zal gaan beschikken dan het huidige zwembad De 
Veldkamp. Hierdoor zal de concurrentiekracht van het nieuwe zwembad in Hattem afnemen. 
Het zwembad in Nunspeet ligt weliswaar verder weg maar is qua voorzieningenaanbod voor 
het zwembadgedeelte vergelijkbaar met zwembad De Veldkamp. Het voordeel van De Brake is 
dat zij tevens over een bowlingbaan en een dubbele sporthal beschikt, waardoor zij meerdere 
activiteiten en doelgroepen onder 1 dak kunnen huisvesten. De andere (overdekte) 
zwemvoorzieningen liggen verder weg danwel zijn qua productaanbod niet als belangrijke 
concurrent aan te duiden.  
 
Ten aanzien van de zogenaamde indirecte concurrenten liggen er twee zonnestudio’s binnen 
het primaire verzorgingsgebied. De zonnestudio’s in Wezep en Hattem liggen op respectievelijk 
0,5 en circa 5 km van De Veldkamp. Voor de mensen die alleen gebruik willen maken van de 
kuurhoek van het zwembad, zijn deze twee zonnestudio’s aanwijsbare concurrenten.  
 
De afstand die afgelegd moet worden voor een zwembezoek is een bepalende factor waardoor 
doorgaans gekozen wordt voor de kortste afstand. Een groot deel van de inwoners uit de 
gemeente Oldebroek zal met betrekking tot een overdekt zwembad daarom kiezen voor een 
bezoek aan De Veldkamp. 
 
Uit onderzoek14 blijkt dat 48,9% van de bezoekers van zwembad De Veldkamp uit de gemeente 
Oldebroek (Wezep, Oldebroek en Hattemerbroek) afkomstig is. 20% van de bezoekers is 
afkomstig uit Zwolle en 7,8% uit Hattem. Dit onderstreept dat de bezoekers afkomstig zijn uit 
de omgeving van het zwembad. Hoewel Hattem dichterbij ligt dan Zwolle, komen er toch 
minder bezoekers uit Hattem. Mogelijk kiest de Hattemse bevolking voor zwembad De 
Watermulder. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat in de gemeente Zwolle op korte termijn een nieuw 
(hoofd)wembad zal verrijzen. Daarnaast zal in samenwerking met particuliere initiatieven 
wellicht nog een tweetal nieuwe baden worden ontwikkeld.   
 
 
2.5.2 Trends en ontwikkelingen in de zwembadsector 
Het is belangrijk om inzicht te verkrijgen in duurzame trends en ontwikkelingen binnen de 
zwembadsector die van invloed kunnen zijn op de wijze waarop de toekomstige configuratie 
van het zwemwateraanbod in de gemeente Oldebroek gestalte zou moeten krijgen. De eisen, 
wensen en behoeften die door “de consument” aan een zwembad worden gesteld, zijn sinds 
enige tijd aan veranderingen onderhevig. Zo wijst een langere termijn ontwikkeling erop dat 
een afname van het aandeel recreatieve zwemactiviteiten en een geleidelijke toename van 
doelgroepgerichte activiteiten worden verwacht. Dit komt door een veranderende 
bezoekerssamenstelling en een versnelde omlooptijd van attractiewaarde.  
                                                                                                                                                                                                       
 Aangezien Het Bosbad  te Emmeloord(hemelsbreed 33 km) door zwembad De Veldkamp als concurrent wordt ervaren, is 

ook  een aantal zwembaden die hemelsbreed op 15 tot 30 km van De Veldkamp liggen in het overzicht van concurrerende 
voorzieningen opgenomen. 

14  Gastenonderzoek zwembad “De Veldkamp”, 2009 
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Er wordt onder andere bewuster ingespeeld op de doelgroep ‘ouderen’ en zwemmen als 
bewegingsactiviteit in plaats van recreatieve activiteit. Daarnaast is het aangetoond dat een 
attractie zoals een glijbaan, wildwaterkreek of stoombaden snel zijn waarde verliest.  
Er dient voortdurend in nieuwe attracties te worden geïnvesteerd om aantrekkingskracht op 
bezoekers te houden. 
 
Veiligheid, toezicht en hygiëne 
Over de afgelopen jaren worden steeds strengere eisen gesteld op het gebied van veiligheid, 
toezicht en hygiëne; een ontwikkeling die nog niet op zijn einde lijkt te zijn. Nederlandse 
zwembaden dienen in algemene zin te voldoen aan de regels ter bescherming van de 
volksgezondheid, zoals vastgelegd in de WHVBZ/BHVBZ15.  
De provincie draagt zorg voor de handhaving. Daarbij wordt aandacht besteed aan ‘voldoende 
toezicht’, maar ook zaken als veiligheid en hygiëne van de accommodatie als zodanig vormen 
een belangrijk speerpunt. Verscherpte regelgeving op het gebied van legionella en handhaving 
daarvan heeft evenmin zijn uitwerking gemist. 
 
De VWA16 is verantwoordelijk voor de keuring van speeltoestellen en glijbanen. Ook sociale 
(zwem)veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Verdere  regels en richtlijnen hebben 
betrekking op toegankelijkheid, de praktijkrichtlijn voor RVS in hang- en draagconstructies en 
de nieuwe opleidingen voor zwembadpersoneel. 
 
Voor wat betreft veel van de voornoemde regels geldt als onderliggend uitgangspunt dat de 
houder/eigenaar van de accommodatie, een zorgplicht heeft de accommodatie in deugdelijke 
staat te houden en de nodige inspanningen te verrichten om personeel en bezoekers te 
behoeden voor letsel, et cetera. Specifiek voor de zwembadbranche is hiertoe onder meer het 
keurmerk Veilig & Schoon ontwikkeld. Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een 
kwaliteitsslag en speelt daarmee een belangrijke rol bij het bevorderen van het imago van 
zwembaden. Het Keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van 
toepassing kunnen zijn. Naast de reeds genoemde Wet hygiëne en de veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) zijn dit bijvoorbeeld: 

• Waterleidingwetgeving en Legionella preventie; 
• ARBO;  
• Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP);  
• Wet Milieubeheer; 
• Gebruiksvergunning; 
• Besluit Attractie- en Speeltoestellen. 

 
Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten. 
Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van het zwembad 
aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en 
uitgevoerd worden door de medewerkers. Zwembad de Veldkamp beschikt op dit moment nog 
niet over het keurmerk.  
 
 

                                                                    
15  WHVBZ/BHVBZ: Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (en onderliggende besluit) 
16  VWA: Voedsel en Warenautoriteit (voorheen Keuringsdienst van Waren) 
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Innovatie en duurzaamheid 
Er is sprake van digitalisering van techniek, management-beheersystemen en (bezoek-) 
registratiesystemen.  De bedrijfseconomische eisen aan de bedrijfsvoering van een zwembad 
(transparantie, verantwoording, et cetera) nemen toe en stellen zwaardere eisen aan de 
organisatie en de in te zetten systemen. Verdere professionalisering is daarvan het gevolg. 
Daarnaast vindt er een sterke ontwikkeling plaats, gericht op het verduurzamen van de 
maatschappij. Voor een energie-intensieve voorziening als een zwembad, spelen de daaruit 
voortvloeiende ontwikkelingen een significante rol.  
 
Ontwikkelingen in de installatietechniek, zoals verbeterde desinfectiemethoden, 
biobrandstoftoepassingen, toepassing van zonne-energie (-collectoren), verbeterde 
gebouwbeheersing, warmteterugwinning zijn in opmars c.q. worden verder geperfectioneerd 
om de aan een zwembad verbonden milieubelasting zo laag mogelijk te houden.  
 
Ook gemeenten hanteren bij de keuze om maatregelen toe te passen -zeker in de huidige 
situatie waarin de financiële middelen onder druk staan-  vaak het begrip terugverdientijd om 
te beoordelen of investeringen dienen te worden gepleegd of niet.  
Relevant daarbij is dat -als de (wereld)economie op enig moment weer aan zou trekken- 
rekening gehouden moet worden met een explosieve stijging van energieprijzen. Indien deze 
energieprijzen sterker stijgen dan begroot dan zullen eventuele reeds gedane investeringen in 
het zwembad teneinde het energieverbruik te beperken nog sneller worden terugverdiend.    
 
Commerciële sportaanbod 
Naast de ongeorganiseerde sport in de openbare ruimte is ook het commerciële sportaanbod 
al enige tijd sterk in opkomst. Als belangrijke exponent van deze ontwikkelingen geldt de 
fitnessbranche, maar ook bijvoorbeeld squashcentra.  
 
De fitnessbranche heeft een explosieve groei doorgemaakt en heeft zich verder doorgezet naar 
de ontwikkeling van integrale sport- en welnesscentra op basis van een familie-clubconcept. 
Grote ketens (als David Lloyd’s) ontwikkelen grote sportcentra waar de meest uiteenlopende 
sporten kunnen worden beoefend. Aanvullend aan de sportvoorzieningen worden in enkele 
gevallen ook functies gerealiseerd zoals kinderopvang, beautysalons, kappers, et cetera. 
 
De opkomst van een commercieel sportaanbod in aanvulling op het gemeentelijk (sociaal 
maatschappelijk) aanbod is op zichzelf een goede ontwikkeling die wijst op een mate van 
zelfvoorzienendheid van de markt en een verbreding van het voorzieningenniveau voor de 
inwoners. Specifiek voor het gemeentelijk sportaccommodatieaanbod kan dit leiden tot een 
verminderd gebruik vanwege een verschuiving van de ‘traditionele’ sporten naar nieuwe 
vormen van sport en bewegen. Veel jongeren en volwassen hebben de overstap gemaakt van 
verenigingssport naar commerciële sport vanwege de hoge mate van vrijheid en flexibiliteit.  
Een en ander neemt niet weg dat de gemeente ook in de toekomst een belangrijke rol zal 
blijven spelen bij het faciliteren van sportmogelijkheden vanwege het belang dat wordt 
gehecht aan voor eenieder toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen. 
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Wellnessvoorzieningen 
Wellness is een groeiende sector. In de landen om ons heen, maar ook in Nederland, zien we 
toenemende aandacht voor “well being” en een gezonde leefstijl. Door de toegenomen 
verhaasting in combinatie met een groeiende welvaart gunnen mensen zich vaker een 
rustmoment en is er meer aandacht voor fysiek en geestelijk welzijn. Inmiddels is het begrip 
“wellness” uitgegroeid tot een verzamelproduct waarbij de aandacht ligt op een sportieve en 
gezonde leefstijl met de juiste ontspanningsmogelijkheden. Te denken valt hierbij aan een 
voorziening met sauna’s, whirlpools, zonnebanken, stoombaden en een beautycenter. Het lijkt 
de moeite waard om wellness en “feel-good” uit te dragen in een zwembadproduct. Uit 
onderzoek blijkt dat de consument bereid is voor wellness tot 20% meer te betalen17. 
 
Dergelijke trends en ontwikkelingen zijn met name relevant bij het behouden van het huidige 
zwembad (op peil brengen ten opzichte van hedendaagse wet- en regelgeving) dan wel bij het 
nastreven van vervangende nieuwbouw.  
 
Om invulling te geven aan de realisatie van mogelijke aanvullende  (commerciële) voorzieningen 
bij zwembad De Veldkamp (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, sport en wellness) is in 
het verleden reeds gepoogd een samenwerking tot stand te brengen. Een intensieve 
(bouwkundige en exploitatietechnische) samenwerking  met Achmea Medi-sport Zwolle op het 
terrein van zwembad De Veldkamp is na veel overleg uiteindelijk toch onvoldoende haalbaar 
gebleken. In de gemeente Oldebroek zijn momenteel vier sportscholen gevestigd, Oxygene, 
FitVital, Contour  en Akker. De Akker beschikt momenteel over een goede accommodatie. 
Oxygene en FitVital daarentegen zijn mogelijk interessante partners om als aanpalende 
voorziening bij het zwembad te worden betrokken. Bij de uitwerking van de scenario’s zal hier 
nader op in worden gegaan. 

 
 
 

                                                                    
17  Bedrijfsplan zwembad De Veldkamp, zwembad van het zuiverste water 2009-2013 
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2.6 Conclusie 
Als afsluiting van de inventarisatie- en analysefase wordt afgesloten met een beknopte SWOT-
analyse18 die de ‘unique-selling points’ van het huidige zwembad weergeeft. De SWOT-analyse 
vormt een belangrijk uitgangspunt voor de haalbaarheid van de verschillende scenario’s. 
 

 

                                                                    
18  SWOT-analyse: opsomming van de belangrijkste Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats van zwembad 
De Veldkamp. 

- Grote diversiteit in aanbod en voorzieningen.  
- Korte lijnen in zwembadorganisatie. 
- Klantvriendelijkheid. 
- Locatie en situering. 
- Sterke focus op ontwikkeling tot een meer 
bedrijfsmatige organisatie.  

- Up to date Meerjaren Onderhoudsplanning. 
- Goed animocijfer en goede bezetting. 
- Weinig achterstallig esthetisch onderhoud. 
- Uniek recreatie- /vrijzwemmen in de regio. 
- Versterking middenstand. 
- Kuurhoek. 
- Goede interne sfeer / bedrijfscultuur. 
- Ruimte voor extra commerciële voorzieningen. 
 

- Afnemende bezoekaantallen zwemmen. 
- Relatief hoge planmatige onderhoudslasten. 
- Onderzoek en registratie. 
- Maximale benutting nog niet bereikt. 
- Beperkte zondagopening. 
- Sterk faciliterend voor omliggende gemeenten. 
- Gemeentelijke context belemmert in commercie 
en promotie. 

- Geen optimale functiescheiding. 
 

- Licht stijgend inwoneraantal. 
- Interne en externe communicatie. 
- Mogelijkheden extra uren op zondag. 
- Nieuwe recreatieve voorzieningen. 
- Keuzemogelijkheden renovatie /nieuwbouw.  
- Toenemende aandacht voor gezondheid. 
- Extra vraag naar (renderende) zwemlessen. 
- Combinatiefunctionarissen 
- Focus op ouderen. 
- Samenwerking binnen H2O. 
- Toename doelgroepgerichte activiteiten.  
- Digitalisering techniek en systemen. 
- Samenwerking en clustering met overige 
(gemeentelijke) sportvoorzieningen. 

- Aparte ingang kuurhoek. 
- Toevoeging aanpalende commerciële 
voorzieningen. 

- Keurmerk Veilig & Schoon 
 

      - Kosten stijgen harder dan de 
opbrengsten. 

          - Kritische consument met hoge eisen. 
     - Toenemend aanbod substituten. 
- Bezuinigingstaakstelling gemeente. 
- Buitenvoorzieningen als Heerder strand. 
- Sterk toenemende onderhoudsbehoefte 

door noodzakelijke investeringen in gebouw 
en installaties. 

- Economische recessie. 
- Snel afnemende / wisselende 

aantrekkingskracht. 
- Strengere eisen veiligheid, toezicht, hygiëne. 
- Verharding samenleving / overlast. 
- Afnemende slagvaardigheid tov concurrentie 

door gemeentelijke context. 
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Uitwerking toekomstperspectief De Veldkamp Hoofdstuk 3 

 
3.1 Inleiding 
In voorgaand hoofdstuk is inzicht geboden in de positie die zwembad De Veldkamp nu inneemt 
binnen de gemeente Oldebroek, zowel vanuit financieel als maatschappelijk oogpunt. Deze 
‘positiebepaling’ vormt de basis voor het opstellen van het meest wenselijke 
toekomstperspectief voor zwembad De Veldkamp. In voorliggend hoofdstuk wordt hieraan, 
middels het uitwerken van een aantal scenario’s, nader uitwerking gegeven. De gemeente 
Oldebroek heeft hiertoe de navolgende scenario’s vastgesteld die zij graag nader uitgewerkt 
zou willen zien: 
 
1. Handhaven van het zwembad op de huidige locatie 

Hierbij dient in beeld te worden gebracht welke voor en nadelen dit scenario heeft. Aangezien de gemeente 
hierbij tevens de mogelijkheid open wil houden om de bassinconfiguratie drastisch in te krimpen kan feitelijk 
onderscheid worden gemaakt in een scenario 1a en 1b: 

 
1a. Behouden van het huidige zwembad met minimaal alle daarbij behorende  

functionaliteiten 
Hierbij wordt enerzijds gekeken naar besparing op lasten en anderzijds naar mogelijkheden  voor 
verhoging van de baten (al dan niet door aanpassing c.q. uitbreiding van het productaanbod). 

 

1b. Terugschalen van zwembad De Veldkamp naar een doelgroepenbad in 
combinatie met een toevoeging van/koppeling aan andere functies  
Hierbij wordt het huidige zwembad zodanig verbouwd/gerenoveerd dat slechts een multifunctioneel 
doelgroepenbad overblijft.  

 
2. Realisatie van een nieuw doelgroepenbad op een andere locatie in Wezep met een 

toevoeging van/koppeling aan andere functies 
Uitgangspunt hierbij is een volledige nieuwbouw van een 1-bassin concept elders in Wezep dat alleen over een  
doelgroepenbad beschikt en daarnaast ook ruimte biedt voor het toevoegen van/koppelen aan andere  
functies. 

 

3. Onderzoek de consequenties van sluiting van het zwembad 
 Welke financiële en maatschappelijke consequenties kunnen hieruit worden afgeleid? 

 
 
 

3.2 Scenario 1: handhaven op de huidige locatie 
Ten aanzien van het eerste scenario, hetgeen zich toespitst op het handhaven van zwembad 
De Veldkamp op de huidige locatie in Wezep, kunnen twee opties worden onderscheiden.  
 
Enerzijds dient te worden onderzocht welk toekomstperspectief bestaat indien in ieder geval 
de huidige configuratie onverkort wordt gehandhaafd (scenario 1a) . Hierbij wordt ook bekeken 
of het eventueel mogelijk is aanvullende functionaliteiten toe te voegen om het rendement van 
het zwembad te verbeteren. 
Anderzijds dient ook te worden bekeken welke consequenties er zijn indien op de huidige 
locatie wordt teruggegaan naar een doelgroepenbad met eventuele aanvullende 
(commerciële) voorzieningen. Navolgend worden beide opties nader uitgewerkt.  
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1A. Huidige locatie - behoud van minimaal huidige configuratie  
Het eerste scenario dat is uitgewerkt betreft het handhaven van de bestaande 
zwemvoorziening op de bestaande locatie. Gemeentelijk uitgangspunt hierbij is dat de huidige 
configuratie aan zwemwater in ieder geval in stand wordt gehouden en dat met name 
maatregelen worden getroffen ten aanzien van het enerzijds terugdringen van de 
exploitatielasten en anderzijds het verhogen van de baten. Ten behoeve van het verhogen van 
de baten zal ook worden bekeken of het mogelijk is om aanvullende voorzieningen tot te 
voegen aan het bestaande zwembad om het rendement verder te verhogen.  
 
 
3.2.1 Productvisie & programma van wensen 
Om te komen tot de gewenste optimalisatie van de exploitatie van zwembad De Veldkamp 
wordt voorgesteld om op onderdelen aanpassingen in de bedrijfsvoering en programmering 
door te voeren. Teneinde deze aanpassingen nader te onderbouwen wordt uitwerking gegeven 
aan een productvisie van onderhavig scenario. Hierbij wordt achtereenvolgens op hoofdlijnen 
aangegeven: 

1. welke productonderdelen het toekomstige zwembad De Veldkamp idealiter omvat; 
2. op welke doelgroepen de accommodatie zich primair zal richten; 
3. welke exploitatieverbeterende maatregelen worden voorgesteld; 
4. in hoeverre bouwkundige aanpassingen wenselijk worden geacht; 
5. welk programma van wensen hieruit kan worden afgeleid. 

 
1. Productonderdelen en ambitieniveau 
Voor de toekomstige exploitatie van zwembad De Veldkamp in Oldebroek wordt gestreefd naar 
een zwembad dat zich het beste laat typeren als een ‘Recreatief, Sporttechnisch en 
Functioneel’ zwembad. De belangrijkste functionele uitgangspunten van het ‘nieuwe’ 
zwembad zijn gericht op recreatief gebruik, zweminstructie, verenigings- en 
doelgroepactiviteiten en last but not least wellness. De zwemvoorziening is bovenal 
functioneel van aard waarbij de belangrijkste aandachtspunten overzichtelijkheid, veiligheid, 
sporttechnische functionaliteit en hygiëne zijn.  
 
Het wedstrijdbassin blijft in de huidige vorm gehandhaafd en voldoet daarmee ook in de 
toekomst aan de vereisten van de KNZB voor wedstrijdzwemmen en waterpolo op 
competitieniveau. De deels beweegbare bodem in het wedstrijdbassin wordt ook in de 
toekomstige situatie gehandhaafd waardoor de functionaliteit van het bassin in stand wordt 
gehouden en het op gezette tijden kan worden ingezet voor zowel sporttechnische activiteiten 
als ook voor doelgroepen en instructiezwemmen. Hierdoor kan het zwembad ook in de 
toekomst haar zwemlessen en aquasportief-activiteiten aanbieden. De overige voorzieningen 
rondom het wedstrijdbassin (waaronder de toeschouwersbanken en de serre) worden ook in 
stand gehouden. 
 
Het bestaande recreatieve bassin alsmede de bestaande peuter/kleuterhoek worden 
gehandhaafd zodat dit gedeelte van het zwembad behouden blijft voor enerzijds het 
aanbieden van doelgroepactiviteiten (in het ondiepe gedeelte van het recreatiebassin) en 
anderzijds ook voldoende attractieve componenten bevat voor de allerkleinsten. Het zwembad 
blijft daardoor aantrekkelijk voor dagjesmensen (bijvoorbeeld vanuit de nabijgelegen 
campings en vakantieparken) en ouders met jonge kinderen uit de directe omgeving die op 
zoek zijn naar recreatief binnenwater.  
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Tenslotte worden de whirlpooltuin en kuurhoek geoptimaliseerd doordat deze binnen de 
bestaande bouwkundige kaders efficiënter worden ingericht. De massagehoek (waar voorheen 
de massagebanken stonden) en de zonnestudio’s worden hiertoe samengevoegd tot één 
ruimte en van nieuwe wellness apparatuur voorzien.  
 
 
2. Doelgroepen 
De primair beoogde doelgroepen zijn: 

• ouders met jonge kinderen, baby’s, peuters en kleuters; 
• sportieve (jong)volwassenen; 
• senioren; 
• jeugd onder begeleiding tot circa 10 jaar en zelfstandige jeugd tot circa 14 jaar; 
• leszwemmertjes (tussen 4 en 7 jaar gemiddeld); 
• schoolzwemmen/ROC Landstede; 
• de zwemvereniging; 
• banenzwemmers; 
• militairen; 
• toeristen; 
•  et cetera. 

 
De ‘oudere jeugd' wordt niet specifiek geaccommodeerd met bijvoorbeeld uitgebreide 
recreatieve voorzieningen gezien onder meer de beperkte potentie van deze doelgroep  en de 
concurrentie die ten aanzien hiervan wordt ondervonden vanuit  overige mogelijkheden van 
vrijetijdsbesteding.  
 
 
3. Exploitatieverbeterende maatregelen 
Exploitatieverbeterende maatregelen kunnen gestalte krijgen door enerzijds het terugbrengen 
van de lasten en anderzijds het verhogen van de baten. Op basis van de resultaten die volgen 
uit de inventarisatie en analyse worden navolgende verbeteringen voorgesteld: 

• zwembad De Veldkamp neemt in de toekomst zelf de horeca-exploitatie ter hand. De 
overeenkomst met de bestaande pachter wordt beëindigd; 

• de kassa en de barvoorziening in de horeca worden door middel van beperkte 
interieuraanpassingen samengevoegd zodat deze voorziening in rustige tijden door 1 
persoon bemand kan worden; 

• aanbod van de kuurhoek wordt uitgebreid binnen de bestaande capaciteit; 
• de toegangsprijzen worden aangepast aan de vigerende marktprijzen door de tarieven 

voor doelgroepenzwemmen en leszwemmen iets naar boven bij te stellen. Daarnaast 
worden de tarieven voor de kuurhoek verhoogd; 

• het aanbod aan Turbo-zwemmen (zwemdiploma’s in een verhoudingsgewijs kort 
tijdbestek zoals vakanties) wordt uitgebreid; 

• de doelgroepactiviteiten worden uitgebreid aangezien het recreatief bezoek 
terugloopt. Gezien de trends en ontwikkelingen gaat het zwembad zich met name 
inzetten op meer activiteiten voor ouders met jonge kinderen en voor senioren. 
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• op incourante uren wordt geprobeerd het zwembad te verhuren aan commerciële 
partijen, waaronder bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie of een 
fysiotherapiepraktijk. Voorwaarde is wel dat hiertoe voldoende ondernemersvrijheid 
aan het zwembad geboden; 

• het aanbod aan leszwemmen op zondag wordt vergroot; 
• in de zomer worden meer buitenactiviteiten georganiseerd (opblaasattributen, 

tijdelijke waterspeeltuin et cetera); 
• er worden arrangementen gevormd met overige (gemeentelijke) sportaccommodaties; 
• er wordt onderzocht of uitwisseling van personeel kan plaatsvinden met het beheer en 

exploitatie van de sporthal; 
• gezien de terugloop van het recreatief gebruik wordt bekeken of uren die nu voor 

recreatief gebruik zijn ingeroosterd wellicht kunnen worden omgezet in doelgroepen- 
of zwemlesactiviteiten. Ook kan worden bekeken of wellicht op volledig incourante 
uren het zwembad ene paar uur wordt gesloten.  

• het zwembad wordt uitgerust met een kassaregistratiesysteem zodat alle individuele 
gebruikers en doelgroepen apart afgerekend en gemonitord kunnen worden, zowel ten 
aanzien van bezoekaantallen als ten aanzien van gegenereerde omzet; 

• ten behoeve van diverse aspecten wordt aangesloten bij gemeentelijke 
inkoopcontracten die (door het grote inkoopvolume) in veel gevallen gunstiger zijn . 
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

o het inhuren van derden (van Unique naar Start); 
o verzekeringen; 
o klein onderhoud; 
o mediapublicaties; 
o energie (dit wordt momenteel uitgezocht); 
o Inclusief Groep;  
o et cetera. 

 
Daarnaast kunnen eventuele exploitatietechnische verbeteringen worden benoemd die zijn 
gelegen in het fysiek uitbreiden van de accommodatie ten behoeve van het vergroten c.q. 
uitbreiden van het totale productaanbod. Hierbij kan nader onderscheid worden gemaakt in: 
 
Door het zwembad zelf te exploiteren 

- bouwkundige uitbreidingen van de kuurhoek/het zwembad door middel van 
aanvullende wellnessfaciliteiten; 

- inrichtingen van het buitenterrein door van het plaatsen van een openlucht(water) 
speeltuin. 

 
Door derden te exploiteren: 

- bouwkundige uitbreidingen van het zwembad door het aanbieden van bijvoorbeeld: 
o  kinderopvang; 
o fitness of 
o een aparte binnenspeeltuin. 

 
Navolgend is in beeld gebracht in welke mate de toevoeging van één of meerdere voornoemde 
aspecten ten behoeve van het verbeteren van de exploitatie in scenario 1A haalbaar worden 
geacht. Hiertoe is per onderdeel een marktscan uitgevoerd waarbij nader is ingegaan op vraag 
en aanbod ten aanzien van deze voorzieningen.  
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Marktscan vraag en aanbod 
Ten aanzien van deze mogelijk fysieke upgrading heeft er een concurrentie- en 
marktonderzoek plaatsgevonden, met als doel te bepalen welke voorziening het meest bij zal 
dragen aan de gewenste exploitatietechnische verbeteringen.   
 
Achtereenvolgens is ingegaan op de navolgende vijf typen voorzieningen: 

- wellnessvoorzieningen; 
- waterspeeltuin (buiten); 
- kinderopvang (buitenschoolse opvang en/of dagopvang); 
- fitnesscentra; 
- binnenspeeltuin. 

 
Uit het onderzoek volgt welke voorzieningen ondervertegenwoordigd zijn in de gemeente 
Oldebroek en omgeving en welke voorzieningen momenteel veel concurrentie ondervinden. Er 
is deskresearch verricht om de vraag- en aanbodzijde van de markt in beeld te brengen. 
 
Wellnessvoorzieningen 
Wellness is een groeiende sector. In landen om ons heen, maar ook in Nederland zien we 
toenemende aandacht voor ‘well being’ en een gezonde leefstijl. Door de toegenomen 
verhaasting in combinatie met een groeiende welvaart gunnen mensen zich vaker een 
rustmoment en is er meer aandacht voor fysiek en geestelijk welzijn. Inmiddels is het begrip 
Wellness uitgegroeid tot een verzamelproduct waarbij de aandacht ligt op een sportieve, 
gezonde leefstijl met de juiste ontspanningsmogelijkheden. Te denken valt hierbij aan een 
voorziening met sauna’s, massagestudio’s, zonnebanken en/of stoombaden (Turkse Hamam). 
Bezoekers kiezen er voor om qua tijd tenminste een dagdeel te besteden aan een 
wellnesscentrum, al dan niet in combinatie met een beautycenter. 
 
Een wellnessvoorziening kan een regionale functie innemen en heeft daarom een groter 
verzorgingsgebied19 dan een regulier zwembad20. Binnen een straal van 20 kilometer van 
zwembad De Veldkamp te Wezep is er een groot aantal wellnessvoorzieningen gesitueerd. De 
meeste wellnessvoorzieningen betreffen een voorziening met of een zonnebank of een 
massagestudio. Naast de zonnestudio in Wezep kan men voor wellness terecht bij 
bijvoorbeeld de massagestudio Relax in Doornspijk. Er zijn zes wellnessvoorzieningen die 
beschikken over (meer dan) drie vormen van wellness, waaronder sport- en 
gezondheidscentrum “Contour” te Oldebroek en Sauna Swoll en Achmea Health Center 
(Stadion) te Zwolle. Op een iets grotere afstand liggen De Zwaluwhoeve te Hierden en 
Zonnestudio Aurora en Aphrodites Thermen te Dronten. In de plaats Wezep is geen 
wellnessvoorziening die meer dan drie vormen van wellness aanbied. 
 
Waterspeeltuin 
De afgelopen jaren heeft zich binnen de sport & recreatiesector een nieuw product 
aangediend. Het betreft hier de zogenaamde waterspeeltuin, waterspeelplaats of ook wel 
spray park genoemd. Een dergelijke waterspeelplaats kan bestaan uit diverse 
waterspeeltoestellen waarbij indien gewenst een nadere thematisering kan worden toegepast. 
Een dergelijke waterspeeltuin is een interactieve waterspeelplaats die ideaal geschikt is voor 
campings, zwembaden, recreatieparken et cetera. 

                                                                    
19  Circa 15 tot 30 kilometer 
20  Primair verzorgingsgebied minder dan 5 kilometer 
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Door de aanleg van een waterspeelplaats kan een voorziening zoals bijvoorbeeld zwembad De 
Veldkamp tegen verhoudingsgewijs lage lasten haar recreatieve aantrekkingskracht (sterk) 
vergroten. Belangrijk voordeel hierbij is dat de investeringskosten laag zijn, de attractieve 
waarde hoog is én er geen sprake is van stilstaand water. Hierdoor is het niet nodig om 
toezicht op de waterspeelplaats te houden waardoor er geen aanvullende personele inzet 
noodzakelijk is. De beschikbaarheid van een groot aantal verschillende speeltoestellen maakt 
het mogelijk om zeer gericht bepaalde doelgroepen c.q. leeftijdscategorieën aan te trekken. 
Hierdoor kan de waterspeelplaats optimaal worden ingezet om het financieel rendement te 
vergroten.  
 
Gezien het feit dat zowel zwembadexploitaties in algemene zin als het recreatieve bezoek is 
het bijzonder onder druk staat, kiezen steeds meer gemeenten in Nederland ervoor om de 
recreatieve component te sluiten of bij nieuwbouw van een zwembad geen nieuw recreatiebad 
meer te realiseren. In dergelijke situaties zou de aanleg van een waterspeelplaats een 
oplossing kunnen bieden om toch een zekere mate van recreatief gebruik binnen te halen. 
Daarnaast kan ook worden geconstateerd dat (gezien de beperkte financiële risico’s) 
zwembaden er toe over gaan om door middel van de aanleg van een waterspeelplaats de 
recreatieve component juist te vergroten en zich daarmee proberen duidelijker te 
onderscheiden van de functionele en sporttechnische zwembaden. Recentelijk zijn onder 
andere bij zwembaden in Huizen en Tubbergen en bij een campingzwembad in Denekamp een 
waterspeelplaats gerealiseerd. In de directe omgeving van zwembad De Veldkamp zijn 
vooralsnog geen andere waterspeelplaatsen gerealiseerd.   
 
Kinderopvang (buitenschoolse opvang en/of kinderdagverblijven) 
De afgelopen jaren zijn er nationaal gezien steeds meer buitenschoolse opvang (BSO) 
instellingen en kinderdagverblijven bijgekomen. Een kinderdagverblijf is bedoeld voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar die dagopvang nodig hebben. De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 
tot 12 jaar die de basisschool bezoeken en opvang nodig hebben voor en na school en op vrije 
schooldagen. Een zwembad met de juiste faciliteiten op het gebied van sport, spel en zorg kan 
de plek zijn voor een aanpalende voorziening zoals kinderdagverblijf en BSO. 
 
Kinderdagopvang en BSO zijn voorzieningen waarvan het wenselijk is deze op korte afstand 
van de gebruikers aan te kunnen bieden. Derhalve is ten behoeve van het in kaart brengen van 
de marktpotentie voor kinderopvang  alleen het aantal huidige kinderdagverblijven/BSO 
organisaties binnen de gemeente Oldebroek in beeld gebracht.  
 
De afgelopen twee jaar is het aantal aanbieders van kinderopvang in de gemeente Oldebroek 
toegenomen van één naar drie aanbieders, namelijk Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO), 
Kinderopvang ROMI en de Christelijke KinderOpvang (CKO). Elk van de kinderopvang 
organisaties heeft één kinderdagverblijf. Daarnaast heeft SKO vijf BSO’s en hebben ROMI en 
CKO beide één BSO. Binnen de gemeente Oldebroek zijn er 137 kindplaatsen bij de betreffende 
kinderdagverblijven en 150 kindplaatsen bij de betreffende BSO’s. Het bereik (het deel van de 
kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang) van het aantal kinderen binnen de gemeente 
Oldebroek is 26% bij de kinderdagverblijven en 6% bij de BSO’s.  
 
 
 
 
 



 

31/91 

Nr. Kinderopvang   Plaats Kindplaatsen 

1. Kinderopvang ROMI BV - KDV Zeemeeuw Oldebroek 48 

  Kinderopvang ROMI BV - BSO De Schatzoekers Oldebroek 20 

2. SKO - Bijdehand (BSO) Oldebroek 20 

3. SKO- De Zevensprong (KDV en gastouderbureau) Wezep 81 

4. SKO- Eigenwijs (BSO) Wezep 40 

5. SKO - Wijsneus (BSO) Wezep 20 

6. CKO - De Akker (BSO) Wezep 10 

  CKO - De Akker (KDV) Wezep  8 

7. SKO Deugniet (BSO) Wezep 20 

8. SKO Bengels (BSO) Wezep 20 

  
Om de (toekomstige) vraag naar kinderopvang in beeld te brengen is het belangrijk om of de 
wachtlijsten te analyseren of demografische verkenningen uit te voeren. Hierbij is het van 
belang rekening te houden met het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdsklasse, het bereik 
en het aantal uren kinderopvang21.  
 
Uit onderzoek blijkt dat er binnen de gemeente Oldebroek momenteel geen wachtlijsten bij de 
kinderdagverblijven en BSO’s zijn22. Kijkend naar de bevolkingsprognose in de gemeente 
Oldebroek is voor het jaar 2015 een daling waar te nemen in de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar. Ook 
de prognose kinderopvang geeft aan, rekeninghoudend met een gemiddeld effect van de 
bezuinigingen op de kinderopvang, dat het bereik in de gemeente Oldebroek na een lichte 
stijging in 2013 weer op hetzelfde niveau komt als in 201023. Dit betekent dat er geen 
aantoonbare behoefte aan (ruimte voor)  kinderopvang is. 
 
Fitnesscentra 
Gelet op ontwikkelingen als vergrijzing en individualisering in de sport vormt een 
fitnesscentrum met goede faciliteiten en begeleiding in potentie een goede aanvulling binnen 
een zwembad. De sporters van nu willen zo lang mogelijk een hoge kwaliteit van leven houden. 
De vraag naar een kwalitatief hoogwaardig fitnessaanbod komt veelvuldig voor bij de oudere 
sporters. Deze doelgroep is kritisch, zelfbewust en veeleisend. Tevens kan deze doelgroep zich 
meer veroorloven dan vroeger. Zij vragen kwaliteit, een integraal aanbod en goede begeleiding. 
Een goed uitgerust fitnesscentrum kan dit bieden. De bevolkingsopbouw van de gemeente 
Oldebroek maakt inzichtelijk dat het aantal inwoners tussen de 40 en 60 jaar het hoogst is. 
Binnen deze doelgroep bevinden zich veel potentiële klanten voor een fitnesscentrum. 
 
Diverse onderzoeken (waaronder CBS en NIRT-Onderzoek24) wijzen uit dat met betrekking tot 
het bezoek aan fitnesscentra de bezoekers niet verder willen reizen dan maximaal 10 
kilometer. De gemiddelde afstand die naar een sportvoorziening wordt afgelegd, is 7,7 km25. 
Gebleken is dat een dergelijke voorziening in eigen plaats of wijk bij mensen uit de directe 
omgeving de voorkeur geniet boven een zelfde voorziening verder weg.  
 

                                                                    
21  Bron: AYIT consultancy, marktverkenning kinderopvang in een vraaggestuurde markt, juli 2011 
22  Bron: ITS, wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang - 6e meting, januari 2011 
23  Bron: www.prognosekinderopvang.nl 
24  CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek 
  NRIT: Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme 
25  Bron: Rapportage sport, 2010 
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Uit marktonderzoek kan worden opgemaakt dat er momenteel binnen de gemeente Oldebroek 
5 fitnesscentra actief zijn: Sport- en gezondheidscentrum Contour (Oldebroek), Fitvital 
(Wezep), Fysiosport de Akker (Wezep) en Sportcentrum Oxygene (zowel een vestiging te 
Oldebroek als in Wezep).  
 
Op basis van recent onderzoek is vastgesteld dat bij een gezonde marktwerking er landelijk 
gezien ruimte is voor circa 10,2  fitnesscentra per 100.000 inwoners. Voor de provincie 
Gelderland is deze markt vastgesteld op 9,9 fitnesscentra per 100.000 inwoners26. Indien 
voornoemde kengetallen worden gerelateerd aan het inwonersaantal van de gemeente 
Oldebroek dan kan worden vastgesteld dat er in de gemeente ruimte zou zijn voor 2,2 
fitnesscentra indien wordt uitgegaan van het cijfer voor Gelderland en 2,3 fitnesscentra indien 
wordt uitgegaan van het landelijk gemiddelde27. 
 
In beide gevallen kan worden geconstateerd dat het aanbod in de gemeente Oldebroek op dit 
moment met 5 fitnesscentra ruim voldoet aan de vraag. Hieruit kan worden afgeleid dat er 
momenteel naar verwachting geen concrete aanvullende ruimtebehoefte bestaat van de 
realisatie van een (extra) fitnesscentrum. 
 
Binnenspeeltuin 
Een andere mogelijke productaanvulling die is onderzocht betreft het realiseren van een 
binnenspeeltuin. Een dergelijk speelparadijs/speeltuin wordt meestal gericht op kinderen in 
de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar en kan een extra attractieve waarde bieden aan het 
zwembad. Beleving, plezier en veiligheid zijn bij de aanleg en exploitatie van een 
binnenspeeltuin de kernwoorden. Er wordt veelal voorzien in een overdekte, ruim opgezette 
speelplaats inclusief horecavoorziening, waarbij onder andere attracties als springkussens, 
gangenstelsels, klimnetten en glijbanen worden geplaatst. Alle spelattributen dienen 
voldoende veilig te zijn. Daarnaast vraagt de realisatie en exploitatie van een binnenspeeltuin 
om voldoende en adequaat toezicht. Spelenderwijs leren en beleven zijn belangrijke 
doelstellingen.  
 
Dergelijke speelparadijzen kunnen binnen de bestaande exploitatie van het zwembad worden 
opgenomen dan wel zelfstandig geplaatst worden. Afhankelijk van de wijze waarop beheer en 
exploitatie gestalte wordt gegeven kunnen ze een bijdrage leveren aan een (meer) rendabele 
zwembadexploitatie. Zo kan een goed doordacht speeltuinconcept de bezoekaantallen in het 
voor- en hoogseizoen verhogen. Wel zullen (door de verhoudingsgewijs hoge investering en de 
noodzakelijke personele inzet) de exploitatielasten toenemen. Daarbij kan de vraag worden 
gesteld of de bezoekers van de binnenspeeltuin gelijktijdig een bezoek aan het zwembad en de 
speeltuin wensen te brengen of dat toch wordt gekozen voor het bezoeken van slechts één van 
beide faciliteiten.  
 
In de directe nabijheid van zwembad De Veldkamp (te weten in Hattem) is reeds een dergelijke 
stand-alone voorziening aanwezig. Hier is namelijk een vestiging van Ballorig gehuisvest, die 
onderdeel uit maakt van een landelijke keten van momenteel 24 binnenspeeltuinen.  

                                                                    
26  Bron: Spronsen/Brancheprofiel; Het fitnesscentrum in beeld 2009 
27  Uitgaande van 22.712 inwoners in de gemeente Oldebroek / CBS 1 april 2011 
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Tenslotte kunnen in het kader van de exploitatieverbeterende maatregelen nog twee 
aanvullende potentiële energiebesparingen worden benoemd. Deze 
duurzaamheidsmaatregelen kunnen mogelijkerwijs (op langere termijn) bijdragen aan het 
verbeteren van de exploitatie. Gezien het feit dat beide maatregelen aanvullend onderzoek 
behoeven om daadwerkelijk meer te kunnen zeggen over de financiële haalbaarheid en 
eventuele terugverdientijd zijn ze navolgend alleen in kwalitatieve zin nader beschreven:  
    
Toepassing van een houtgestookte verwarmingsketel 
In de afgelopen jaren zijn een aantal zwembaden in Nederland gebruik gaan maken van een 
houtgestookte verwarmingsketel. Deze ketel(s) worden in veel gevallen toegevoegd aan de 
bestaande installatie om zo een teruggang in het energieverbruik (en daarmee een daling van 
de energiekosten) te bewerkstelligen. Als brandstof voor een houtgestookte ketel kan worden 
gekozen voor snoeiafval,houtsnippers of voor houtpellets28.  
 
 

                                                                    
28 Noot: dit zijn geen reguliere houten ‘transportpallets’ maar uit houtmot en zaagsel geperste kleine houten staafjes.  

Advies meest realistische voorzieningen 
De mogelijkheden voor de aanvullende voorzieningen zijn op basis van de resultaten uit het 
concurrentie- en marktonderzoek in een multicriteriamatrix aan elkaar gerelateerd. Hierbij 
zijn de verschillende mogelijkheden in kwalitatieve zin op een aantal criteria gewogen. Hierbij 
is onder meer meegenomen: 

- ruimtebehoefte in m2; 
- behoefte aan aanvullende faciliteiten (parkeerplaatsen, eigen entree, etc.); 
- compatibiliteit met bezoekersprofiel van het zwembad; 
- mogelijke samenwerkingsvoordelen ter verbetering van de zwembadexploitatie (in 

aanvulling op de huursom); 
- concrete/aantoonbare behoefte; 
- bereidheid om te investeren. 

 
Op basis van multicriteriamatrix (die is opgenomen in bijlage 4) kan op een overzichtelijke 
wijze worden vastgesteld welke aanvullende voorziening als de meest gerede kan worden 
beschouwd en het best kan bijdrage aan het financiële rendement van zwembad De 
Veldkamp. 
 
Uit de matrix kan worden afgeleid dat met name de wellnessvoorzieningen en een buiten 
waterspeeltuin als meest kansrijke toevoegingen voor een toekomstige configuratie van 
zwembad De Veldkamp kunnen worden beschouwd. Wellnessvoorzieningen zijn 
complementair aan het bestaande zwembadproduct en er bestaan daarbij ook daadwerkelijk 
mogelijkheden tot samenwerking. Bovendien is aangetoond dat er behoefte bestaat vanuit 
de markt aan (een uitbreiding van de bestaande) wellnessvoorzieningen. De waterspeeltuin 
daarentegen kan tegen een verhoudingsgewijs laag investeringsbedrag de recreatieve 
aantrekkelijkheid van het zwembad (met name gedurende de zomer) fors vergroten waardoor 
(mede gezien de versobering die in veel andere zwembaden – zie Hattem – gaat plaatsvinden 
of reeds heeft plaatsgevonden) het onderscheidend vermogen van zwembad De Veldkamp 
verder vergroten.  
 
Bij de uitwerking van de onderdelen 4 (Bouwkundige aanpassingen) en 5 (Programma van 
Wensen) alsmede bij de financiële uitwerking in paragraaf 3.2.2. zijn deze beide 
mogelijkheden dan ook nader uitgewerkt.  
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Het inpassen van een houtgestookte ketel wordt pas financieel interessant indien de 
gemeente in voldoende mate zelf over de benodigde brandstoffen beschikt dan wel deze kan 
verkrijgen, bijvoorbeeld door het ‘ruilen’ van gemeentelijk snoeiafval tegen voornoemde 
houtsnippers/houtpellets bij gespecialiseerde bedrijven29.  
Afhankelijk van de mate waarin de gemeente over de brandstoffen kan beschikken, alsmede 
de installatiewijze die wordt gekozen, is de terugverdientijd te bepalen. Zo kan de installatie 
volledig in het bestaande gebouw worden ingebouwd waarbij moet worden voorzien in een 
ketelruimte en in een grote opslagruimte voor de houtsnippers/houtpellets. Dit vergt 
verhoudingsgewijs een aanzienlijke investering die meestal alleen bij nieuwbouw wordt 
toegepast. Een andere oplossing die vooral bij bestaande (openlucht)zwembaden wordt 
toegepast betreft het plaatsen van 2 grote permanente containers op het zwembadterrein. 
Hierbij dient één container voor het huisvesten van de ketel(s) en de andere container wordt 
gebruikt voor het opslaan van de houtsnippers/houtpellets. Onderzoeken laten zien dat de 
terugverdientijd (afhankelijk van de gekozen methode en installatie) tussen de 4 en 8 jaar 
bedraagt30. 
 
Warmtekoppeling CêlaVita bv te Wezep 
Een tweede optie die wellicht nader kan worden onderzocht betreft het gebruiken van de 
warmte van de firma CêlaVita ten behoeve van het verwarmen van het zwembad (en wellicht 
ook de sporthal). Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan het toepassen van een 
tegenstroom warmtewisselaar. Een tegenstroom warmtewisselaar maakt het mogelijk om het 
water van het zwembad (snel) te verwarmen door gebruik te maken van warm water 
(bijvoorbeeld afvalwater of condenswater) van de CêlaVita-fabriek. In een dergelijke 
warmtewisselaar circuleren twee hydraulische trajecten in tegenstroom. Het eerste traject is 
het warme water komende van de fabriek die de hitte aflevert aan het zwembadwater. Het 
tweede traject is het water van het zwembad dat wordt verwarmd. 
 
Een dergelijke constructie is ook toegepast bij een buitenbad in het oosten van Nederland dat 
gebruik maakt van de warmte van de andere grote aardappelproducent in Nederland. Hier 
wordt condenswater van de bakovens met een temperatuur van circa 60 graden middels een 
pompinstallatie onder de grond naar het zwembad gepompt over een afstand van circa 200-
300 meter. Bij binnenkomst bij het zwembad heeft het water nog een temperatuur van circa 40 
graden. Dit water wordt vervolgens gebruikt voor het verwarmen van de buitenbaden, waarna 
het afgekoelde water weer retour gaat naar de aardappelproducent. Door middel van deze 
constructie beschikt het openlucht zwembad in de periode van eind april tot begin september 
over een vrijwel constante watertemperatuur van circa 31 graden zonder dat er 1m2 gas 
verstookt hoeft te worden.  
 
Gezien het feit dat het hier een buitenzwembad betreft (watertransport vindt alleen in de 
zomer plaats) en het zwembad en de fabriek direct naast elkaar gesitueerd zijn, is het niet 
noodzakelijk geweest om geïsoleerde leidingen te installeren. Wellicht zou in de situatie van 
Oldebroek, gezien enerzijds het beoogde jaarronde gebruik en anderzijds ook de grotere 
overbrugbare afstand, wel gekozen moeten worden voor het aanleggen van een geïsoleerde 
leiding. Voornoemde constructie kan zeer interessant zijn om het energieverbruik terug te 
dringen maar behoeft nog wel nader onderzoek.   
 
 

                                                                    
29 Zie hiertoe bijvoorbeeld www.snipperhout.nl  
30 Bron: DWA – Een duurzaam zwembad, een voorbeeld voor de samenleving – november 2009 
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4.  Bouwkundige aanpassingen 
Voorliggend scenario 1a voorziet in de basis slechts zeer beperkt in bouwkundige 
aanpassingen. Het betreft hier enkel kleine werkzaamheden ten behoeve van het 
samenvoegen van de horeca en kassa alsmede de werkzaamheden ten behoeve van het 
optimaliseren van de kuurhoek. Hiervoor wordt taakstellend een bedrag van € 50.000,= 
opgenomen.  
 
Daarnaast wordt uitgegaan van de voorgenomen investeringen voor de grootschalige renovatie 
in 2014 die volgen uit het opgestelde Meerjarenonderhoudsplan.  Deze investeringen hebben 
met name ten doel om de levensduur van het zwembad te verlengen en diverse 
duurzaamheidsmaatregelen toe te passen zodat het energieverbruik kan worden 
teruggebracht.  De belangrijkste duurzaamheidsmaatregelen die met voornoemde renovatie 
samenhangen zijn: 

• inkopen van groene energie via regioinkoop; 
• optimaliseren van energiebeheer door inregelen installaties; 
• bij vervanging van pompen etc. rekening houden met benodigd vermogen; 
• deels beglazing vervangen door HR++ gelaagd glas; 
• deels beglazing vervangen door bekleding met isolatie; 
• kieren tussen de kozijnen herstellen; 
• luchtlekken in de gevelbekleding herstellen; 
• lichtstraten en het dak van de serre vervangen (door materialen met een hogere 

isolatiewaarde); 
• verwarmingsinstallatie vervangen (zowel bestaande WKK als CV vervangen); 
• luchtbehandelingskasten vervangen; 
• verlichtingsarmaturen vervangen (energiezuinige verlichting); 
• aanbrengen van zwembadafdichting. 

 
Indien de meerjarenbegroting van het zwembad voor de komende jaren nader wordt 
beschouwd, dan kan worden vastgesteld dat de gemeente Oldebroek in de jaren 2011 – 2014 
jaarlijks circa € 398.000,= heeft gereserveerd ten behoeve van het groot onderhoud (dotatie 
aan het fonds). Voornoemde aandachtspunten zijn hierin reeds meegenomen.  
 
Bouwkundige aanpassing uitbreiding wellness 
Indien ten behoeve van het verbeteren van de exploitatie tevens wordt besloten om extra te 
investeren in het uitbreiden van de wellnessvoorziening dan wordt voorgesteld hiertoe een 
bouwkundige uitbreiding van de huidige kuurhoek te laten plaatsvinden.  
 
Bouwkundige aanpassing uitbreiding waterspeeltuin (buitenterrein) 
Indien wordt besloten om op het buitenterrein een waterspeeltuin te realiseren dan is hiertoe 
geen bouwkundige aanpassing noodzakelijk. Wel is bij de uitwerking van de investeringen 
voorzien in de realisatie van een extra zandfilter en de aanleg van extra leidingen voor de 
waterbehandeling van deze waterspeeltuin. Dergelijke aanpassingen aan de technische 
installaties kunnen echter binnen de bestaande gebouwconstructie worden gerealiseerd.  
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5. Programma van wensen 
Ten aanzien van scenario 1A (waarbij is uitgegaan van instandhouding van de bestaande 
configuratie op de bestaande locatie) zijn er in eerste instantie geen fysieke wijzigingen in de 
ruimten en voorzieningen voorgesteld. Wel zijn zuiver bedrijfmatige en exploitatietechnische 
verbetermogelijkheden in beeld gebracht.  Aanvullend hierop is vervolgens een aantal opties 
geschetst waarbij wél fysiek geïnvesteerd dient te worden: 
 
Ten behoeve van de optie waterspeelplaats wordt voorzien in de realisatie van een 
waterspeeltuin van circa 100 m² vloeroppervlakte. Deze waterspeeltuin zal op het 
buitenterrein worden gesitueerd, ter hoogte van het peuter/kleuterbad en de horeca van het 
binnenbad. De waterspeelplaats zal worden voorzien van diverse recreatieve elementen die 
zich met name richten op bezoekers in de leeftijd van 0-10 jaar. De feitelijk beoogde doelgroep 
betreft daarmee ouders met jonge kinderen. Door de beoogde situering wordt optimaal 
aangesloten bij de beoogde doelgroep en wordt een natuurlijke overgang van binnen naar 
buiten gecreëerd voor de allerkleinsten. Bovendien kan zo optimaal gebruik worden gemaakt 
van de extra horecaopbrengsten die door nieuwe bezoekers kunnen worden gegenereerd.   
 
Indien de optie wellness nader wordt uitgewerkt dan wordt in eerste instantie voorzien in een 
bouwkundige uitbreiding van de huidige kuurhoek met circa 60 m². In deze uitbreiding worden 
twee sauna’s gerealiseerd alsmede wordt er voorzien in ruimte voor een extra kruidenbad en 
een tweetal douches. Daarnaast wordt extra zit- en relaxruimte gecreëerd. Ook wordt een 
tochtsluis aangebracht zodat een permanente binnen-buitenverbinding wordt gerealiseerd. 
Op het buitenterrein ter hoogte van de huidige kuurhoek en serre wordt door het plaatsen van 
een afscheiding een volledig afgeschermd buitengebied gecreëerd. Op dit buitengedeelte 
wordt voorzien in wellnessfaciliteiten zoals bijvoorbeeld een bloksauna, een hottub, een 
koudedouche en enkele ligstoelen zodat ook mensen buiten kunnen recreëren.  
 
Ten behoeve van de nadere uitwerking van het wellnessconcept is, mede gezien de huidige 
omvang van het zwembad en de signatuur die het zwembad door de huidige kuurhoek reeds  
bezit, gekozen voor de variant waarbij de wellnesscomponent integraal onderdeel uit blijft 
maken van het bestaande zwembadaanbod. Bezoekers aan de ‘nieuwe kuurhoek’ betalen bij 
binnenkomst in het zwembad een extra bedrag voor gebruik van de wellnessfaciliteiten. Door 
gebruik te maken van een tourniquet met een transponder/chip (in een armbandje) kunnen de 
wellnessfaciliteiten zodanig worden ontsloten dat gasten door middel van hun armband het 
gedeelte meerdere keren kunnen betreden en weer kunnen verlaten. Hierdoor is het mogelijk 
om wellnessactiviteiten en zwemactiviteiten af te wisselen en kan tussendoor ook gebruik 
gemaakt worden van de ‘natte’ horeca.  
 
 
 3.2.2 Financiële consequenties 
In voorliggende subparagraaf is uitwerking gegeven aan de financiële consequenties die ten 
aanzien van dit scenario kunnen worden afgeleid. Hiertoe is een investeringsraming opgesteld 
en zijn de bijbehorende exploitatiegevolgen in beeld gebracht.  
 
Investeringen(incidenteel) 
Ten behoeve van de voorgestelde exploitatieverbeterende maatregelen wordt een eenmalige 
investering van € 50.000,= voorzien.  De investering betreft hier de beoogde aanpassing aan de 
bestaande bar en horeca. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat dit bedrag meerjarig kan worden 
gedekt vanuit de bestaande onderhoudsvoorziening.  
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Dit aangezien in het nieuwe beheerplan een voor 2014 specifiek een post van € 100.000,= is 
opgenomen voor vergelijkbare voorzieningen. Ten aanzien de benodigde investering voor de 
aanschaf van het kassaregistratiesysteem (dat naar verwachting per 2012 operationeel zal 
zijn) wordt er vanuit gegaan dat deze reeds onderdeel uitmaakt van de huidige begroting 
(2011e.v.). Deze investering wordt derhalve niet aanvullend separaat geraamd.  
 
Daarnaast worden investeringen beoogd teneinde het onderhoudniveau van het zwembad op 
peil te kunnen houden c.q. brengen. Deze investeringen zijn reeds door de gemeente vertaald 
in een jaarlijkse structurele kostenpost van € 398.000,= voor de periode tot en met 2014.   
 
Investeringen optie waterspeelplaats 
Te behoeve van het realiseren van de waterspeelplaats van circa 100 m² dient te worden 
uitgegaan van een investeringsbedrag van circa € 140.000,=. Daarnaast dient rekening te 
worden gehouden met beperkte aanpassingen aan de bestaande installatie (toevoegen van 
een extra zandfilter en aanpassen van het leidingwerk) ter hoogte van circa € 35.000,-31. 
 
Investeringen optie wellness uitbreiden 
Ten behoeve van de uitbreiding van de kuurhoek worden de volgende investeringen voorzien: 

• Bouwkundige uitbreiding incl. afwerking en sanitaire voorzieningen 
(60 m²)           € 120.000,= 

• Aanschaf apparatuur (sauna’s, ligbedden etc.): stelpost  €    20.000,= 
• Omheining buitenterrein circa 65 m1      €       6.500,= 
• Technische aanpassingen (cameratoezicht, kassa, tourniquet)  €    10.000,= 
• Overig onvoorzien (20%)      €    31.300,= 

           € € € € 111187878787.8.8.8.800,=00,=00,=00,=    
 
Exploitatiegevolgen van exploitatieverbeterende maatregelen 
De voorgestelde investeringen en exploitatieverbeterende maatregelen worden navolgend 
vertaald naar jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten, ofwel de structurele financiële 
consequenties. Deze worden inzichtelijk gemaakt door aan te geven op welke onderdelen de 
voorgestelde exploitatieverbeterende maatregelen tot aanpassingen zullen leiden in de 
exploitatiekosten en –opbrengsten.  
 
Hierbij worden -conform de voorstellen zoals deze zijn opgenomen onder punt 3- de volgende 
exploitatieverbeteringen voorgesteld en taakstellend doorgerekend:  
 

• terugnemen horeca-exploitatie en samenvoegen horeca en kassa: 
o hierbij wordt als uitgangspunt gesteld dat zwembad De Veldkamp door het 

terugnemen van de horeca-exploitatie de marge kan verhogen van  
€ 10.000,= (huidige pachtinkomsten) naar taakstellend € 30.000,=.   

o Door het in eigen beheer hebben van de horeca zullen de personeelslasten 
toenemen. Echter, door het samenvoegen van kassa en horeca (zoals dit ook in 
het oorspronkelijke ontwerp was beoogd) kan hier een dusdanig efficiencyslag 
worden behaald. In relatie tot de oude situatie (waarbij de horeca door derden 
werd geëxploiteerd) wordt er vanuit gegaan dat bij eigen exploitatie de 
personeelslasten jaarlijks met € 10.000,= zullen stijgen.  

 
 
 
 
 

                                                                    
31 Bron: Watergames & More  - de heer P. van den Berg &  Gemeente Oldebroek – de heer H. Boer 
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• Aanpassing tarieven en programmering: 
o door het verhogen van de tarieven van het leszwemmen en het intensiveren 

van het Turbo-zwemmen wordt begroot dat de inkomsten uit leszwemmen 
met circa 5% zullen toenemen. Dit leidt tot circa € 7.000,= aan extra 
inkomsten.  

o Het verhogen  van de tarieven voor de doelgroepenactiviteiten met circa 5% 
leidt ertoe dat ook deze opbrengsten met circa 5% zullen stijgen. Dit leidt tot 
circa € 2.000,= aan extra inkomsten.  

o Het aanpassen van het tarief van de kuurhoek met € 0,50 per bezoeker leidt tot 
extra inkomsten van circa € 14.000,= (op basis van gemiddeld 28.000 
bezoekers per jaar conform de bezoekaantallen 2010).  

o Door het vergroten van het leszwemmen op zondagochtend kunnen circa  
€ 8.000,= aan extra opbrengsten worden gegenereerd (uitgaande van het feit 
dat circa 200 personen van de zaterdagwachtlijst naar zondagochtend willen 
verschuiven en deze leszwemmers gemiddeld 10 x zwemmen). Uitgangspunt 
hierbij is dat het zwembad op zondag langer kan zijn en dat deze uitbreiding 
kan plaatsvinden zonder dat hiertoe extra personele inzet vereist is.3233 

o Voor overige te behalen extra opbrengsten (uit onder andere het vergroten van 
de doelgroepactiviteiten voor ouderen, het aanbieden van buitenactiviteiten in 
de zomer, het verhuren van het zwembad aan commerciële partijen, het 
aangaan van arrangementen en het inzetten van personeel bij de exploitatie 
van de sporthal of het zeer beperkt sluiten van het zwembad op minder 
rendabele uren) wordt vooralsnog géén taakstellend bedrag opgenomen 
aangezien op dit moment de werkelijke kosten en baten nog onvoldoende 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt.   

 

• Meeliften met gemeentelijke inkoopcontracten: 
o door het meeliften op de gemeentelijke (mantel)inkoopcontracten wordt 

taakstellend een besparing van 10% op inhuur van derden begroot. Dit leidt 
tot een kostenreductie van circa € 6.000,= op de personeelskosten.  

o Daarnaast wordt in algemene zin een stelpost opgenomen van € 10.000,= aan 
te behalen inkoop (schaal)voordelen door mee te liften op overige 
gemeentelijke inkoopafspraken. Deze inkoopvoordelen zijn in mindering 
gebracht  op de post “verzekeringen, belastingen, administratie”. 

 

                                                                    
32 Het management van het zwembad heeft aangegeven dat de mogelijkheden hiertoe bestaan door het personeel op zondag 

efficiënt(er) in te roosteren.  
33 De voorgestelde verruiming van de openingstijden op zondag past binnen de kaders voor zondagsopening die de raad 

middels een eerder besluit daartoe heeft gesteld.  
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Resumerend kunnen de navolgende exploitatieverbeterende maatregelen worden 
doorgevoerd: 
 
Exploitatieverbeterende maatregel    exploitatie-effect (saldo) 

• Zelf horeca-exploitatie ter hand nemen     € 10.000.= 
• Tarieven leszwemmen verhogen en turbozwemmen uitbreiden  €    7.000,= 
• Tarieven doelgroepenactiviteiten verhogen    €    2.000,= 
• Tarieven kuurhoek verhogen      € 14.000,= 
• Leszwemmen aanbieden op zondagochtend    €    8.000,= 
• Besparing op inhuur derden door meeliften gemeentelijk contract €    6.000,= 
• Te behalen inkoop (schaal)voordelen door meeliften gemeente  € 10.000,= 

          € 57.000,=€ 57.000,=€ 57.000,=€ 57.000,=    
De voornoemde exploitatiegevolgen zijn gerelateerd aan de exploitatiecijfers van zwembad De 
Veldkamp, peildatum 2012 (begroting) waarna -door middel van een integrale 
exploitatiebegroting voor een periode van 10 jaar- de verwachte kosten en opbrengsten in 
beeld zijn gebracht.  
 
Bij het opstellen van de exploitatieprognose zijn voor dit scenario -en voor zover relevant- de 
navolgende uitgangspunten gehanteerd: 

• uitgangspunt is jaar 1 = 2014 als zijnde het eerste jaar waarin de 
exploitatieverbeteringen en de beoogde renovatie (groot onderhoud 2014) zijn 
doorgevoerd34; 

• bedragen zijn afgerond op honderd-/duizendtallen; 
• tenzij anders vermeld zijn alle bedragen excl. BTW; 
• exploitatieverbeterende maatregelen zijn behoudend geraamd; 
• de kapitaallasten van het zwembad zijn conform de gemeentelijke methodiek 

verdisconteerd in de post normkosten beheerplan.  
• bij de grootschalige renovatie in 2014 zet de gemeente Oldebroek sterk in op 

energiebesparende maatregelen. Als gevolg van deze maatregelen is door de 
gemeente zelf reeds vastgesteld dat de jaarlijkse energiekosten zullen teruglopen van 
circa € 141.000 (begroting 2011) naar € 116.000 (begroting 2014) per jaar. Deze 
verwachtte besparing op energie is bij de uitwerking van navolgende scenario’s reeds 
meegenomen.  

• ten aanzien van zowel de investeringsraming als de exploitatieprognose moet in deze 
fase een nauwkeurigheidsmarge van tenminste ± 15% worden gehanteerd. 

 
Indien uitvoering kan worden gegeven aan voornoemde exploitatieverbeterende maatregelen, 
kan de exploitatie zich op basis van een prognose voor de komende 10 jaar als volgt 
ontwikkelen:  
 

                                                                    
34 Overigens impliceert dit niet dat eventuele exploitatieverbeterende maatregelen in de bedrijfsvoering pas in of rond 2014 in 

gang gezet moeten worden. Bij voorkeur worden deze zo snel mogelijk geïmplementeerd om het bedrijfsresultaat van het 
zwembad te verbeteren.  
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Exploitatieprognose van exploitatieverbeterende maatregelen 
Exploitatieopbrengsten SCENARIO 1ASCENARIO 1ASCENARIO 1ASCENARIO 1A

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Bezoeken/verhuur 695 702 709 716 723 731 738 745 753 760

Recreatief zwemmen 467 471 476 481 486 491 495 500 505 510
Leszwemmen 154 156 157 159 160 162 164 165 167 169

Schoolzwemmen 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39
Zwem- en waterpolo 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14

Militair zwemmen 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28

Overige baten 66 66 67 68 68 69 70 71 71 72

Totaal opbrengsten 761 769 776 784 792 800 808 816 824 832

Exploitatiekosten (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Administratiekosten 53 53 54 54 55 55 56 57 57 58

Exploitatiekosten 165 169 173 178 182 187 192 197 202 207

Promotie zwembad 15 11 10 8 8 8 8 8 8 8

Personeelskosten 543 553 564 576 587 599 611 623 636 648

Totaal exploitatiekosten 775 787 801 816 832 849 867 885 903 921

Exploitatieresultaat (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

totale opbrengsten 761 769 776 784 792 800 808 816 824 832

totale exploitatiekosten 775 787 801 816 832 849 867 885 903 921

Operationeel resultaat -14 -18 -25 -32 -40 -50 -59 -69 -79 -89

Normkosten beheerplan 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398

Totaal saldo -412 -416 -423 -430 -438 -448 -457 -467 -477 -487  
 
 
Exploitatiegevolgen optie waterspeelplaats 
Op basis van referentiecijfers van de leverancier/producent van dergelijke waterspeelplaatsen 
mag, gezien de aard en omvang van het huidige productaanbod bij zwembad De Veldkamp 
alsmede de huidige bezoekaantallen, een toename van 15.000 extra bezoekers per jaar  
worden verwacht. Hierbij wordt uitgegaan van een ingebruikname van de waterspeelplaats 
gedurende een periode van circa 6 maanden (april tot en met september). Op basis van een 
gemiddeld tarief van € 3,29 (zie ook tabel 4) kunnen in dat geval jaarlijks extra baten ter hoogte 
van circa € 50.000,- worden verwacht.  
 
De extra kosten als gevolg van de aanleg van een dergelijke waterspeelplaats bestaan uit de 
jaarlijkse financieringslasten en onderhoudslasten (zoals vervat in het beheerplan) alsmede 
de aanvullende exploitatielasten (schoonmaak, energie, waterverbruik en chemicaliën). Op 
basis van de investering kan worden vastgesteld dat door de aanleg van een waterspeelplaats 
de kosten voor het beheerplan jaarlijks met circa € 16.000,- toenemen (uitgaande van een 
gemiddelde levensduur van 25 jaar). Daarnaast kan op basis van referentiecijfers van de 
leverancier/producent worden vastgesteld dat jaarlijks rekening moet worden gehouden met 
exploitatiekosten van circa € 12.000,-. Doordat de installatie wordt aangesloten op de 
bestaande zwembadinstallaties en voor het gebruik van de waterspeelplaats gebruik gemaakt 
kan worden van het water van het wedstrijd of recreatiebad, kunnen de exploitatielasten 
verhoudingsgewijs laag blijven. Daarnaast is geen extra personele inzet (in de vorm van 
toezicht) noodzakelijk omdat er geen sprake is van stilstaand water.  
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Op basis van voorgaande gegevens kan worden vastgesteld dat het netto rendement van een 
dergelijke investering jaarlijks circa € 22.000,- kan bedragen. Indien dit netto rendement wordt 
afgezet tegen de investering die hiermee gemoeid is dan is de investering binnen een periode 
van circa 9,3 jaar terugverdiend. In navolgend overzicht zijn de baten en lasten van de 
waterspeelplaats toegevoegd aan de exploitatieprognose voor scenario 1A. 
 
Exploitatieopbrengsten SCENARIO 1A + WATERSPEELPLAATSSCENARIO 1A + WATERSPEELPLAATSSCENARIO 1A + WATERSPEELPLAATSSCENARIO 1A + WATERSPEELPLAATS

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Bezoeken/verhuur 745 753 760 768 775 783 791 799 807 815

Overige baten 66 66 67 68 68 69 70 71 71 72

Totaal opbrengsten 811 819 827 836 844 852 861 870 878 887

Exploitatiekosten (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Administratiekosten 53 53 54 54 55 55 56 57 57 58

Exploitatiekosten 177 181 186 191 195 200 205 211 216 222

Promotie zwembad 15 11 10 8 8 8 8 8 8 8

Personeelskosten 543 553 564 576 587 599 611 623 636 648

Totaal exploitatiekosten 787 799 814 828 845 863 880 899 917 936

Exploitatieresultaat (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

totale opbrengsten 811 819 827 836 844 852 861 870 878 887

totale exploitatiekosten 787 799 814 828 845 863 880 899 917 936

Operationeel resultaat 24 20 14 7 -1 -10 -20 -29 -39 -49

Normkosten beheerplan 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414

Totaal saldo -390 -394 -400 -407 -415 -424 -434 -443 -453 -463  
 

Exploitatiegevolgen optie uitbreiding kuurhoek  
Op basis van referentiecijfers van de huidige exploitant van het zwembad, en kijkend naar de  
bezoekersontwikkeling van de kuurhoek van de afgelopen jaren, kunnen tevens de 
exploitatiegevolgen van uitbreiding van de kuurhoek op hoofdlijnen in beeld worden gebracht. 
Op basis van de voorgestane uitbreiding van de kuurhoek wordt rekening gehouden met een  
toename van 20% van het aantal bezoekers van de kuurhoek (ten opzichte van het 
bezoekaantal 2010). Het bezoekaantal zou hiermee in de toekomstige situatie uitkomen op 
circa 33.500 bezoekers. Ter indicatie: een dergelijk bezoekaantal ligt in het midden van het 
aantal bezoekers dat in 2008 en 2009 van de kuurhoek gebruik heeft gemaakt.  
 
Gezien de aanzienlijke uitbreiding van het productaanbod, alsmede het verhogen van de 
functionaliteit van de kuurhoek door het aanpassen van het toegangssysteem, wordt 
voorgesteld het tarief te verhogen naar € 4,- per bezoeker. Op basis van deze tariefsverhoging 
en uitgaande van een jaarlijkse toename van het bezoekaantal met 5.500 nieuwe unieke 
bezoekers (ten opzichte van de huidige situatie waarbij 28.000 zwembadbezoekers ook de 
kuurhoek gebruiken) kunnen in dat geval jaarlijks extra baten ter hoogte van circa €  64.000,- 
worden verwacht (28.000 bestaande bezoekers x € 1,50 extra en 5.500 nieuwe bezoekers x  
€ 4,-).   
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De extra kosten als gevolg van de uitbreiding van de kuurhoek bestaan uit de jaarlijkse 
financieringslasten en onderhoudslasten (vervat in het beheerplan) alsmede de aanvullende 
exploitatielasten (schoonmaak, energie, waterverbruik en chemicaliën). Op basis van de 
investering kan worden vastgesteld dat door de uitbreiding de kosten voor het beheerplan 
jaarlijks met circa € 12.000,- toenemen (inclusief het eens per 10 jaar vervangen van 
apparatuur en techniek). Daarnaast is in overleg met het huidig management bekeken welke 
invloed de voorgestelde uitbreiding zou (kunnen) hebben op de exploitatiekosten. Hieruit is 
naar voren gekomen dat deze naar verwachting met € 18.000,- kunnen stijgen. Doordat bij de 
uitbreiding van de kuurhoek zal worden gewerkt met cameratoezicht is geen extra personele 
inzet (in de vorm van toezicht) noodzakelijk. 
  
Op basis van voorgaande gegevens kan worden vastgesteld dat het netto rendement van de 
uitbreiding van de kuurhoek jaarlijks circa € 34.000,- kan bedragen. Indien dit netto 
rendement wordt afgezet tegen de investering dan is deze binnen een periode van circa 5,5jaar 
terugverdiend. In navolgend overzicht zijn ook de baten en lasten van de uitbreiding van de 
kuurhoek toegevoegd aan de exploitatieprognose voor scenario 1A. 
 
Exploitatieopbrengsten SCENARIO 1A + UITBREIDING KUURHOEKSCENARIO 1A + UITBREIDING KUURHOEKSCENARIO 1A + UITBREIDING KUURHOEKSCENARIO 1A + UITBREIDING KUURHOEK

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Bezoeken/verhuur 759 767 774 782 790 798 806 814 822 830

Overige baten 66 66 67 68 68 69 70 71 71 72

Totaal opbrengsten 825 833 842 850 858 867 876 885 893 902

Exploitatiekosten (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Administratiekosten 53 53 54 54 55 55 56 57 57 58

Exploitatiekosten 183 187 192 197 202 207 213 218 224 229

Promotie zwembad 15 11 10 8 8 8 8 8 8 8

Personeelskosten 543 553 564 576 587 599 611 623 636 648

Totaal exploitatiekosten 793 806 820 835 852 870 888 906 925 944

Exploitatieresultaat (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

totale opbrengsten 825 833 842 850 858 867 876 885 893 902

totale exploitatiekosten 793 806 820 835 852 870 888 906 925 944

Operationeel resultaat 32 28 21 15 6 -3 -12 -21 -31 -42

Normkosten beheerplan 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

Totaal saldo -378 -382 -389 -395 -404 -413 -422 -431 -441 -452  
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Exploitatiegevolgen inclusief beide optie(s) 
Tenslotte kan een doorrekening worden gemaakt van de exploitatie indien beide opties 
gerealiseerd zouden worden. Deze doorrekening is navolgend gepresenteerd: 
 
Exploitatieopbrengsten SCENARIO 1A + BEIDE OPTIESSCENARIO 1A + BEIDE OPTIESSCENARIO 1A + BEIDE OPTIESSCENARIO 1A + BEIDE OPTIES

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Bezoeken/verhuur 809 817 825 834 842 850 859 868 876 885

Overige baten 66 66 67 68 68 69 70 71 71 72

Totaal opbrengsten 875 884 893 902 911 920 929 938 947 957

Exploitatiekosten (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Administratiekosten 53 53 54 54 55 55 56 57 57 58

Exploitatiekosten 195 200 205 210 215 221 226 232 238 244

Promotie zwembad 15 11 10 8 8 8 8 8 8 8

Personeelskosten 543 553 564 576 587 599 611 623 636 648

Totaal exploitatiekosten 805 818 833 848 865 883 901 920 939 958

Exploitatieresultaat (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

totale opbrengsten 875 884 893 902 911 920 929 938 947 957

totale exploitatiekosten 805 818 833 848 865 883 901 920 939 958

Operationeel resultaat 70 66 60 54 45 37 28 18 9 -1

Normkosten beheerplan 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426

Totaal saldo -356 -360 -366 -372 -381 -389 -398 -408 -417 -427  
 
 
 
3.2.3 Maatschappelijke gevolgen 
Indien uitwerking wordt gegeven aan de voornoemde exploitatieverbeterende maatregelen (al 
dan niet inclusief het toevoegen van extra functies zoals de waterspeelplaats of de uitbreiding 
van de kuurhoek), dan zal dit naar verwachting positieve gevolgen hebben voor de huidige en 
toekomstige gebruikers van het zwembad.  
 
Doordat in ieder geval de huidige voorzieningen onverkort worden gehandhaafd zullen de 
bestaande gebruikers weinig tot geen hinder ondervinden van de voorgenomen aanpassingen. 
Wellicht zullen de tariefverhogingen in het begin op enige weerstand stuiten. Echter, de 
marktanalyse heeft aangetoond dat de tarieven ook na verhoging nog steeds concurrerend zijn 
met de omliggende zwembaden.  
 
Daarbij wordt door het uitbreiden van enerzijds het aantal zwemmogelijkheden en anderzijds 
ook het toevoegen van nieuwe producten (doelgroepactiviteiten voor ouderen, meer 
buitenrecreatie in de zomer) reeds de aantrekkelijkheid van het zwembad verder verhoogd. De 
eventuele extra openstelling van het zwembad voor leszwemmen op zondagochtend en het 
intensiveren van het Turbo-zwemmen leidt ertoe dat ook het maatschappelijk rendement in de 
toekomstige situatie toeneemt. De voorgenomen exploitatieverbeteringen zijn dan ook met 
name gericht op de lokale bevolking.  
 
Indien daarnaast uitwerking wordt gegeven aan één of beide aanvullende opties dan kan zowel 
het maatschappelijk als ook (in mindere mate) het financieel rendement verder worden 
verhoogd.  
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Door de uitbreiding zal zwembad De Veldkamp zich (nog) meer als een unieke 
zwemvoorziening kunnen onderscheiden van de sobere en doelmatige functionele en 
sporttechnische zwemvoorzieningen in de regio. Hierdoor wordt aan de burgers een versterkt 
product geboden waardoor enerzijds de beleving van de gebruikers toeneemt en anderzijds de 
concurrentiepositie verder wordt versterkt. Resumerend zijn de belangrijkste voor- en nadelen 
van scenario 1A benoemd: 
 
Voordelen: 

• de huidige voorziening wordt gehandhaafd en in exploitatietechnische zin verbeterd; 
• hierdoor wordt optimaal tegemoet gekomen aan de wensen en eisen van de huidige én 

potentieel toekomstige gebruikers; 
• alle personeelsleden kunnen bij het zwembad in dienst blijven; 
• door de exploitatieverbeterende maatregelen en/of realisatie van één of beide opties 

kan het maatschappelijk en in mindere mate ook het financieel rendement verder 
worden versterkt; 

• hierdoor weet het zwembad haar onderscheidend vermogen in de regio te behouden. 
 
Nadelen/risico’s: 

• ook na doorvoering van de exploitatieverbeterende maatregelen en/of toevoeging van 
aanvullende producten blijft het noodzakelijk om het zwembad financieel te 
ondersteunen; 

• het resultaat is hierbij in alle gevallen meer negatief dan in scenario 1B; 
• de gemeente zal aanvullende investeringen moeten plegen om de aantrekkelijkheid en 

concurrentiepositie van het zwembad in stand te houden; 
• de uitgewerkte aanvullende recreatieve voorzieningen hebben (in relatie tot de 

levensduur van een zwembad) een relatief beperkte levensduur waardoor op termijn 
wellicht nieuwe recreatieve elementen moeten worden geïntroduceerd om de 
recreatieve bezoekers te (blijven) behouden. 

 
 
3.2.4 Marsroute voor implementatie 
Tenslotte is voor voorliggend scenario uitwerking gegeven aan een uitvoeringsplan. In dit plan 
zijn op hoofdlijnen de stappen en werkzaamheden omschreven die de gemeente 
Oldebroek/het zwembad dient te doorlopen om uitwerking te geven aan het scenario.  
 
    Te ondernemen actiesTe ondernemen actiesTe ondernemen actiesTe ondernemen acties    ProcesProcesProcesProceseigenaareigenaareigenaareigenaar    
1. Beëindigen overeenkomst bestaande horeca pachter College B&W 

2. Interieuraanpassing kassa - horeca Dhr. B. vd Hoek 

3. Uitbreiden aanbod kuurhoek Dhr. H. Kits 

4. Aanpassen toegangsprijzen Gemeenteraad 

5, Aanbod leszwemmen op zondag Gemeenteraad 

6. Overige exploitatie- c.q. roostertechnische verbeteringen Dhr. H. Kits 

 
Voor het totale proces dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van circa 6 
maanden (exclusief uitwerking van eventuele opties). 
 
 
 



 

45/91 

1B. Huidige locatie – doelgroepenbad + aanvullende functies 
Scenario 1b gaat uit van realisatie van –ofwel versobering tot- een doelgroepenbad op de 
bestaande locatie door verbouwing/renovatie van het huidige zwembad met een toevoeging 
van/koppeling aan andere functies. 
 
 
3.2.5 Productvisie & programma van wensen 
Uitgangspunt bij dit scenario is (waar mogelijk c.q. noodzakelijk) handhaving van de 
bestaande opstallen op de huidige locatie, maar wel het terugbrengen van het 
voorzieningenniveau tot een doelgroepenbad inclusief koppeling met andere functies.  
 
1. Productonderdelen en ambitieniveau 
Uitgegaan wordt van een sober en doelmatig zwembad met één multifunctioneel bassin dat 
met name gericht is op functioneel en sporttechnisch gebruik. Het bassin is door zijn deels 
beweegbare bodem  geschikt voor doelgroepactiviteiten, leszwemmen, verenigingsactiviteiten 
en banenzwemmen. Aangezien er geen recreatieve componenten worden aangebracht (geen 
glijbaan, duiktoren of springplank) wordt het recreatief gebruik van het zwembad beperkt.  
 
De huidige kuurhoek wordt in dit scenario onverkort gehandhaafd aangezien deze goed 
aansluit bij het toekomstig gebruik van het zwembad. Zo kunnen er speciale arrangementen 
worden ontwikkeld voor een doelgroepenactiviteit in combinatie met een verblijf in de 
kuurhoek. Ook blijven daardoor veel huidige recreatieve banenzwemmers, die momenteel 
mede vanwege de kuurhoek het zwembad bezoeken, aan het zwembad gebonden.   
 
Het bestaande recreatiebad en het peuter-kleuterbad wordt gedempt. Om deze ruimte in de 
toekomstige situatie nuttig te kunnen hergebruiken is tevens voorzien in de uitwerking van het 
ombouwen van deze ruimte tot een multifunctionele, commerciële ruimte die verhuurd kan 
worden aan derden.  Eventueel kan de gemeente er ook voor kiezen om hierin een permanente 
voorziening onder te brengen (bijvoorbeeld een fitnessexploitant, sportmedisch 
adviescentrum, fysiotherapiepraktijk (et cetera). Om deze ruimte te realiseren worden enkele 
bouwkundige ingrepen voorzien.  
 
De overige voorzieningen in het complex (waaronder de centrale entree, kleed- en 
douchevoorzieningen, horeca et cetera) blijven gehandhaafd aangezien deze ook in de 
toekomstige situatie hun rol kunnen blijven vervullen (zowel ten behoeve van het zwembad als 
mogelijkerwijs ook ten behoeve van de nadere invulling die in de nieuwe ruimte wordt beoogd).   
 
2. Doelgroepen 
De primair beoogde doelgroepen van het zwembad zijn binnen dit scenario: 

• sportieve (jong)volwassenen; 
• senioren; 
• leszwemmertjes (tussen 4 en 7 jaar gemiddeld); 
• schoolzwemmen/ROC Landstede; 
• de zwemvereniging; 
• banenzwemmers; 
• militairen; 
• et cetera. 
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Alle recreatieve zwemmers (ouders met jonge kinderen, jongeren onder begeleiding et cetera) 
worden niet meer specifiek geaccommodeerd aangezien alle recreatieve voorzieningen zijn 
verwijderd. Ook de recreatieve bezoekers vanuit de omliggende campings en vakantieparken 
zullen hierdoor minder genegen zijn een bezoek aan het zwembad te brengen.   
 
3.  Exploitatieverbeterende maatregelen 
De exploitatieverbeterende maatregelen die in scenario 1a zijn benoemd doen -daar waar 
deze niet expliciet betrekking hebben op het recreatief bezoek c.q. het recreatiebassin- ook in 
dit scenario opgeld.   
 
Daarnaast kunnen exploitatiegevolgen worden afgeleid door het terugbrengen van het 
wateroppervlak. Hierdoor kunnen de personeelskosten en de energielasten (samen 
verantwoordelijk voor zo’n 60-70% van de kosten binnen een zwembadexploitatie) worden 
teruggebracht. Ook de voorgenomen groot onderhoudswerkzaamheden  (met name de 
grootschalige renovatie die beoogd wordt voor 2014) dient opnieuw te worden gewogen en zal 
op onderdelen moeten worden bijgesteld, omdat delen van de installatietechniek en 
luchtbehandeling niet meer gerenoveerd hoeven te worden. Echter, ook de opbrengsten zullen 
aanzienlijk dalen doordat het zwembad in de toekomst nog maar over 1 bassin kan 
beschikken.  
 
4. Bouwkundige ingrepen 
Ten behoeve van voorliggend scenario dienen diverse bouwkundige ingrepen te worden 
toegepast om te kunnen komen tot het realiseren van een zwemvoorziening met slechts één 
doelgroepen- en wedstrijdbassin. Op basis van de geschetste productvisie worden navolgende 
aanpassingen voorgesteld: 

• Ter hoogte van de badmeesterpost wordt een muur gerealiseerd. Deze muur loopt door 
tot aan het punt op de buitengevel waar het uitzwembassin begint. Deze muur vormt 
de afscheiding tussen de ‘nieuwe’ zwemzaal en de te realiseren commerciële ruimte.  

• Door de scheidingsmuur op deze positie aan te brengen wordt voorkomen dat de 
douche- en kleedvoorzieningen moeten worden aangepast. De bezoekers kunnen 
gewoon via de bestaande douches de zwemzaal betreden. Daarnaast wordt hiermee 
bewerkstelligd dat ook de kuurhoek vanuit de zwemzaal optimaal bereikbaar blijft. De 
ruimte tussen de nieuwe muur en de bestaande neerlaatbare scheidingswand (die 
wordt weggehaald) wordt ingericht als een galerij/corridor om vanuit de zwemzaal in 
de kuurhoek te komen.  

• Het bestaande recreatiebassin, het peuter- kleuterbassin, het opvangbad van de 
glijbaan en het uitzwembassin worden volgestort. Daarnaast wordt dit gedeelte van de 
zwemzaal volledig geëgaliseerd (bestaande muurtjes, randjes en richeltjes worden 
verwijderd) zodat deze ruimte overal dezelfde vloerhoogte heeft. In de ruimte wordt 
een nieuwe vloer aangebracht. 

• De glijbaan wordt op de huidige locatie geamoveerd. 
• Afhankelijk van de toekomstige bestemming van de commerciële ruimte zijn enkele 

kleine bouwkundige ingrepen noodzakelijk ter hoogte van de aansluiting met de 
horeca en het zwemmersterras. 
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Daarnaast kunnen 2 mogelijke opties worden benoemd om de multifunctionaliteit c.q. 
aantrekkelijkheid van het zwembad in haar nieuwe configuratie te vergroten:  

• in het te handhaven wedstrijdbassin wordt een volledig beweegbare bodem 
aangebracht (type Vario-Pool/KBE in 2 delen te bewegen) waardoor dit bassin 
flexibeler kan worden ingezet; 

• ten behoeve van het (deels) in stand houden van het recreatief gebruik van zwembad 
De Veldkamp kan worden gekozen voor de realisatie van een nieuwe glijbaan ter 
hoogte van de huidige serre. 

Bij de financiële uitwerking zal kort op beide opties worden ingegaan.  
 
5.  Programma van wensen/ruimtestaat 
Uitgangspunt binnen dit scenario is het huidige oppervlak en ruimtestaat van zwembad De 
Veldkamp. De bestaande voorzieningen zoals de horeca, kassa, kleed- en 
douchegelegenheden alsmede de personele ruimten zullen niet worden gewijzigd. Ook de 
oppervlakte en omvang van de zwemzaal met daarin het bestaande wedstrijdbassin alsmede 
de kuurhoek, blijven ongewijzigd. Wel kan worden benoemd dat de huidige zwemzaal met 
daarin het recreatiebassin, het peuter- en kleuterbassin en de opvangbak, volledig moet 
worden verbouwd. Na renovatie zal hier een commerciële ruimte verrijzen van circa 550 m².  
 
 
3.2.6 Financiële consequenties 
Navolgend wordt uitwerking gegeven aan de investeringen en de exploitatiegevolgen die 
kunnen worden verwacht naar aanleiding van de beschreven productvisie. 
 
Investeringsraming 
Bij het opstellen van de investeringsraming zijn voor dit  scenario de navolgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

• bedragen hebben prijspeil 2014 (gezien ontwikkelingen in de bouwsector gelijk gesteld 
aan 2011); 

• bedragen worden afgerond op duizendtallen; 
• tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief BTW; 
• bij het ramen van de bouwkosten is uitgegaan van een “sober maar doelmatig” 

architectonisch en stedenbouwkundig ambitie- en afwerkingsniveau; 
• daar waar bedragen gekwalificeerd zijn als een stelpost kunnen de werkelijke kosten 

nog niet exact bepaald worden aangezien deze afhankelijk zijn van het uiteindelijke 
ambitieniveau; 

• ten aanzien van de opgestelde investeringsraming dient in deze fase een nauwkeurig-
heidsmarge van tenminste ± 15% te worden gehanteerd. 

 
De navolgende –extra- investeringen worden voorzien: 

• Scheidingsmuur tussen commerciële ruimte en zwemzaal  € 24.000,= 
• Volstorten bestaande bassins      € 60.000,= 
• Egalisatie- en sloopwerkzaamheden     € 50.000,= 
• Vloerafwerking nieuwe vloer      € 84.000,= 
• Overig onvoorzien (20%)      € 43.600,= 

           € 261.6€ 261.6€ 261.6€ 261.600,=00,=00,=00,=    
 
De jaarlijkse (structurele) lasten die uit voornoemde investeringen volgen zijn opgenomen in 
de meerjaren exploitatieprognose.  
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Investeringen optie volledig beweegbare bodem 
Door middel van de installatie van een volledig beweegbare bodem in het huidige wedstrijdbad 
zou de functionaliteit van dit wedstrijdbad in de toekomstige situatie nog kunnen worden 
verhoogd. Door de bodem in het gehele bad op dezelfde hoogte te zetten zouden tegelijkertijd 
meer van dezelfde activiteiten in het bassin kunnen worden aangeboden waardoor het 
financieel rendement licht zou kunnen stijgen. Echter, indien de dwarsdoorsnede van het 
huidige bassin nader wordt geanalyseerd dan blijkt hieruit dat de installatie van een dergelijke 
bodem tevens tot gevolg zou hebben dat de waterdiepte in een deel van het bassin slechts op 
maximaal 1,60 meter diep kan worden ingesteld. Hierdoor kan de zwem- en 
waterpolovereniging haar waterpolowedstrijden niet meer in zwembad De Veldkamp 
organiseren aangezien voor waterpolowedstrijden een minimale waterdiepte van 2,00 meter 
(1,80 bij dispensatie) vereist is.  
 
Een dergelijke volledig beweegbare bodem zou voor een bedrag van circa € 400.000,- in het 
bestaande bad kunnen worden ingebouwd. Echter, deze investering zou er wel toe leiden dat 
de jaarkosten voor het beheerplan fors zouden toenemen. De eventuele extra opbrengsten 
door het verhogen van de functionaliteit zouden weer teniet gedaan worden door het 
wegvallen van de opbrengsten van de zwem- en waterpolovereniging. Dit meenemend is het 
ons inziens niet rendabel om deze bodem bij ombouw van het zwembad aan te brengen.  
 
Investeringen optie nieuwe glijbaan 
Een andere optie die zou kunnen worden toegepast betreft het plaatsen van een nieuwe 
glijbaan ter hoogte van de bestaande serre. Aangezien deze glijbaan niet kan uitkomen in het 
toekomstige bassin dient te worden voorzien in een separate skim-out die op het perron ter 
hoogte van de serre zou moeten worden gerealiseerd. Een dergelijke glijbaanvoorziening zou 
voor een bedrag van circa € 350.000,- kunnen worden gerealiseerd (plaatsen trappenhuis, 
fundering aanbrengen, glijbaan & skim out realiseren etc.). Echter, gezien het feit dat er geen 
andere recreatieve voorzieningen in het zwembad worden gehandhaafd (geen peuter-kleuter 
bad) zou een dergelijke glijbaanvoorziening maar een zeer beperkte doelgroep kunnen trekken 
waardoor het financieel rendement zeer laag zou zijn. Dit meenemend lijkt het dan ook niet 
rendabel om bij verbouwing van het zwembad een glijbaanvoorziening te realiseren. 
 
Exploitatieprognose 
Bij het opstellen van de exploitatieprognose zijn voor dit scenario de navolgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

• uitgangspunt is jaar 1 = het eerste jaar waarin de exploitatieverbeteringen en de 
beoogde renovatie (groot onderhoud 2014) zijn doorgevoerd; 

• bedragen zijn afgerond op duizendtallen; 
• tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief BTW; 
• exploitatieverbeterende maatregelen zijn behoudend geraamd; 
• in de post normkosten beheerplan zijn zowel de huidige als ook de nieuwe extra 

kapitaallasten (als gevolg van de investeringen) opgenomen; 
• het rentepercentage is 4,0 %; 
• uitgangpunt is een integrale afschrijving op basis van een deelafschrijving van de 

renovatie over 20 jaar; 
• ten aanzien van de investeringsraming en exploitatieprognose dient in deze fase een 

nauwkeurigheidsmarge van tenminste ± 15% worden gehanteerd. 
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Uit voorliggend scenario kunnen navolgende exploitatiegevolgen worden afgeleid: 
• gezien de teruggang in wateroppervlakte wordt er vanuit gegaan dat zwembad De 

Veldkamp door het terugnemen van de horeca-exploitatie de  netto marge kan 
verhogen van € 10.000,= (huidige pachtinkomsten) naar taakstellend € 20.000,=.   

• Door het in eigen beheer hebben van de horeca zullen de personeelslasten in dit 
scenario met € 5.000,= toenemen t.o.v. de oude situatie.  

• Door het verhogen van de tarieven van het leszwemmen en het intensiveren van het 
Turbo-zwemmen wordt begroot dat de inkomsten uit leszwemmen met circa 5% 
zullen toenemen. Dit leidt tot circa € 7.000,= aan extra inkomsten.  

• Het verhogen  van de tarieven voor de doelgroepenactiviteiten met circa 5% leidt ertoe 
dat deze opbrengsten met circa € 2.000,= zullen stijgen.  

• Het aanpassen van het tarief van de kuurhoek met € 0,50 leidt tot extra inkomsten. 
Echter, door terugloop van het aantal recreatieve zwemmers zal ook het aantal 
bezoekers aan de kuurhoek met naar verwachting 40% teruglopen naar circa 17.000 
per jaar. Hierdoor zullen de opbrengsten van de resterende bezoekers weliswaar met  
€ 8.500,= stijgen maar zal er per saldo een negatief resultaat voor de kuurhoek 
resteren.  

• Door het vergroten van het leszwemmen op zondagochtend kunnen circa € 8.000,= 
aan extra opbrengsten worden gegenereerd (uitgaande van het feit dat circa 200 
personen van de zaterdagwachtlijst naar zondagochtend willen verschuiven en deze 
leszwemmers gemiddeld 10 x zwemmen).  

• In algemene zin is een stelpost opgenomen van € 5.000,= aan te behalen 
inkoopvoordelen door mee te liften op overige gemeentelijke inkoopafspraken.  

 
Resumerend kunnen in scenario 1B de navolgende exploitatieverbeterende maatregelen 
worden doorgevoerd: 
 Exploitatieverbeterende maatregel   exploitatie-effect (saldo) 

• Zelf horeca-exploitatie ter hand nemen     €    5.000.= 
• Tarieven leszwemmen verhogen en turbozwemmen uitbreiden  €    7.000,= 
• Tarieven doelgroepenactiviteiten verhogen    €    2.000,= 
• Tarieven kuurhoek verhogen      €    8.500,= 
• Leszwemmen aanbieden op zondagochtend    €    8.000,= 
• Te behalen inkoop (schaal)voordelen door meeliften gemeente  €    5.000,= 

          €  €  €  €  33335.55.55.55.500,=00,=00,=00,=    
 

• Ten aanzien van de gerealiseerde commerciële ruimte is vooralsnog een taakstellende 
huuropbrengst geraamd, aangezien nog niet nader kan worden bepaald welke 
huurder/huurders gebruik zullen maken van de commerciële ruimte. Omdat ook nog 
niet vaststaat of het permanent dan wel flexibel gebruik betreft, is er vanuit gegaan 
dat de commerciële ruimte minimaal een jaarlijkse huursom van circa € 50.000,= 
dient op te brengen. Deze huursom is bepaald op basis van een (gangbaar) jaarlijks 
rendement van 11% van de stichtingskosten indien wordt uitgegaan van nieuwbouw 
van een dergelijke voorziening (zijnde € 450.000,= zie ook scenario 2). Hierbij dient wel 
nadrukkelijk te worden benoemd dat er een risico bestaat ten aanzien van de invulling 
van deze ruimte aangezien de gemeente zelf zorg zal moeten dragen voor een 
permanente huurder van deze ruimte.  

• Doordat na renovatie slechts 1 bassin behouden blijft, zijn de energielasten, 
onderhoudslasten en personeelslasten naar rato naar beneden bijgesteld.  
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Exploitatiegevolgen gewijzigde programmering 
Door de huidige exploitant van het zwembad is voor de toekomstige situatie een nieuw 
gebruiksrooster opgesteld. Dit rooster (dat is opgenomen in bijlage 5) is gebaseerd op het 
volledig handhaven van het huidige wedstrijdbassin, dus inclusief de bestaande beweegbare 
bodem maar zonder toevoeging van eventuele extra functies als een volledig beweegbare 
bodem of een glijbaan. Dit aangezien deze toevoegingen ons inziens niet het gewenste 
resultaat zouden opleveren. 
 
Uit het nieuwe gebruiksrooster blijkt dat door efficiënt inroosteren van het nieuwe bassin 
(rekening houdend met de verschillende wensen ten aanzien van de watertemperatuur) het 
gebruik door militairen alsmede het gebruik door alle huidige doelgroepen, de aangeboden 
les-zwemactiviteiten én het gebruik door verenigingen vrijwel in zijn geheel kan worden 
gehandhaafd.   
 
Ten aanzien van het recreatief gebruik zal wel een forse inkrimping plaatsvinden. Doordat er 
minder recreatief zwemwater beschikbaar is, en de baantjeszwemmers op sommige 
tijdstippen niet meer over de gehele lengte van het zwembad hun baantjes kunnen zwemmen, 
mag worden verwacht dat de opbrengsten uit recreatieve bezoekers fors zullen teruglopen.  
Naar verwachting zal door voornoemde factoren slechts 40% van het huidige recreatieve 
gebruik gehandhaafd zal blijven. De overige 60% recreatieve bezoekers zullen - gezien het 
wegvallen van de recreatieve componenten zoals het recreatiebad, het peuter- en kleuterbad 
en de glijbaan - hun heil elders zoeken.  

 
Belangrijk aandachtspunt hierbij is wel dat meerdere gebruikersgroepen, die van oudsher 
gewend zijn om het bassin te beruiken met de voor hun meest optimale watertemperatuur, 
door de specifieke keuze voor één doelgroepenbad in de nieuwe situatie gebruik dienen te 
gaan maken van één en hetzelfde bassin. Dit heeft tot gevolg dat er een principiële keuze 
gemaakt zal moeten worden over de wijze waarop wordt omgegaan met deze wisselende 
behoefte aan watertemperatuur.  
 

 
 
Getracht het rooster zodanig aan te passen dat gebruikers hiervan zo weinig mogelijk hinder 
ondervinden. Feit blijft echter dat gebruikers qua functionaliteit moeten inleveren ten opzichte 
van de huidige situatie.  
 
Daarnaast  zullen gebruikers in sommige gevallen hinder van elkaar ondervinden op het 
moment dat er twee verschillende doelgroepen gelijktijdig in het wedstrijdbad worden 
geplaatst (één groep op de beweegbare bodem en één groep in het diepe gedeelte).  

Vanuit voorgaand geschetst perspecteif  kan er worden gekozen voor het zodanig aanpassen 
van het gebruiksrooster dat de gebruikers die een lagere watertemperatuur wensen (veelal 
het sporttechnisch gebruik, circa 27-28 graden) aan het begin van de week worden 
ingeroosterd. De doelgroepengebruikers (bij voorkeur 30-31 graden) zitten dan met in het 
midden van de week (zie ook het voorbeeldrooster in bijlage 5). Dit heeft wel impact op de 
inroostering en leidt tot fluctuaties in het energieverbruik. Een andere mogelijkheid die in 
dergelijke situaties in de praktijk veelal wordt toegepast betreft het (geleidelijk) instellen van 
de watertemperatuur op een permanente temperatuur van circa 29-30 graden. Beide 
partijen dienen dan gebruik te maken van zwemwater dat qua temperatuur iets afwijkt van 
de optimale watertemperatuur. 
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Met name bij die activiteiten op de beweegbare bodem waarbij instructie moet worden 
gegeven of muziek wordt gebruikt kan (beperkte) overlast voor de recreatieve gebruikers en/of 
baantjeszwemmers in het diepere gedeelte optreden.  
 
Door het sluiten van de recreatieve bassins dient de personele formatie te worden 
teruggebracht aangezien minder toezicht benodigd is. In voorliggend scenario zijn hiertoe 
(mede op basis van overleg met het huidige management van het zwembad) de 
personeelslasten teruggebracht naar een formatie van circa 7,0 fte (onder te verdelen in aan 
vaste en variabele component). Om te komen tot deze inkrimping van de formatie zal de 
gemeente Oldebroek geconfronteerd worden met frictiekosten. De hoogte van deze 
frictiekosten is in voorliggend onderzoek buiten beschouwing gelaten aangezien op dit 
moment nog niet kan worden bepaald welke medewerkers het zou kunnen betreffen. Bij de 
eventuele besluitvorming inzake de toekomst van het zwembad wordt geadviseerd om deze 
frictiekosten voor zover mogelijk nader in beeld te brengen en deze als extra kosten mee te 
nemen.  
 
Op basis van bovenstaande exploitatieaspecten kan navolgende exploitatieprognose worden 
gepresenteerd:  
 
Exploitatieopbrengsten SCENARIO 1BSCENARIO 1BSCENARIO 1BSCENARIO 1B

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Bezoeken/verhuur 431 435 440 444 449 453 458 462 467 471

Recreatief zwemmen 203 205 207 209 211 213 215 217 219 222
Leszwemmen 154 156 157 159 160 162 164 165 167 169

Schoolzwemmen 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39

Zwem- en waterpolo 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14

Militair zwemmen 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28

Huur comm. Ruimte 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55

Overige inkomsten 56 56 57 57 58 59 59 60 60 61

Totaal opbrengsten 537 542 548 553 559 564 570 576 581 587

Exploitatiekosten (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Administratiekosten 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60

Exploitatiekosten 138 141 145 148 152 156 160 164 168 172

Promotie zwembad 15 11 10 8 8 8 8 8 8 8

Personeelskosten 341 348 355 362 369 377 384 392 400 408

Totaal exploitatiekosten 549 556 566 575 587 598 610 623 635 648

Exploitatieresultaat (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

totale opbrengsten 537 542 548 553 559 564 570 576 581 587

totale exploitatiekosten 549 556 566 575 587 598 610 623 635 648

Operationeel resultaat -12 -14 -18 -22 -28 -34 -41 -47 -54 -61

Normkosten beheerplan 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351

Totaal saldo -363 -365 -369 -373 -379 -385 -392 -398 -405 -412  
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3.2.7 Maatschappelijke gevolgen 
De keuze voor scenario 1b heeft tot gevolg dat Zwembad De Veldkamp haar recreatieve functie 
grotendeels verliest. Het zwembad blijft door de toegenomen functionaliteit van het 
wedstrijdbassin, dat nu tevens als doelgroepenbad wordt ingezet, wel geschikt voor 
sporttechnisch en functioneel gebruik (zwemlessen, verenigingszwemmen, 
baantjeszwemmen en doelgroepenactiviteiten). De inwoners van Oldebroek kunnen daarmee 
hun conditie op peil houden, hun kinderen zwemvaardigheid bijbrengen en in 
verenigingsverband zwemmen en waterpoloën. Met de instandhouding van de kuurhoek wordt 
daarnaast nog voorzien in een stukje ontspanning en sociaal samenzijn. Ook leidt de 
toevoeging van een voorziening zoals bijvoorbeeld een fitnesscentrum, sport medisch 
adviescentrum of een fysiotherapiepraktijk ertoe dat het functionele en sporttechnische 
karakter van het zwembad wordt versterkt.  
 
Echter, ten behoeve van intensief recreatief gebruik zijn de huidige bezoekers in de toekomst 
aangewezen op omliggende zwembaden in de regio. Ook eventuele bezoekers van de campings 
en vakantieparken zullen door het ontbreken van de recreatieve elementen veel minder snel 
geneigd zijn om een bezoek te brengen aan zwembad De Veldkamp.  
 
Het sluiten van deze onderdelen heeft tot gevolg dat zwembad De Veldkamp haar unieke en 
concurrerende productaanbod verliest en daarmee meer een “regulier”zwembad wordt zoals 
er in de regio diverse aanwezig zijn. De bezoekaantallen zullen behoorlijk teruglopen, waarbij 
met name de bezoekers uit de omliggende gemeenten -nu het onderscheidend karakter van 
De Veldkamp is verdwenen- eerder voor een vergelijke voorziening in hun directe nabijheid 
zullen kiezen. Indirect zal ook de lokale middenstand in Wezep de deels gevolgen hiervan 
ondervinden doordat combinatiebezoeken (bijvoorbeeld zwemmen en boodschappen doen) nu 
minder aan de orde zullen zijn.  
 
Tenslotte dient te worden benoemd dat scenario 1b, als gevolg van de voorgestelde renovatie 
van het wedstrijdbassin en de amovering van alle recreatieve elementen, een periode gesloten 
zal moeten worden om alle bouwkundige werkzaamheden te kunnen laten plaatsvinden. Dit 
zal ertoe leiden dat de gebruikers gedurende een periode geconfronteerd zullen worden met 
een zwembadloos tijdperk.  
 
Resumerend zijn de belangrijkste voor- en nadelen van scenario 1B benoemd. 
 
Voordelen: 

• de exploitatie van het zwembad wordt minder negatief ten opzichte van huidige 
situatie en ten opzichte van scenario 1A; 

• er wordt een sobere en doelmatige voorziening gerealiseerd waardoor in ieder geval 
het merendeel van de bevolking kan blijven zwemmen; 

• de maatschappelijke functie van het zwembad kan worden versterkt indien een 
huurder wordt gevonden die kan aansluiten bij de signatuur van het zwembad.  

 
Nadelen/risico’s: 

• het risico voor het vinden van een huurder voor de permanente ruimte ligt volledig bij 
de gemeente; 

• er zijn frictiekosten door het verplicht moeten afvloeien van personeel (de omvang 
hiervan is nog niet bekend maar deze kosten moeten in principe wel worden 
meegenomen); 
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• door aanpassing van het product en verlies van bezoekers is er een mogelijk negatief 
effect op de middenstand in Wezep; 

• er ontstaat verminderde functionaliteit tijdens de verbouwing waardoor het risico 
aanwezig is dat bezoekers elders gaan zwemmen en na voltooiing van de verbouwing 
niet meer terug komen; 

• in het nieuwe zwembad is er door de teruggang naar slechts één bassin sprake van 
verminderde functionaliteit voor diverse gebruikers. Dit komt met name door: 

o dat er is geen recreatieve component meer aanwezig is in het zwembad; 
o er, indien er meerdere activiteiten plaatsvinden in één bassin, sprake is van 

geluidsoverlast tussen de verschillende gebruikers; 
o dat gebruikers zich moeten aanpassen aan schommelingen in de 

watertemperatuur. 
 
 
3.2.8 Marsroute voor implementatie 
In voorliggend uitvoeringsplan zijn op hoofdlijnen de stappen en werkzaamheden omschreven 
die de gemeente Oldebroek/het zwembad dienen te doorlopen om uitwerking te geven aan 
scenario 1b.  
 
    Te ondernemTe ondernemTe ondernemTe ondernemen actiesen actiesen actiesen acties    ProceseigenaarProceseigenaarProceseigenaarProceseigenaar    
1. Beëindigen overeenkomst bestaande horeca pachter College B&W 

2. Interieuraanpassing kassa - horeca Dhr. B. vd Hoek 

3. Uitbreiden aanbod kuurhoek Dhr. H. Kits 

4. Aanpassen toegangsprijzen Gemeenteraad 

5, Aanbod leszwemmen op zondag Gemeenteraad 

6. Overige exploitatie- c.q. roostertechnische verbeteringen Dhr. H. Kits 

7. Communicatie over voorgenomen verbouwing met gebruikers en 
inwoners Oldebroek  

Dhr. H. Kits + 
mevr. K. Slijkhuis 

8. Architect en aannemer inschakelen ten behoeve van aanpassingen Dhr. B. vd Hoek 

9. Tijdelijke sluiting zwembad in verband met verbouwing en 
renovatiewerkzaamheden 

Dhr. H. kits 

10. Rooster nieuw wedstrijd- doelgroepenbassin opstellen in overleg 
met gebruikers 

Dhr. H. kits 

11. Werven huurder voor commerciële ruimte Gemeente/ Dhr. 
H. kits 

 
Voor het totale proces van voorbereiding, bouwkundige aanpassing en implementatie dient 
rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van circa 12 maanden. 
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3.3 Scenario 2: nieuwbouw andere locatie  
 
 
3.3.1 Productvisie en programma van wensen 
Uitgangspunt bij realisatie op een andere locatie is het realiseren van een doelgroepenbad 
inclusief koppeling met andere functies. In dit scenario wordt een volledig nieuwe voorziening 
gerealiseerd. De bestaande afmetingen en voorzieningen van zwembad De Veldkamp worden 
hierbij zoveel mogelijk losgelaten. In plaats daarvan wordt uitgegaan van een zwemvoorziening 
waarbij het aanbod aan zwemwater optimaal in evenwicht is met de overige voorzieningen 
binnen het zwembad. 
 
1. Productonderdelen en ambitieniveau 
Ten behoeve van het realiseren van een nieuw doelgroepenbad op een locatie elders in de 
gemeente Oldebroek is voorzien in realisatie van de navolgende hoofdfunctie(s): 

• één wedstrijd- en doelgroepenbassin van 25 x 15 meter met een volledig beweegbare 
bodem (Vario-Pool/KBE) in 2 delen, waterdiepte instelbaar tot 2,00 meter35. 

 
Daarnaast wordt voorzien in volgende overige ondersteunende voorzieningen: 

• entree met centrale hal, kassa en wachtruimte (met horecafunctie door middel van 
automaten); 

• toiletgroepen in de centrale hal; 
• personeelskleedruimte inclusief douche & toilet; 
• personeelsruimte; 
• EHBO-kamer; 
• centrale badpost/badmeestersruimte; 
• garderobe met voldoende kledingkluizen, kleedcabines, groepskleedruimten en 

familie/Miva-kleedruimten; 
• douches en toiletgroepen; 
• technische ruimten, gas- & meterkast en werkkasten; 
• beperkte management- en administratieruimte; 
• kleine bergingen bij het bassin; 
• een commerciële ruimte van circa 500 m². 

 
Het totale bruto vloeroppervlak van bovengenoemde voorzieningen bedraagt tezamen circa 
2000 m². Hiermee wordt een compact, overzichtelijk en sociaal veilig gebouw gerealiseerd  
met een nuttig en efficiënt vloeroppervlak dat past bij een lokale zwemvoorziening.  
 
Uitgangspunt is een sobere maar doelmatige voorziening, gecombineerd met hedendaagse 
duurzaamheidsaspecten. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het gebruik van duurzame 
materialen en de toepassing van specifieke duurzame installaties en voorzieningen. Door 
toepassing van hoogwaardige en duurzame materialen wordt ernaar gestreefd om zowel de 
energie- als de onderhoudsbehoefte van het complex te minimaliseren. 
 

                                                                    
35 Gezien het feit dat er in dit scenario sprake is van nieuwbouw kan zonder aanvullende investeringen wel een beweegbare 

bodem worden gerealiseerd die tot een diepte van maximaal 2,00 meter kan worden ingesteld. Hierdoor kan in deze 
situatie wel de zwem- en waterpolovereniging haar wedstrijden in het zwembad blijven houden.  
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Gezien het kleinschalige karakter van de voorziening zijn bewust enkele onderdelen niet 
meegenomen. Zo is vooralsnog niet voorzien in: 

• een tribune (bijvoorbeeld voor 100 personen); 
• een verenigingsruimte annex vergaderruimte/kantine; 
• specifieke verenigingsbergingen; 
• extra groepskleedruimten. 

 
2. Doelgroepen 
De primair beoogde doelgroepen van het zwembad zijn: 

• verenigingen; 
• leszwemmen; 
• doelgroepenactiviteiten; 
• recreatiezwemmen (beperkt); 
• banenzwemmen; 
• schoolzwemmen. 

 
3.  Exploitatieverbeterende maatregelen 
In voorliggend scenario volgen de exploitatietechnische verbeteringen in z’n geheel uit de 
nieuwbouw van het zwembad en de nieuwe exploitatiemogelijkheden die daarmee worden 
gecreëerd.  
 
4. Bouwkundige ingrepen 
Er worden geen bouwkundige ingrepen voorzien in het huidige Zwembad De Veldkamp 
aangezien er sprake is van nieuwbouw van het zwembad op een nieuwe locatie. Na realisatie 
van het nieuwe zwembad zal het bestaande zwembad worden geamoveerd.  
 
5.  Programma van wensen 
Ten aanzien van het nieuw te realiseren doelgroepenbad kan, op basis van de 
productconfiguratie en het ambitieniveau, navolgende ruimtestaat worden opgesteld: 
 
RuimRuimRuimRuimtetetete    

    
OppervlakteOppervlakteOppervlakteOppervlakte    

Entree m²  15 

Centrale hal/kassa/wachtruimte m²  120 

2 toiletgroepen centrale hal (dames/heren) m²  15 

Personeelskleedruimte inclusief douche + toilet m²  22 

Personeelsruimte m²  30 

Kleedcabines (ca. 20 st.) m²  75 

Kledingkasten (ca. 125 st.) m²  25 

Groepskleedruimten (2 st.) m²  40 

Familie/MV groepscabines (4 st.) m²  36 

Zwemzaal bergingen (2x) m²  20 

Werkkasten (2x) m²  15 

Douches m²  12 

2 toiletgroepen kleedaccommodatie m²  30 

EHBO-ruimte m²  10 
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Zwemzaal inclusief 25 x 15 m-bad, waterdiepte 2,00 m incl. volledig 
beweegbare bodem in 2 delen 

m²  704 

Technische ruimte m²  200 

Gasmeterkast m²  6 

Elektrakast m²  6 

Verkeersruimte m²  110 

Commerciële ruimte m²  500 
  

  
Totale footprint m²  1.991 

 
 
3.3.2 Financiële consequenties 
Navolgend is uitwerking gegeven aan de financiële consequenties die voortvloeien uit de 
nieuwbouw van het zwembad op een locatie elders in Oldebroek.  
 
Investeringsraming 
Bij het opstellen van de investeringsramingen zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd: 

• bedragen hebben prijspeil 2014 (gezien ontwikkelingen in de bouwsector gelijk gesteld 
aan 2011); 

• bedragen worden afgerond op honderd-/duizendtallen; 
• tenzij anders vermeld zijn alle bedragen excl. BTW; 
• bij het ramen van de bouwkosten is uitgegaan van een “sober” architectonisch en 

stedenbouwkundig ambitie- en afwerkingsniveau; 
• er wordt uitgegaan van een gesloten grondbalans c.q. dat uitkomende grond elders 

kan worden gebruikt, zonder dat daar aanvullende kosten aan zijn verbonden; 
• enkele belangrijke uitsluitingen (onderdelen waar geen kosten voor zijn geraamd) zijn: 

o indexatie van de kosten van de peildatum tot aan de aanbestedingsdatum; 
o duurzaamheidsmaatregelen boven niveau van bouwbesluit; 
o grond- en verwervingskosten (aankoopsom, notaris, tussenpersonen, 

belastingen, heffingen, vergoedingen); 
o grondwaterbelasting / lozingskosten i.v.m. eventuele bemaling van de bouwput; 
o extra fundatie / onderheiing onder voorzieningen buiten het gebouw / opstallen; 
o kosten voor aanleg van nutsvoorzieningen,riolering, bouwrijp maken en overige 

infrastructurele voorzieningen; 
o nutsvoorzieningen buiten de perceelsgrens (bijv. leidingtracés en/of 

verzwaringen van aansluitingen in het openbare elektriciteits-/rioolnet); 
o bijzondere bouwplaatskosten (zoals aanleggen bouwweg buiten perceelsgrens, 

tijdelijke bruggen, etc.); 
o sloopkosten huidig zwembad De Veldkamp; 
o boekwaarde op het te slopen Zwembad De Veldkamp (na realisatie); 

• eventuele berekende leges zijn gerelateerd aan de geraamde bouwkosten; 
• daar waar bedragen gekwalificeerd zijn als een stelpost kunnen de werkelijke kosten 

nog niet exact bepaald worden aangezien deze afhankelijk zijn van het uiteindelijke 
ambitieniveau; 

• ten aanzien van de opgestelde investeringsraming moet in deze fase een nauwkeurig-
heidsmarge van tenminste ± 15% worden gehanteerd. 
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Bij het opstellen van de exploitatieprognose zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd: 
• uitgangspunt is jaar 1 = jaar van opening nieuwe zwembad; 
• bedragen worden afgerond op honderd-/duizendtallen; 
• tenzij anders vermeld zijn alle bedragen excl. BTW; 
• uitgangspunt is een lineaire financiering met een afschrijving van de realisatiekosten 

over een periode van 40 jaar; 
• rentepercentage is 4,0 % (conform gemeentelijke methodiek); 
• uitgangpunt is een integrale afschrijving op basis van navolgende deelafschrijvingen: 

o  Inventaris  7 jaar 
o Installaties   15 jaar 
o Gebouw  40 jaar 

• ten aanzien van de investeringsraming en exploitatieprognose dient in deze fase een 
nauwkeurigheidsmarge van tenminste ± 15% te worden gehanteerd. 

 
Op basis van de footprint kan navolgende investeringsraming worden opgesteld: 
 
 
 
 
 

Investeringsraming 
Omschrijving eenheid aantal Prijs/eenheid  Totaal  

Bouwkosten (bouwkundig, installaties, vaste inrichtingen eenheid aantal Prijs/eenheid

Entree m2 15 1.300  €                    19.500 

Centrale hal/kassa/wachtruimte m2 120 1.500  €                  180.000 

2 toiletgroepen centrale hal (dames/heren) m2 15 1.850  €                    27.800 

Personeelskleedruimte inclusief douche + toilet m2 22 2.000  €                    44.000 

Personeelsruimte m2 30 1.500  €                    45.000 

Kleedcabines (ca. 20 st.) m2 75 2.000  €                  150.000 

Kledingkasten (ca. 125 st.) m2 25 2.000  €                    50.000 

Groepskleedruimten (2 st.) m2 40 2.000  €                    80.000 

Familie/MV groepscabines (4 st.) m2 36 2.000  €                    72.000 

Zwemzaal bergingen (2x) m2 20 1.300  €                    26.000 

Werkkasten (2x) m2 15 1.300  €                    19.500 

Douches m2 12 2.000  €                    24.000 

2 toiletgroepen kleedaccommodatie m2 30 1.950  €                    58.500 

EHBO-ruimte m2 10 1.700  €                    17.000 

Zwemzaal inclusief 25 x 15 m-bad, waterdiepte 2,00 m incl. 
volledig beweegbare bodem in 2 delen

m2
704 3.200

 €              2.252.800 

Technische ruimte m2 200 1.150  €                  230.000 

Gasmeterkast m2 6 1.450  €                      8.700 

Elektrakast m2 6 1.450  €                      8.700 

Verkeersruimte m2 110 1.350  €                  148.500 

Commerciële ruimte m2 500 900  €                  450.000 

Subtotaal 1.991 m2  €              3.910.000 

Bouwkosten (bouwkundig + installaties + vaste inrichtingen) 1.991 m2  €              3.910.000 

Bijkomende kosten  percentage stelpost

20%  €                  782.000 

Totaal bijkomende kosten  €                 782.000 

Totaal investering (exclusief BTW)

Bouwkosten  €              3.910.000 

Bijkomende kosten  €                 782.000 

Totale investerings (exclusief BTW)  €              4.692.000 

Bijkomende kosten o.a. bestaande uit honoraria adviseurs 
(architect/constructeur/adviseur installaties), aansluitingen Nutsbedrijven 
(gas/water/elektra), legeskosten, bouwrente, losse inrichtingen, 
overig/onvoorzien (ca. 20%)

Nieuwbouw 

Nieuwbouw doelgroepenbad
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Exploitatieprognose 
De exploitatie van het nieuwe doelgroepenbad richt zich in belangrijke mate op 
verenigingsgebruik alsmede doelgroepen- en instructieactiviteiten. Het zwembad beschikt 
over goede sporttechnische mogelijkheden voor verenigingen, zowel als trainingsvoorziening 
maar ook (zij het in iets mindere mate) als wedstrijdvoorziening. Daarnaast is het bad, door de 
beweegbare bodem, zeer geschikt voor doelgroepen en instructieactiviteiten.  
Wel dient te worden opgemerkt dat er geen variatie in temperatuur mogelijk is, hetgeen tot 
gevolg heeft dat water- en luchttemperatuur (net als in scenario 1B) niet per gebruiker kan 
worden aangepast.  
 
Het aandeel recreatief zwemmen is, in verhouding tot het huidige zwembad, in de 
nieuwbouwvariant van ondergeschikt belang. Recreatief gebruik is door de toepassing van de 
volledig beweegbare bodem weliswaar mogelijk. Echter, door de sobere en doelmatige 
uitstraling en het ontbreken van de kuurhoek (die in scenario 1b nog wel gehandhaafd was) zal 
het recreatief gebruik maar een beperkt aandeel voor haar rekening nemen. Vanuit recreatief 
bezoek worden derhalve ook maar beperkte opbrengsten verwacht. Taakstellend wordt voor 
de nieuwe zwemvoorziening uitgegaan van de navolgende bezoekersaantallen per jaar: 
 
Verenigingen:        20.000 bezoeken 
Leszwemmen / instructiezwemmen:     32.000 bezoeken 
Doelgroepenactiviteiten (aquasporten, baby/peuterzwemmen etc.): 20.000 bezoeken  
Recreatieve bezoekers:       15.000 bezoeken 
Banenzwemmen:       8.000 bezoeken 
Scholen:        10.000 bezoeken 
    
In totaal kunnen jaarlijks circa 105.000 bezoeken worden verwacht, die tezamen circa                     
€ 373.000,=€ 373.000,=€ 373.000,=€ 373.000,= aan opbrengsten genereren.  
 
Daarnaast worden aanvullende horecaopbrengsten verwacht (automatenvoorzieningen in de 
centrale wachtruimte) van circa € 15.000,-.  
 
Aangezien nog niet kan worden bepaald welke huurder/huurders gebruik zullen maken van de 
commerciële ruimte, en ook nog niet vaststaat of het permanent dan wel flexibel gebruik 
betreft, is ook in dit scenario taakstellend geraamd dat de commerciële ruimte minimaal een 
jaarlijkse huursom van circa € 50.000,= dient op te brengen. Deze huursom is bepaald op 
basis van een jaarlijks rendement van 11% ten aanzien van de stichtingskosten (zijnde  
€ 450.000,=). Ter indicatie, de jaarlijkse eigenaarlasten (kapitaallasten, groot 
onderhoudslasten et cetera) bedragen circa € 40.000,= waarmee een rendement van  
€ 10.000,= wordt behaald.  
 
Ook ten aanzien van dit scenario dient te worden opgemerkt dat de benodigde personele 
formatie kleiner is dan de huidige personele formatie van Zwembad De Veldkamp. Ook indien 
de gemeente wenst over te gaan tot het realiseren van een nieuw doelgroepenbad dient zij 
rekening te houden met frictiekosten ten aanzien van het laten afvloeien of herplaatsen van 
boventallig personeel.  
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Daarnaast  dient de gemeente rekening te houden met eventuele grondkosten (aankoop 
nieuwe locatie), sloopkosten voor het bestaande zwembad en desinvesteringskosten 
aangezien de resterende boekwaarde van het oude zwembad De Veldkamp ook nog verder zal 
moeten worden afgeschreven36.  
 
Voornoemde kosten zijn vooralsnog niet meegenomen in de gepresenteerde 
investeringsraming en exploitatieprognose aangezien onder meer de nieuwe locatie nog niet 
bekend is (grondkosten) en er nog geen zicht bestaat op de mogelijke (gedeeltelijke) 
herbestemming van het oude zwembad.  
 
Echter, om toch enige indicatie te kunnen geven over voornoemde aanvullende kosten zijn 
navolgend –enkel en alleen ter indicatie - enkele richtinggevende bedragen opgenomen: 

• de sloopkosten van een dergelijke zwemvoorziening kunnen taakstellend worden 
geraamd op circa € 500.000,= (inclusief volledige sloop en afwerking van het terrein); 

• de resterende boekwaarde van  het zwembad bedraagt momenteel € 2.016.302 
(situatie 1-1-2011). In 2014 zal de boekwaarde naar verwachting zijn teruggelopen 
naar 
€ 1.753.306 (situatie 1-1-2014); 

• de grondkosten kunnen globaal worden geraamd op circa € 840.000,=. Deze kosten 
zijn als volgt opgebouwd: 

o oppervlakte gebouw is circa 2.000 m2, dus minimale terreinoppervlakte zal 
dan circa 3.600 m2 moeten bedragen; 

o voor parkeerplaatsen, wegen, etc. wordt gerekend op 80 stuks x 25 m2 = 2.000 
m2; 

o totaal te rekenen met 5.600 m2 à een grondprijs van € 150,= excl. btw 
(bijzondere openbare bebouwing) maakt circa € 840.000,=. 

o Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat bij nieuwbouw van het zwembad 
elders in de gemeente het bestaande terrein de komende 10 jaar niet kan 
worden overgedragen aan het Grondbedrijf. De kosten blijven deze komende 
10 jaar bij de algemene dienst en zullen bij uitvoering van dit scenario dus ook 
moeten worden gedragen. Vooralsnog zijn deze kosten P.M. gesteld.  

 

                                                                    
36 Gezien de huidige functie van het zwembad wordt verwacht dat de boekwaarde van het zwembad hoger is dan de 

economische waarde van de grond bij een eventuele herontwikkeling, tenzij deze succesvol kan worden herbestemd 
(wellicht na wijziging van het bestemmingsplan) voor doeleinden die financieel beter renderen. 
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Resumerend kan navolgende exploitatieprognose worden gepresenteerd: 
 
Exploitatieopbrengsten SCENARIO 2SCENARIO 2SCENARIO 2SCENARIO 2

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Bezoeken/verhuur 373 376 380 384 388 392 395 399 403 407

Recreatief zwemmen 179 180 182 184 186 188 189 191 193 195
Leszwemmen 144 145 147 148 150 151 153 154 156 157

Schoolzwemmen 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27
Zwem- en waterpolo 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27

Huur comm. ruimte 50 50 50 51 52 52 53 53 54 54

Overige baten 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33

Totaal opbrengsten 452 457 461 466 470 475 480 485 489 494

Exploitatiekosten (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Administratiekosten 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30

Exploitatiekosten 169 147 151 154 158 162 166 170 174 178

Promotie zwembad 18 14 12 9 9 10 10 10 10 10

Personeelskosten 295 301 307 313 319 326 332 339 346 353

Totaal exploitatiekosten 509 490 497 505 516 526 537 548 560 571

Exploitatieresultaat (x € 1.000)

jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10

Totale opbrengsten 452 457 461 466 470 475 480 485 489 494

Totale exploitatiekosten 509 490 497 505 516 526 537 548 560 571

Operationeel resultaat -57 -33 -36 -39 -45 -51 -57 -64 -70 -77

Normkosten beheerplan 460 456 452 448 444 440 436 432 428 424

Totaal saldo -517 -489 -488 -487 -489 -491 -493 -496 -498 -501  
 
 
3.3.3 Maatschappelijke gevolgen 
Ten aanzien van dit scenario kunnen op hoofdlijnen dezelfde maatschappelijke gevolgen 
worden benoemd die gelden voor het scenario 1B (waarin het bestaande zwembad op locatie 
wordt teruggebracht naar een doelgroepenvoorziening). Als extra aspect kan nog worden 
aangegeven dat Zwembad De Veldkamp zich nu nog op een vertrouwde locatie bevindt die 
bovendien zeer goed ontsloten is voor autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer (bus én 
trein). Het zwembad is gemakkelijk en veilig te bereiken. 
 
De realisatie van een nieuwe zwemvoorziening elders in de gemeente zou, afhankelijk van de 
locatie die hiertoe wordt aangewezen, ertoe kunnen leiden dat ten aanzien van de 
bereikbaarheid en ontsluiting aan kwaliteit en veiligheid moet worden ingeboet. Bovendien zal 
een herallocatie van  het zwembad ertoe leiden dat de inwoners van de gemeente “hun 
zwembad” opnieuw zullen moeten “vinden c.q. omarmen”. Open communicatie met en 
betrokkenheid van de inwoners van de gemeente is in dit scenario dan ook van evident belang 
om het nieuwe zwembad op een nieuwe locatie voldoende kansen te geven om een gezonde 
exploitatie te bewerkstelligen.    
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Resumerend kunnen ook voor scenario 2 de belangrijkste voor- en nadelen worden benoemd. 
 
Voordelen: 

• Doordat er sprake is van nieuwbouw kan het zwembad optimaal worden ingericht op 
de wensen en eisen van de gebruikers; 

• door de volledig beweegbare bodem kunnen er gelijktijdig meer van dezelfde 
activiteiten worden aangeboden. Door aanpassing van het rooster kan hierdoor de 
exploitatie aanzienlijk worden verbeterd; 

• in de nieuwbouwsituatie kan de gehele waterdiepte op minimaal 2,00 meter worden 
ingesteld waardoor ook waterpolowedstrijden kunnen worden gehouden; 

• er wordt een sobere en doelmatige voorziening gerealiseerd waardoor in ieder geval 
het merendeel van de bevolking kan blijven zwemmen; 

• de maatschappelijke functie van het zwembad kan worden versterkt indien een 
huurder wordt gevonden die aansluit bij signatuur van het zwembad.  

 
Nadelen/risico’s 

• bezoekers van het zwembad zullen moeten wennen aan die nieuwe locatie van het 
zwembad; 

• doordat er sprake is van nieuwbouw liggen de kosten voor de gemeente de eerste 10 
jaar hoger dan bij de scenario’s 1A en 1B; 

• het risico voor het vinden van een huurder voor de permanente ruimte ligt volledig bij 
de gemeente; 

• er zijn frictiekosten door het verplicht moeten afvloeien van personeel (de omvang 
hiervan is nog niet bekend maar deze kosten moeten in principe wel worden 
meegenomen); 

• door het verplaatsen van het zwembad (locatie nog onbekend) en aanpassing van het 
product en verlies van bezoekers is er een mogelijk negatief effect op de middenstand 
in Wezep; 

• in het nieuwe zwembad is er door de teruggang naar slechts één bassin sprake van 
verminderde functionaliteit voor diverse gebruikers. Dit komt met name door: 

o er is geen recreatieve component meer aanwezig in het zwembad; 
o indien er meerdere activiteiten plaatsvinden in één bassin dan is er sprake van 

geluidsoverlast tussen de verschillende gebruikers; 
o gebruikers moeten zich aanpassen aan schommelingen in de 

watertemperatuur. 
• er dient aanvullend rekening te worden gehouden met grondkosten voor verwerving 

van de locatie en sloopkosten voor het slopen van het bestaande zwembad de 
Veldkamp. Daarnaast dient mogelijkerwijs de resterende boekwaarde op het huidige 
zwembad ineens te worden afgeboekt.  
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3.3.4 Marsroute voor implementatie 
In voorliggend uitvoeringsplan zijn op hoofdlijnen de stappen en werkzaamheden omschreven 
die de gemeente Oldebroek/het zwembad dienen te doorlopen om uitwerking te geven aan 
scenario 2.  
 
    Te ondernemen actiesTe ondernemen actiesTe ondernemen actiesTe ondernemen acties    ProceseigenaarProceseigenaarProceseigenaarProceseigenaar    
1. Verrichten haalbaarheidsonderzoek inclusief locatiestudie nieuw 

zwembad 
College B&W 

2. Informeren en consulteren gebruikers en omwonenden College B&W 

3. Vaststellen programma van eisen nieuw zwembad College B&W 

4. Architectenselectie nieuw zwembad College B&W 

5. Aanbesteding bouw nieuw zwembad College B&W 

6. Besluit beheervorm nieuw zwembad College B&W / 
Gemeenteraad 

7. Werven huurder voor commerciële ruimte Dhr. H. kits 

8. Voorbereiden integrale verhuizing  Dhr. H. Kits 

9. Sloop huidig zwembad De Veldkamp Dhr. B. vd Hoek 

10. Opzeggen c.q. overzetten doorlopende contracten, incl horeca College B&W 

11. Aanpassen toegangsprijzen Gemeenteraad 

12. Aanbod leszwemmen op zondag Gemeenteraad 

13. Opzet en inrichting overige bedrijfsvoering Dhr. H. Kits 

 
Voor het totale proces van voorbereiding, bouwkundige aanpassing en implementatie dient 
rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van circa 24 maanden. 
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3.4 Scenario 3: sluiting van het zwembad 
 
 
3.4.1 Productvisie 
In dit scenario is de productvisie niet van toepassing. 
 
 
3.4.2 Financiële consequenties 
De financiële consequenties van sluiting van zwembad De Veldkamp zijn gelijk aan het 
jaarlijkse tekort op de exploitatie. De rekening van 2010 toont aan dat het hierbij gaat om een 
bedrag van ruim € 671.000,=.  
 
Sluiting van het zwembad leidt op korte termijn echter ook tot hoge desinvesteringskosten 
vanwege de sloop, het ineens afschrijven van de resterende boekwaarde alsmede frictiekosten 
als gevolg van het herplaatsen van het betrokken personeel binnen de organisatie.  
 
Gezien de huidige functie van het zwembad wordt verwacht dat de boekwaarde van het 
zwembad hoger is dan de economische waarde van de grond, tenzij deze succesvol kan 
worden herbestemd voor doeleinden die financieel goed renderen. 
 
 
3.4.3 Maatschappelijke gevolgen 
Voor de meeste inwoners van de gemeente Oldebroek zal sluiting van zwembad De Veldkamp 
geen directe consequenties hebben, omdat zij niet of nauwelijks de zwemsport beoefenen. 
Een deel zal niet minder of niet meer gaan zwemmen, een ander deel zal naar een ander 
zwembad gaan in de omliggende regio.  
 
Naast de directe consequenties (het ontbreken van zwemwater in de gemeente) zijn er ook 
indirecte consequenties te benoemen. Deze indirecte consequenties zijn voor de meeste 
inwoners van de gemeente niet direct zichtbaar, terwijl deze er wel zijn. Het inzicht in de 
maatschappelijke waarde van sport heeft reeds op beleidsmatig niveau geleid tot een groot 
aantal initiatieven om de sport instrumenteel te gebruiken voor het bereiken van 
maatschappelijke doelstellingen die breder gaan dan sec de sport als doel. 
 
Uit diverse voorbeelden is in dat kader gebleken dat sluiting van een zwembad op basis van 
puur rationele argumenten als teruglopende bezoekersaantallen of financiële problemen het 
a) niet vanzelfsprekend is dat de gemeenschap ‘zomaar’ met deze sluiting instemt en b) het 
voorafgaand aan een dergelijk besluit niet onderzocht is welke betekenis dit zwembad 
daadwerkelijk heeft voor en binnen de betreffende gemeente. In algemene zin kunnen de 
volgende drie belangrijke betekenissen aan sport (en zeker ook aan zwembaden) worden 
toegeschreven:  
 

1. Individuele betekenissen 
Vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een directe link bestaat tussen het 
zelfvertrouwen van mensen en sportdeelname: sportbeoefenaars hebben een positiever 
lichamelijk zelfbeeld. Daarnaast is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de sociale 
vaardigheden die kinderen opdoen tijdens het sporten en welke opvoedende waarde sport 
heeft. Zo draagt sport bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals 
samenwerken, respect, tolerantie, fair play en persoonlijke verantwoordelijkheid. 
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2. Maatschappelijke betekenissen 
Een investering in de sport is een investering in de leefbaarheid van de samenleving. Sport 
levert voorts een bijdrage aan sociale integratie en sociale cohesie. Ook in de sportbeleidsnota 
van de Rijksoverheid en de sportvisie Oldebroek 2009-2012 “Tijd voor actie!” wordt dit als 
maatschappelijke doelstelling van de sport beschreven. Het verwerven van sociaal kapitaal en 
daarmee het bevorderen van de sociale cohesie en integratie van minderheden in de 
samenleving ( zoals allochtonen en gehandicapten) is een belangrijk effect van de sport. Juist 
ook omdat in de sport veel verschillende persoonlijkheden en groepen vertegenwoordigd zijn / 
worden. 
 

3. Betekenissen voor de volksgezondheid 
Aan sport wordt ook de betekenis gegeven dat het kan bijdragen aan een goede gezondheid. 
Intensief bewegen en sporten kunnen namelijk bijdragen aan een verbetering van de 
lichamelijke fitheid. Het is in meerdere onderzoeken aangetoond dat sport positieve 
gezondheidseffecten heeft. Zo zou het hart en vaatziekten voorkomen en is sport en beweging 
een belangrijk middel om overgewicht te voorkomen of te verminderen. De positieve 
gezondheidseffecten van sport zijn overigens ook terug te zien in het ziekteverzuim van 
werknemers. 
 
Daarnaast geldt voor Oldebroek specifiek dat sluiting van De Veldkamp er voor zorgt dat: 
- huidige gebruikersgroepen een grotere afstand moeten afleggen naar een andere publieke 

zwemvoorziening in de regio. Daarbij kan worden aangetekend dat de regio nauwelijks 
voorziet in de functie voor vrijzwemmen/recreatief zwemmen en omliggende gemeenten 
bovendien gedurende de gewilde piekuren ook een volle bezetting hebben waardoor het 
met name voor verenigingen lastig kan zijn om in het rooster ingepast te worden.  

- De zwemvaardigheid van kinderen met name in het waterrijke gemeentelijke buitengebied 
als gevolg hiervan onder druk kan komen te staan.  

- De lokale middenstand niet meer kan (mee)profiteren van winkelend publiek uit de regio die 
een combinatie maken met een zwembadbezoek. 

- De toeristische aantrekkingskracht van de omgeving af zal nemen als gevolg van het 
ontbreken van (recreatief) zwemwater.  

- De emotionele binding die bezoekers en personeelsleden met het zwembad hebben, 
verdwijnt. Uit onder meer de bespreking met het personeel is gebleken dat het zwembad 
niet alleen een sporttechnische functie vervuld, maar daarnaast ook belangrijke 
maatschappelijke rol in de gemeenschap inneemt. Het zwembad is voor diverse (met name 
oudere) groepen ook een plek om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Deze sociale 
binding zal bij sluiting van het zwembad komen te vervallen.  
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3.4.4 Marsroute voor implementatie 
In voorliggend uitvoeringsplan zijn op hoofdlijnen de stappen en werkzaamheden omschreven 
die de gemeente Oldebroek/het zwembad dienen te doorlopen om uitwerking te geven aan 
scenario 3.  
 
    Te ondernemen actiesTe ondernemen actiesTe ondernemen actiesTe ondernemen acties    ProceseigenaarProceseigenaarProceseigenaarProceseigenaar    
1. Informeren huidig personeel College B&W 

2. Informeren gebruikers, omwonenden en inwoners College B&W 

3. Herplaatsen / afvloeien huidig personeel College B&W 

4. Opzeggen doorlopende contracten, inclusief horeca College B&W 

5. Begeleiden vaste gebruikers bij herplaatsing in omliggende 
zwembaden 

College B&W 

6. Herbestemmen locatie College B&W 

7. Sloop huidig zwembad De Veldkamp Dhr. B. vd Hoek 

 
Voor het totale proces van voorbereiding op en sluiting van het zwembad De Veldkamp 
(inclusief nazorg) dient rekening te worden gehouden met een doorlooptijd van circa 12 
maanden. 
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Optimale beheer- en eigendomsstructuur Hoofdstuk 4 

 
4.1 Optimale eigendomsverhouding 
Grondposities en maatschappelijk vastgoed (waar zwembaden toe behoren) vormen voor 
gemeenten geen doel op zich, maar een middel om bepaalde beleidsdoelstellingen te kunnen 
realiseren. Een laagdrempelig toegankelijk zwembad vormt om die reden een belangrijk 
instrument voor de gemeente om sport- of daarvan afgeleide (beleids)doelstellingen waar te 
kunnen maken. De realisatie van een zwembad brengt – in relatieve zin – een 
kapitaalintensieve investering met zich mee die in de regel door de gemeente zelf wordt of is 
gefinancierd.  
 
Daarnaast zijn zwembaden doorgaans op gronden van de gemeente gesitueerd en bovendien 
gevestigd op locaties in de directe omgeving of nabijheid van bevolkingsconcentraties. Een en 
ander geldt onverkort ook voor zwembad De Veldkamp. De waarde van het zwembadgebouw, 
maar ook van de grond, wordt bepaald door de functie die wordt uitgeoefend c.q. de 
bestemmingsmogelijkheden van het perceel. In het algemeen is grondwaarde bij de 
bestemming “maatschappelijke doeleinden” laag c.q. lager dan in situaties van (meer) 
commerciële bestemmingsmogelijkheden. Daarnaast is het op voorhand niet uit te sluiten dat 
de bij (een eventuele verkoop van) het zwembad betrokken gronden in de (verre) toekomst 
vanuit gemeentelijk gewenst beleid een andere dan de huidige bestemming verkrijgen.  
 
De opstallen en de grond van het zwembad vormen derhalve zeer belangrijke regie-
instrumenten voor de gemeente Oldebroek, zowel tijdens het maatschappelijk gebruik c.q. de 
bestemming als bij eventuele toekomstige functie- of bestemmingswijziging.  Om deze 
regiemogelijkheden te borgen en ter bescherming van zowel grond als stenen wordt 
geadviseerd dat -ongeacht een eventuele organisatieaanpassing- de juridische eigendom 
blijft berusten bij de gemeente Oldebroek en als logisch gevolg daarvan ook de renovatie, 
instandhouding en/of herbouw van de accommodatie. 
 
In geval van een externe verzelfstandiging waarbij de gemeente feitelijk overgaat tot het 
oprichten van een overheidsbedrijf waarover ‘volledige’ zeggenschap bestaat, zou eventueel 
wel overgegaan kunnen worden tot eigendomsoverdracht. Toch betreffen het doorgaans 
slechts de zuiver uitvoerende taken van beheer en exploitatie van de functie (zie ook paragraaf 
4.2) die op afstand worden geplaatst, terwijl de (juridische) eigendommen en de 
vastgoedexploitatie achterblijft bij de gemeentelijke organisatie. Bij het maken van afspraken 
omtrent de verdeling van taken en verantwoordelijkheden wordt in dat geval als uitgangspunt 
taakscheiding gehanteerd: het zorgen voor een effectieve en efficiënte (lees: professionele) 
vastgoedexploitatie behoort tot de kerntaak van de gemeente zelf. Hierbij inbegrepen de 
verantwoordelijk voor groot-/planmatig onderhoud. De verantwoordelijkheid voor een 
effectieve en efficiënte exploitatie van de functie behoort daarbij tot de kerntaak van de 
“uitvoeringsorganisatie”.  
 
Tot slot is het natuurlijk wel mogelijk om op onderdelen die kunnen worden getypeerd als 
commercieel ondersteunende productelementen de eigendom binnen specifieke voorwaarden 
bij marktpartijen te laten berusten. Deze marktpartijen dragen in dat geval ook de volledige 
financiering alsmede alle exploitatietechnische risico’s.   
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4.2 Optimale beheerstructuur 
Om op een goede manier invulling te kunnen geven aan enerzijds een doelmatige en 
marktgerichte exploitatie van het zwembad met anderzijds voldoende waarborgen voor 
behoud van en grip op maatschappelijk rendement, is het van belang dat een gedegen 
afweging wordt gemaakt tussen de verschillende mogelijke beheervormen die voor zwembad 
De Veldkamp kunnen worden onderscheiden.  
 
 
4.2.1 inleiding  
In de huidige situatie maakt het zwembad integraal onderdeel uit van de gemeentelijke 
organisatie en wel van de afdeling Samenleving. Dit betekent dan ook dat het zwembad 
onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke exploitatie en dat daarmee dient te worden voldaan 
aan de gemeentelijke procedures ten aanzien van ondermeer bedrijfsvoering en 
besluitvorming. Er is sprake van een volledige verantwoordelijkheid richting het college van 
B&W, al het personeel heeft een ambtelijk dienstverband en de zwemvoorziening is in 
gemeentelijk eigendom. 
 
Een eerste exploitatietechnische analyse heeft tot enkele aandachtspunten en potentiële 
verbetermogelijkheden geleid (zie scenario 1a). Hierbij kan echter tevens worden 
geconcludeerd er binnen de huidige organisatievorm op de korte termijn niet veel 
mogelijkheden (meer) zijn voor een directe verbetering van de financiële resultaten. Wel 
kunnen er aanpassingen worden gedaan aan het huidige kwaliteitsniveau van het product en 
op onderdelen de dienstverlening. Deze kunnen op de lange termijn wel tot verbeteringen 
leiden, maar de vraag is of en in welke mate dergelijke aanpassingen gewenst zijn. Tot slot is 
gebleken dat de meeste mogelijkheden zich voordoen in geval van nieuwbouw en/of 
grootschalige verbouw.  
 
In het verlengde hiervan doet zich de vraag voor of een aanpassing in de wijze van beheer en 
exploitatie (door middel van een aanpassing van organisatievorm) kan leiden tot feitelijke 
verbeteringen. Er wordt dan ook beoogd een antwoord te geven op de vraag of handhaving van 
de voorgaand beschreven huidige situatie van gemeentelijke inbedding nog wenselijk is of dat 
het beheer en de exploitatie van het zwembad gestalte kunnen krijgen in een verzelfstandigde 
organisatie. 
 
Duidelijk is voor de gemeente dat het zwembad een belangrijke maatschappelijke functie 
vervult. Primair biedt De Veldkamp mogelijkheid tot (zinvolle) vrijetijdsbesteding en het 
aanleren van zwemvaardigheid op jonge leeftijd. Daarnaast is het echter zichtbaar en 
merkbaar binnen onze maatschappij dat gemeentelijke sportvoorzieningen in steeds 
verdergaande mate worden ingezet als middel. Het streven is daarbij onder meer gericht op 
het bevorderen van maatschappelijke participatie, het tot stand brengen van sociale cohesie 
en het stimuleren van sportbeoefening en beweging in algemene zin in het kader van 
preventieve gezondheidszorg (denk aan het terugdringen en voorkomen van 
bewegingsarmoede en overgewicht). Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat 
sportvoorzieningen mede worden ingezet voor het bereiken van maatschappelijk wenselijk 
geachte doelen. Reden voor lokale overheden om blijvend te streven naar laagdrempelige 
toegankelijkheid van dergelijke voorzieningen. Dit terwijl tegelijkertijd de financiële ruimte 
voor ontwikkeling, realisatie, exploitatie en instandhouding onder druk van landelijke 
economische omstandigheden is afgenomen. Daar komt bij dat gemeentelijke 
sportvoorzieningen meer en meer concurrentie ondervinden.  
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Heden ten dage maken zij deel uit van een sterk ontwikkeld vrijetijdsaanbod en dienen zij 
daarmee te concurreren. De consument is mondiger geworden, stelt steeds hogere 
(kwaliteits)eisen en is minder trouw. Dit functioneren binnen de vrijetijdssector stelt hoge 
eisen aan de marktgerichtheid, bedrijfsmatigheid en slagvaardigheid van de exploitatie. Dit 
staat veelal echter haaks op het gegeven dat Nederlandse gemeenten zich over het algemeen 
kernmerken door een sterk procesgeoriënteerde structuur, die belemmerend werkt voor het 
noodzakelijke marktgerichte functioneren van sport- en welzijnsvoorzieningen. Reden voor 
een aantal gemeenten om de ontwikkeling, realisatie, het beheer, onderhoud en de exploitatie 
van deze voorzieningen te verzelfstandigen. 
 

Daarnaast is landelijk zichtbaar dat steeds meer Nederlandse gemeenten zich wensen te 
ontwikkelen tot regiegemeente, hetgeen concreet een herbezinning op kerntaken inhoudt en 
leidt tot het op afstand plaatsen van beherende en uitvoerende taken. De combinatie van 
voornoemde ontwikkelingen heeft tot gevolg dat inmiddels diverse Nederlandse gemeenten is 
overgegaan tot verzelfstandiging van de (beleids)uitvoerende taken, zowel op het gebied van 
sport als van aanpalende beleidsterreinen als cultuur en welzijn. Belangrijk uitgangspunt 
daarbij is dat de (beleids)uitvoerende taken binnen deze beleidsterreinen in een 
verzelfstandigde situatie meer slagvaardig én bedrijfsmatig gestalte kunnen krijgen. 
 
 
4.2.2 Begripsdefinities 
In de praktijk kan op zeer veel verschillende manieren invulling worden gegeven aan de 
exploitatie van een publieke zwemaccommodatie. De wijze waarop zwembad De Veldkamp in 
de toekomst kan worden beheerd en geëxploiteerd kan vanuit gemeentelijk perspectief 
verschillende verschijningsvormen aannemen: van een volledig in de gemeentelijke 
organisatie opgenomen exploitatie tot een volledig commercieel ingerichte voorziening zonder 
banden met de gemeentelijke organisatie. Binnen voornoemde bandbreedte worden 
navolgende organisatievormen onderscheiden en vervolgens met elkaar vergeleken: 

• Gemeentelijke (lijn)organisatie    

• Interne verzelfstandiging    

• Externe verzelfstandiging 

• Commercialisering 

• Privatisering 
 

Allereerst wordt hiertoe een korte toelichting gegeven op de diverse mogelijke beheer- en 
exploitatievormen. Op basis van de kenmerken van deze uitwerkingsvarianten wordt een 
onderbouwde voorkeur aangegeven voor het aanbevolen model. 
 
 
4.2.3 Gemeentelijke (lijn)organisatie 
Op 1 januari 2006 is zwembad De Veldkamp intern verzelfstandigd. Begin 2011 heeft het college 
van Burgemeester en Wethouders besloten de interne verzelfstandiging terug te draaien en 
maakt het zwembad weer onderdeel uit van de gemeentelijke lijnorganisatie. 
 

De mate van gemeentelijke invloed op en bestuurlijke zeggenschap over zwembad De 
Veldkamp is door de directe inbedding in de eigen organisatie groot. De 
eindverantwoordelijkheid voor de taakuitoefening van het zwembad berust bij het college van 
B&W. Nagestreefde beleidsvoornemens kunnen waar relevant relatief eenvoudig in de 
exploitatie van De Veldkamp worden meegenomen. Sturing op doelgroepen, maatschappelijke 
producten en diensten, tariefstructuur en opstelling berust volledig bij de gemeente 
Oldebroek. 
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Nadeel van een gemeentelijke exploitatie is dat er geen optimale mogelijkheden zijn voor 
bedrijfsmatigheid en marktgerichtheid. De bedrijfsvoering van De Veldkamp wordt in een 
situatie van gemeentelijke exploitatie geconformeerd aan de werk- en 
besluitvormingsprocessen van de gemeente Oldebroek. Omdat de gemeente zich typeert als 
een procesorganisatie wordt het zwembad als marktgeoriënteerde organisatie belemmerd in 
slagvaardig optreden. 
 
Daarnaast is het niet bekend of het exploiteren van een zwembad al dan niet expliciet tot de 
gemeentelijke kerntaken wordt gerekend in Oldebroek. 
 
 
4.2.4 Interne verzelfstandiging 
In deze minst ingrijpende verzelfstandigingsvariant worden de zwembadtaken uit de 
gemeentelijke lijnorganisatie gelicht en ondergebracht in een zelfstandige “eenheid”. Doordat 
de uitvoering van betreffende taken los wordt gemaakt van de procesoriëntatie van de 
gemeente ontstaan in de regel verbeterde mogelijkheden om gestalte te geven aan een 
bedrijfsmatige, slagvaardige en klantgerichte wijze van functioneren.  
 
De relatie met de gemeente blijft bestaan, maar krijgt op een andere wijze vorm. Het zwembad 
blijft onderdeel uitmaken van de gemeentelijke organisatie, zij het dat deze uit ‘de lijn’ wordt 
geplaatst, dat wil zeggen wordt losgemaakt van de overige gemeentelijke bedrijfsonderdelen. 
Op deze wijze wordt een zo zelfstandig mogelijk functioneren gefaciliteerd.  
 
Indien het zwembad intern wordt verzelfstandigd dan zal dit plaatsvinden met in acht name 
van de gemeentelijke organisatie- en mandaatstructuur. Het zwembad blijft bestuurlijk onder 
verantwoordelijkheid van de betrokken wethouder vallen, maar er wordt door het 
gemeentebestuur afstand genomen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Het college toetst 
periodiek en alleen op hoofdlijnen of de beoogde effecten en prestaties worden bereikt. Een en 
ander wordt veelal verankerd op basis van een managementcontract. 
 
Deze verzelfstandiging laat onverlet dat er zich binnen dit model géén wijzigingen voordoen op 
het gebied van financiën, juridica, fiscaliteit en personeel. Deze laatste overigens met 
uitzondering van het feit dat het hoofd van het interne “zwembadbedrijf” meer bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden verkrijgt ten aanzien van de taakuitoefening. Alle overige 
samenwerkingsverbanden c.q. relaties binnen de gemeentelijke organisatie blijven ook in 
geval van interne verzelfstandiging gehandhaafd (onder andere de rechtspositie van het 
betrokken personeel blijft ongewijzigd). 
 
Dit betekent dat aan het zwembad zoals gezegd vergaande vrijheid toekomt om naar eigen 
inzicht invulling te geven aan de bedrijfsvoering, waarvoor binnen het managementcontract 
kaders kunnen worden opgenomen (denk hierbij aan bijvoorbeeld het vaststellen van tarieven, 
openstellingstijden, et cetera.). Veelal wordt in dit geval wel gesteld dat het intern 
verzelfstandigde organisatieonderdeel zich blijvend dient te committeren aan de reguliere 
wijze waarop ondersteuning en dienstverlening vanuit andere gemeentelijke afdelingen 
plaatsheeft (gebruik van afdeling P&O, juridische zaken, groot onderhoud etc.). 
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4.2.5 Externe verzelfstandiging 
In het geval van een externe verzelfstandiging van zwembad De Veldkamp is er sprake van een 
door de gemeente op te richten zelfstandige (private) rechtspersoon die het beheer en de 
exploitatie ter hand gaat nemen. Door het oprichten van een zelfstandige rechtspersoon wordt 
een relatief grote afstand tot de gemeente gecreëerd.  
 
Participatie van de gemeente binnen de rechtspersoon kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de 
vorm van 100% aandeelhouderschap (in de situatie van de oprichting van een NV of BV), door 
de bevoegdheid om één of meer bestuursleden aan te wijzen, of door gemeentelijke 
vertegenwoordiging binnen het bestuur vast te leggen (deze laatste mogelijkheden hebben 
betrekking op een stichting). Ook is er in toenemende mate belangstelling voor interregionale 
sportbedrijven, waarin meerdere (buur)gemeenten participeren. Deze variant blijkt in de 
praktijk niet altijd even makkelijk realiseerbaar. 
 
Een externe verzelfstandiging biedt de gemeente Oldebroek de mogelijkheid een 
maatschappelijk georiënteerd sportbedrijf op te richten en in te richten dat verder gaat dan 
alleen het zwembad en op de langere termijn eventueel zelfs kan doorgroeien tot een brede 
uitvoeringsorganisatie voor (gemeentelijke) welzijnstaken. Doelstellingen van een dergelijk 
“bedrijf“ behoeven niet op winststreven gebaseerd te zijn.  
 
Door de regie van de gemeente op de oprichting en inrichting van de nieuwe organisatie 
ontstaat maximale mogelijkheid om formeel in te bedden (onder meer via statuten en met de 
rechtspersoon overeen te komen contracten) op welke wijze deze organisatie dient te gaan 
functioneren. Al het betrokken personeel kan voorts worden overgedragen in dienst (en onder 
de CAO) van de nieuw op te richten rechtspersoon, waarbij bestaande rechten en plichten 
zoveel als mogelijk worden geborgd en gerespecteerd. De eerste jaren zal dit wel tot 
frictiekosten leiden aangezien in de nieuwe situatie veelal de CAO Sport of CAO recreatie wordt 
gevolgd en deze op onderdelen afwijkt van de CAR-UWO. Belangrijk is te borgen dat de nieuw 
op te richten rechtspersoon te allen tijde beschikt over voldoende professionaliteit op 
management- en bestuurlijk niveau, om op deze wijze een verantwoorde continuïteit te 
borgen.  
 
Het proces om tot de oprichting van een maatschappelijk georiënteerde 
zwembadonderneming danwel een breder sportbedrijf te komen zal wel een langer tijdpad in 
beslag nemen (alvorens het sportbedrijf kan worden geoperationaliseerd) dan bij een interne 
verzelfstandiging het geval is. 
 
 
4.2.6 Commercialisering 
In het geval van een commercialisering worden de taken van beheer en de exploitatie van het 
zwembad aan een marktpartij opgedragen. In de meeste gevallen betreft dit een landelijk 
opererende (commerciële) exploitatiemaatschappij, die hiervoor een nieuwe BV opricht (denk 
hierbij aan bedrijven als Sportfondsen en Optisport). De achterliggende gedachte daarbij is dat 
exploitatierisico’s kunnen worden beperkt tot één voorziening(encluster). Hiermee wordt er 
feitelijk overgegaan tot het inkopen van diensten.  
De aandelen van de exploiterende rechtspersoon zijn doorgaans in handen van de marktpartij, 
waardoor ook de structuur een zaak is van de betreffende ondernemer. De private 
moederorganisatie van de marktpartij in kwestie levert dan, tegen betaling, de 
ondersteunende marktkennis en faciliteiten. Van verplichte eigendomsoverdracht van grond 
en/of opstallen is in dit geval geen sprake.  
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Ter compensatie van het (per definitie in deze sector) ontstane exploitatietekort, maakt de 
private partij veelal aanspraak op een gemeentelijke exploitatiebijdrage. Een 
commercialisering levert voor gemeenten in vrijwel alle gevallen een financieel voordeel op in 
de benodigde jaarlijkse exploitatiebijdrage (ten opzichte van de bestaande situatie) doordat de 
commercialisering gestalte krijgt via een aanbestedingsproces en er derhalve geprofiteerd kan 
worden van marktwerking.  
 
In geval van commercialisering wordt al het betrokken personeel conform wet- en regelgeving 
overgedragen in dienst van de uiteindelijk te selecteren en contracteren partij. Ook in dit geval 
worden bestaande rechten en plichten zoveel als mogelijk geborgd en gerespecteerd. 
Wederom zal sprake zijn van frictiekosten doordat in de nieuwe situatie sprake zal zijn van een 
CAO die afwijkt van de huidige rechten en plichten volgens de CAR-UWO. 
 
Het voordeel van een keuze voor commercialisering is gelegen in de beschikbaarheid van 
voldoende professionaliteit op managementniveau en in de continuïteit die op dit gebied 
vanuit de exploitatiemaatschappij kan worden geboden. Een zelfde voordeel kan worden 
gezien in de mogelijkheden die commercialisering biedt om vanuit de moederorganisatie 
specifieke kennis te betrekken onder meer op het gebied van product- en 
activiteitenontwikkeling.  
 
Aan een commercialisering gaat het organiseren van een aanbestedingsprocedure aan vooraf. 
Na verloop van de contractperiode kan worden verlengd of opnieuw worden aanbesteed. 
 
 
4.2.7 Privatisering 
Privatisering is de meest vergaande vorm van verzelfstandiging. In dit geval worden de beheer- 
en exploitatietaken volledig aan een commerciële marktpartij overgedragen, inclusief het 
eigendom van het zwembad. Er is van gemeentezijde op geen enkele wijze meer sprake van 
binding of invloed op (de aansturing of de bedrijfsvoering van) de onderneming, er is enkel 
sprake van de inkoop van diensten. Door het afstoten van taken zonder enige formele binding 
verliest de gemeente de grip op het bereiken van maatschappelijk rendement. Financieel is 
het wel interessant, want bijna ieder zwembad met een publieke functie is verlieslatend.   
 
 
4.2.8 Multicriteriamatrix beheervormen 
Zoals eerder gememoreerd kan de wijze waarop een zwembad kan worden geëxploiteerd 
vanuit gemeentelijk perspectief verschillende verschijningsvormen aannemen: van een 
volledig in de gemeentelijke organisatie opgenomen exploitatie zoals het nu is tot een volledig 
commercieel ingerichte voorziening zonder banden met de gemeentelijke organisatie.  
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Indien de grootst mogelijke gemeentelijke zeggenschap de zwaarst wegende keuzefactor is 
biedt een gemeentelijke exploitatie de beste waarborgen, al is dit in de praktijk natuurlijk altijd 
afhankelijk van specifiek gemaakte afspraken.  
Uiteraard bestaan er meerdere randvoorwaarden en uitgangspunten die vanuit de kant van de 
gemeente kunnen worden gesteld aan een bepaalde organisatievorm. Een aantal van deze 
kernmerken worden navolgend afgezet tegen de verschillende mogelijke 
verzelfstandigingsvormen. Dit wordt gedaan aan de hand van een zogenaamde 
multicriteriamatrix. Hierbij kan een score 5 worden getypeerd als “meest passend” en een 
score van “1” als minst passend.   
  

Huidige situatie Interne verz. Externe verz. Commercial. Privatisering
score score score score score

Scheiding beleid en uitvoering (regiefunctie) 1111 2222 5555 5555 2222
Gemeentelijke zeggenschap op uitvoerende taken 5555 5555 4444 3333 1111
Mogelijkheid tot slagvaardig vraaggericht werken 1111 2222 4444 4444 2222
Prikkel tot ondernemen 1111 2222 5555 5555 1111
Personele consequenties 5555 5555 3333 2222 2222
Mogelijkheid tot realiseren van maatschappelijke doelen 5555 5555 4444 3333 1111
Mogelijkheden incorporatie andere gemeentelijke uitvoerende taken 1111 1111 5555 3333 2222
Mogelijkheid van back-up en kennis uit de moederorganisatie 5555 5555 2222 4444 2222
Druk van gemeentelijke organisatiekosten op de financiële positie 1111 2222 5555 5555 5555
Desintegratiekosten 5555 4444 2222 2222 2222
Inzicht in de kostprijs 1111 3333 5555 3333 2222
ContinuÏteitswaarborg 5555 5555 4444 3333 1111

totaal 36 41 48 42 23

GemiddeldeGemiddeldeGemiddeldeGemiddelde 3,00 3,42 4,00 3,50 1,92

CriteriaCriteriaCriteriaCriteria

 
 
De uiteindelijke keuze tussen de genoemde organisatievormen wordt naast het toetsen en 
wegen van de uitgangspunten en randvoorwaarden inclusief wegingsfactoren uiteindelijk 
bepaald door bestuurlijke affiniteit en passendheid voor de gemeente Oldebroek.  
 
 
Toelichting criteria en scoresToelichting criteria en scoresToelichting criteria en scoresToelichting criteria en scores    
 
* Scheiding beleid en uitvoering (regiefunctie) 
In de huidige gemeentelijke lijnorganisatie zijn deze taken verweven waardoor de beoordeling 
op dit punt sterk negatief is. Het ontvlechten van deze taken zou betekenen dat de eerste 
aanzet wordt gegeven tot verzelfstandiging. Externe verzelfstandiging en commercialisering 
worden daarbij beter beoordeeld dan interne verzelfstandiging, omdat de uitvoeringstaken 
daadwerkelijk van de kerntaken gescheiden zijn door middel van het doelgerichte oprichten 
van een privaatrechtelijke organisatie. In geval van een privatisering zijn de taken wel 
gescheiden, maar is er nauwelijks tot geen (directe) sturing en regie mogelijk.   
 
* Gemeentelijke zeggenschap op uitvoerende taken 
Gemeentelijke zeggenschap is optimaal gewaarborgd in een publieke organisatievorm. 
Externe verzelfstandiging en commercialisering  kunnen deze mogelijkheid echter eveneens 
tot op zekere hoogte bieden, wanneer deze zeggenschap is vastgelegd in de 
exploitatieovereenkomst. Deze overeenkomst ontbreekt in geval van een privatisering. 
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* Mogelijkheid tot slagvaardig vraaggericht werken 
Naarmate de organisatievorm verder verzelfstandigd is, wordt de beoordeling op dit criterium 
beter. Van het voeren van een bedrijfsmatige exploitatie en het slagvaardig kunnen inspelen 
op marktbewegingen is sprake naarmate (de vertragende werking van) politieke 
besluitvorming en -regelgeving minder van invloed is op de bedrijfsvoering. In geval van een 
privatisering zijn deze mogelijkheden er wel, maar ontbreekt de juiste sturing en regie. 
 
* Prikkel tot ondernemen 
Naarmate het gemeentelijke zwembad sterker onderdeel uit blijft maken van de gemeentelijke 
totaalorganisatie, neemt de échte prikkel tot (maatschappelijk) ondernemerschap af. Een 
dergelijke prikkel is onder meer te bewerkstelligen door contracten af te sluiten en daarmee 
prestaties zichtbaar te maken. Daarbij kan bij privaatrechtelijke organisaties worden 
toegestaan bedrijfsresultaat te benutten voor het opbouwen van een egalisatiereserve en/of 
een productvernieuwingsfonds zodat er ruimte voor ondernemerschap ontstaat. 
 
* Personele consequenties 
De rechtspositie van het personeel blijft in een situatie van interne verzelfstandiging 
onveranderd. Bij een externe verzelfstandiging of commercialisering treedt het personeel in 
dienst bij de private rechtspersoon en is er sprake van een potentieel negatieve beoordeling. 
Een en ander is  echter afhankelijk van de wijze waarop de verzelfstandiging vorm krijgt. 
Mogelijke negatieve consequenties zijn op voorhand wel uit te sluiten. Hiervoor dient het 
personeel echter wel gecompenseerd en gesuppleerd te worden.  
 
* Mogelijkheid tot realiseren van maatschappelijke doelen 
In de huidige organisatievorm is de maatschappelijke functie van huis uit ingebed. In geval de 
beheer- en exploitatietaken naar een private partij overgaan, verdwijnt deze maatschappelijke 
(gemeentelijke) verantwoordelijkheid. Wel kunnen dergelijke doelen gesteld danwel prestaties 
vereist worden bij het aangaan van de exploitatieovereenkomst, al zijn deze mogelijkheden in 
geval van een commerciële partij c.q. exploitant iets beperkter. 
 
* Mogelijkheid tot incorporatie andere gemeentelijke uitvoerende taken 
Slechts een extern op afstand geplaatst organisatieonderdeel leent zich in beginsel tot 
toekomstige toevoeging van andere af te stoten (gemeentelijke) uitvoerende taken, 
bijvoorbeeld andere sporttaken of welzijnstaken. Commerciële exploitatiemaatschappijen 
hebben veelal zeer specifieke kennis, waardoor een zelf opgezette en ingerichte private 
rechtspersoon de beste waarborgen hiervoor biedt. 
 
* Mogelijkheid van back-up en kennis uit de moederorganisatie 
De mogelijkheden van back-up en kennis uit de moederorganisatie zijn in de huidige situatie 
en in een intern verzelfstandigde organisatievorm groot, doordat blijvend onderdeel wordt 
uitgemaakt van de gemeentelijke organisatie. In geval van commercialisering is er kennis te 
vergaren bij de (moeder) exploitatiemaatschappij.  
 
* Druk van “gemeentelijke organisatiekosten” op de financiële positie  
Naarmate de organisatievorm verder verzelfstandigd is en er een grotere afstand ten opzichte 
van de gemeente ontstaat, wordt de beoordeling op dit criterium positiever. Meer (voorheen 
ambtelijke) diensten worden bij marktpartijen ingekocht en van gedwongen winkelnering is 
geen sprake meer.  
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* Desintegratiekosten 
Hoewel bij externe verzelfstandiging en commercialisering de desintegratiekosten (ook wel 
frictiekosten of ontvlechtingskosten genoemd) beperkt kunnen worden, laat een vergelijking 
van de organisatievormen op dit criterium een negatieve beoordeling zien. Bij een interne 
verzelfstandiging is immers nagenoeg geen sprake van desintegratiekosten, aangezien binnen 
de gemeentelijke context theoretisch bezien slechts een aantal producten of diensten op 
markt kan worden ingekocht. 
* Inzicht in de kostprijs 
Hoe groter de afstand tot de gemeente, hoe meer de werkwijzen, prestaties, dienstverlening 
en financiën worden vastgelegd en geformaliseerd. Hierdoor ontstaat er een verbeterde 
inzicht in de feitelijke (kost)prijzen.  
 
* Continuïteitswaarborg  
De continuïteitswaarborg is in geval van een commercialisering tot op zekere hoogte onzeker 
vanwege de primaire doelstelling van de onderneming om winst te genereren alsmede de 
beperkte contractduur. De private rechtspersoonlijkheid bij een externe verzelfstandiging 
biedt evenmin maximale waarborgen die een gemeentelijke totaalorganisatie wel biedt. Bij 
een privatisering bestaan er geen waarborgen. 
 
 
4.2.9 Analyse en conclusie 
Eerder is geconstateerd dat het functioneren binnen de vrijetijdssector als geheel hoge stelt 
eisen aan de marktgerichtheid, bedrijfsmatigheid en slagvaardigheid van de exploitatie van 
voorzieningen als zwembaden. Gemeentelijke organisaties zijn daar vanuit de basis niet 
optimaal op/voor ingericht: het overgrote deel van gemeentelijke organisaties bestaat uit 
bestuurs, beleids- en regiefuncties, met name gericht op wettelijke taken. Dit is feitelijk ook de 
core-business van gemeenten. Om die reden is er dan ook sprake van een procesgeoriënteerde 
manier van werken die geen optimale aansluiting vindt bij beheer en exploitatie van 
zwembaden. 
 
De combinatie van voornoemde ontwikkelingen heeft tot gevolg dat inmiddels diverse 
Nederlandse gemeenten over zijn gegaan tot het op afstand plaatsen van (beleids)uitvoerende 
taken, ook op het gebied van zwembaden. Veel van deze verzelfstandigingen hebben 
plaatsgevonden vanuit de gedachte om een meer bedrijfsmatige en slagvaardige 
bedrijfsvoering gestalte te kunnen geven. Bij dit soort organisatievraagstukken dient ook 
continu de vraag gesteld te worden of de gemeente als organisatie iets toevoegt binnen de 
uitvoering van de taken en of ‘de markt’ hier niet tenminste even goed in is. Het huidige 
zwembad zou bijvoorbeeld door een grotere mate van ondernemersvrijheid zaken kunnen 
doen met ‘derden’, zoals bepaalde acties en packagedeals met omliggende campings of 
bijvoorbeeld een meer commercieel gerichte samenwerking met de stichting kinderopvang.  
 
Door middel van verzelfstandiging wordt er een scheiding aangebracht in de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen die van de gemeente enerzijds (het 'wat' en 
'waarom': het bepalen van kaders en voeren van regie) en die van het verzelfstandigde 
uitvoerende orgaan anderzijds (de uitvoering: het 'hoe'). Zoals eerder aangegeven gaat bij 
verzelfstandiging de uitvoering van de zwembadtaken over naar een nieuwe entiteit. De rol van 
de gemeente blijft na verzelfstandiging in een zekere mate ‘beperkt’, te weten tot het 
sportbeleid en het eigenaarschap van de accommodatie (opstallen en gronden).  
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Vanuit de multicriteriamatrix komt naar voren dat een externe verzelfstandiging –voor zover de 
scope van deze toekomstvisie reikt- de beste mogelijkheden biedt om uitvoering te geven aan 
het takenpakket behorende bij de zwembad De Veldkamp.  
 
Privatisering is geen optie en de gemeentelijke context zorgt voor potentiële beperkingen.  
 
Een interne verzelfstandiging biedt voordelen ten opzichte van de huidige situatie. Bij een 
interne verzelfstandiging is een gewijzigde naamgeving en een gewijzigd organigram echter 
niet voldoende. Alles valt en staat met de wijze waarop een de voorwaarden waaronder 
afspraken worden gemaakt en hier ook naar wordt gehandeld. Juist vanwege het feit dat de 
organisatiestructuur in dat geval het minste geweld wordt aangedaan is een zorgvuldige 
handelswijze essentieel om de gewenste effecten te kunnen doen laten optreden.  
 
Daarnaast scoort een commercialisering ook goed. Een commercialisering levert voor 
gemeenten in vrijwel alle gevallen direct een financieel voordeel op in de benodigde jaarlijkse 
exploitatiebijdrage. De huidige marktsituatie kenmerkt zich door hoge 
aanbestedingsvoordelen. Het te behalen exploitatievoordeel wordt daarbij grotendeels 
bepaald door de voorwaarden die de gemeente aan de exploitatie en het beheer stelt. Door 
schaalvoordelen en meer specifieke vakkennis zijn deze exploitatiemaatschappijen in staat 
meer opbrengsten (meer vraaggericht te functioneren) en meer inkoopvoordeel te genereren. 
Ten aanzien van de kosten van personeelsinzet gaat dit weliswaar op, maar pas na verloop van 
tijd naarmate de van de gemeente over te nemen personeelsleden door natuurlijk verloop 
worden vervangen door goedkopere krachten37 en het sociaal plan daarmee verloopt. 
 
Externe verzelfstandiging biedt echter de beste langjarige maatschappelijke borging binnen 
een gunstige financiële context. Indien echter op voorhand vaststaat dat de aard en omvang 
van deze op te richten private rechtspersoon beperkt blijft tot (een misschien wel versoberd) 
zwembad de Veldkamp dan komt deze overweging in een ander perspectief te staan. Voor 
voldoende autonomie en slagkracht is een bepaalde mate van omvang benodigd c.q. wenselijk. 
Bovendien is het vinden capabele bestuursleden (met voldoende tijd) steeds moeilijker. Het 
lijdt geen twijfel dat dit voor slechts een solitair zwembad een groter vraagstuk zal zijn dan 
voor een (regionaal) sportbedrijf waarbinnen meerdere maatschappelijke taken zijn 
ondergebracht.    
 
Het feit dat zwembad De Veldkamp op zichzelf relatief weinig schaalgrootte kan inbrengen om 
exploitatievoordelen te behalen, vormt niet per definitie een belemmering. Binnen de 
gemeente gaan stemmen op om eventueel beheer en exploitatietaken van meerdere 
sportaccommodaties op afstand te plaatsen en wellicht kunnen in de toekomst nog 
uitvoerende welzijnstaken volgen. Een maatschappelijke georiënteerd (sport)bedrijf leent zich 
hier bij uitstek voor en kan bijvoorbeeld ook als werkgever optreden voor aan te stellen 
combinatiefunctionarissen. Vanuit de startsituatie van een extern verzelfstandigde 
zwembadorganisatie kan een dergelijke uitvoeringsorganisatie langzaam gestalte krijgen.  
 
Hierbij liggen ook volop mogelijkheden om eventueel dergelijke zaken in H2O verband 
intergemeentelijk op te pakken. De aard en insteek van dit samenwerkingsverband leent zich 
hier prima voor.    
 
 

                                                                    
37 Goedkoper omdat ze bijvoorbeeld jonger zijn en/of volgens de CAO Recreatie worden aangesteld in plaats van de CAR/UWO. 
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De huidige situatie beschouwend lijkt het nog niet verantwoord om direct over te gaan tot een 
externe verzelfstandiging. Het zwembad alleen biedt daarvoor te weinig ‘body’ en bovendien 
zullen niet per direct financiële voordelen kunnen worden behaald. Het zwembad dient -met 
haar bedrijfsprocessen- ontvlecht te worden vanuit de gemeentelijke organisatie en het 
personeel zal de eerste jaren moeten worden gecompenseerd en gesuppleerd. Bovendien kost 
de op- en inrichting van de organisatie tijd en geld. Wellicht kan om die reden (eerst) gekozen 
worden voor een overgangsperiode waarin rustig kan worden toe- en opgewerkt naar een 
nieuwe situatie.  
 
Gedurende deze overgangsperiode kunnen mogelijk al voordelen worden behaald van een 
gewijzigde organisatiestructuur en kan tevens gelijktijdig nader invulling worden gegeven aan 
het ontvlechten van de organisatie, het anticiperen op en wegwerken van desintegratiekosten, 
het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden (H2O) en het bepalen en uitkristalliseren 
van het uit te besteden takenpakket. 
 
De meest gerede optie voor een overgangsperiode betreft een interne verzelfstandiging. Deze 
vorm wordt door gemeenten veelal gehanteerd als opmaat tot een verdere, veelal externe, 
verzelfstandiging. Als intern verzelfstandigde organisatie kan binnen de ‘veilige’ gemeentelijke 
context wel vast een versterkte grip op en inzicht in de bedrijfsprocessen en prestaties worden 
verkregen wat uiteindelijk kan zorgen voor een meer soepele externe verzelfstandiging. 
Randvoorwaarde is dat de interne verzelfstandiging en het contractmanagement op een goede 
wijze worden geïmplementeerd onder verlening van voldoende ondernemersvrijheid en 
bijbehorend mandaat.       
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Resumé Hoofdstuk 5 

5.1 Inleiding 
De keuze voor een van de scenario’s, en daarmee de keuze voor de toekomst van zwembad De 
Veldkamp, is niet ‘zomaar’ een beeld voor het toekomstig aanbod aan zwemwater in de 
gemeente Oldebroek. Het betreft hier de belangrijke keuze voor de invulling van zwembad De 
Veldkamp, een voorziening die mogelijkerwijs nog in de aankomende 10-20 jaar een 
belangrijke maatschappelijke en economische positie zal innemen in de gemeente Oldebroek 
en de regio daar omheen.  
 
Op basis van de uitkomsten en ervaringen uit de voorgaande onderzoeksstappen, worden in 
navolgend afsluitend hoofdstuk conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot de door de gemeente Oldebroek te maken keuze voor het toekomstperspectief 
van het zwembad. 
 
 
 

5.2 Bevindingen 
Resumerend zijn de belangrijkste bevindingen: 
 
1. Context 

• De gemeente Oldebroek beschikt momenteel over de brede subtropische zwemvoorziening 
De Veldkamp. 

• Binnen de gemeente wordt sinds enkele jaren de discussie gevoerd over het aanbod aan 
zwemwater en de wijze waarop hiermee om wordt gegaan. 

• In 2004 is het besluit genomen om het zwembad intern te verzelfstandigen. Deze interne 
verzelfstandiging is begin 2011 teruggedraaid.  

• Het zwembad ressorteert op dit moment weer in de lijnorganisatie, meer concreet onder de 
afdeling Samenleving. 

• Het College heeft behoefte aan een toekomstvisie op het zwembad waarbij wordt 
ingestoken op het optimaliseren van het aanbod aan functioneel en recreatief zwemwater 
tegen een zo beperkt mogelijke gemeentelijke bijdrage. 

• De gemeente wenst hiertoe inzicht te verkrijgen in het meest wenselijke 
toekomstperspectief voor zwembad De Veldkamp, zowel ten aanzien van financieel en 
maatschappelijk rendement als ten aanzien van meest wenselijke beheer- en 
exploitatievorm.  

 
2. Voorzieningen huidig zwembad 
• Het zwembad beschikt over een breed aanbod aan voorzieningen waarmee zowel de lokale 

inwoner van de gemeente Oldebroek alsmede ook regionale bezoekers en toeristen kunnen 
worden bediend. Het huidige zwembad kenmerkt zich als een recreatieve, sporttechnische 
en functionele zwemvoorziening. Het zwembad biedt een compleet en uitgebalanceerd 
product door de aanwezigheid van diverse bassins, een droge- en natte horecavoorziening 
en kleinschalige wellnessvoorzieningen.  
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• Het zwembad is goed gesitueerd, zowel ten aanzien van bereikbaarheid (goed ontsloten 
voor auto, fiets en trein, centraal in de kern gelegen) als ten aanzien van potentiële 
doelgroepen (dichtbij de wijk,  centraal in de regio, nabijheid van campings en vakantiepark 
et cetera).  

• Door haar brede voorzieningenaanbod vervult het zwembad zowel een sporttechnische 
alsmede ook een sociaal-maatschappelijke functie aangezien het bewoners met elkaar in 
contact brengt en daarmee participatie en sociale integratie bevordert.  

• Het zwembad vervult zowel een lokale als een regionale functie. 
• In het primaire verzorgingsgebied is er sprake van twee direct concurrerende voorzieningen 

(qua nabijheid zwembad De Watermulder in Hattem en qua aanbod Sport- en 
Recreatiecentrum De Brake in Nunspeet). Overigens zal zwembad De Watermulder op 
termijn worden omgevormd naar een doelgroepenbad.  

 
3. Prestaties huidige zwembad 
• Het huidige zwembad presteert binnen haar mogelijkheden. Dit blijkt enerzijds uit een 

analyse van de huidige bedrijfsresultaten en anderzijds ook uit een benchmark waarin het 
zwembad is vergeleken met referentiebaden. Desondanks wordt het zwembad 
geconfronteerd met een exploitatietekort dat jaarlijks hoger uitvalt dan gemeentelijk 
wenselijk wordt geacht. 

• Binnen de operationele exploitatie zijn in beperkte mate verbeteringsmogelijkheden te 
benoemen (programmering, tarifering, samenwerkingsverbanden et cetera). 

• Aanvullende verbeteringsmogelijkheden voor de exploitatie kunnen slechts worden 
behaald indien aanpassingen worden gedaan aan het fysieke product 
(uitbreiding/uitbouw). 

• Door de huidige inbedding in de gemeentelijke organisatie worden belemmeringen en 
beperkingen binnen de exploitatie ervaren. Het ontbreekt het huidige management aan 
voldoende ondernemersvrijheid en slagkracht om eventuele exploitatiekansen (met name 
gericht op commerciële en promotionele activiteiten) te verzilveren.  

• De komende jaren zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk om het zwembad op een 
adequaat onderhoudsniveau te brengen c.q. te houden. 

• De bezoekaantallen over de afgelopen jaren vertonen een geleidelijke afname (met name 
binnen het recreatieve deel). 

 
4.  Productaanpassingen  
 

Scenario 1A 
• Binnen de bestaande configuratie kan in beperkte mate een verbetering van de huidige 

exploitatie worden gerealiseerd door binnen de bedrijfsvoering diverse maatregelen door te 
voeren. Aanzienlijke verbetering van de exploitatie is slechts mogelijk indien fysieke 
aanpassingen c.q. uitbreidingen mogelijk worden gemaakt. Van de onderzochte 
mogelijkheden wordt het toevoegen van een waterspeelplaats en/of het uitbreiden van de 
kuurhoek als meest kansrijk beschouwd. Beide varianten hebben een positieve invloed op 
het bedrijf(sresultaat) en versterken daarmee het maatschappelijk rendement, het 
financieel rendement én de concurrentiepositie van het zwembad in de regio. 

   
Scenario 1B 

• Bij handhaving van het zwembad op de huidige locatie kan het exploitatieresultaat minder 
negatief worden indien het zwembad wordt teruggeschaald naar een voorziening met 
slechts één multifunctioneel doelgroepenbad.  
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• De huidige recreatieve component wordt in dat geval in zijn geheel geamoveerd en 
omgevormd naar een multifunctionele commerciële ruimte die door derden dient te worden 
afgenomen. Hierin schuilt een (financieel) risico aangezien de gemeente zelf zorg zal 
moeten dragen voor een structurele gebruiker van deze ruimte.   

• Doordat de recreatieve component in zijn geheel komt te vervallen neemt het recreatief 
gebruik sterk af. Het zwembad verliest daarmee zijn onderscheidend vermogen in de regio. 
Daarnaast heeft deze aanpassing beperkte (negatieve) maatschappelijke gevolgen voor het 
sporttechnische en functionele gebruik van het zwembad. Doordat de watertemperatuur 
minder makkelijk kan fluctueren kunnen niet alle gebruikers optimaal worden bediend. 
Daarnaast kunnen niet alle activiteiten naast elkaar in 1 bassin plaatsvinden (o.a. vanwege 
geluidsoverlast). Ook worden gebruikers geconfronteerd met beperkingen in de te 
gebruiken wateroppervlakte.  

• Een deel van het personeel zal elders moeten worden ondergebracht waardoor er 
frictiekosten zullen optreden.  
 

Scenario 2 
• De grootste exploitatietechnische verbetermogelijkheden op de lange termijn kunnen 

worden behaald door realisatie van een nieuw, kleinschalig, sober maar doelmatig 
functioneel zwembad op een locatie elders binnen de gemeentegrenzen. Doordat in een 
dergelijke nieuwe situatie optimaal rekening kan worden gehouden met het noodzakelijk 
productaanbod, interne routing, materialisatie, duurzaamheidsmaatregelen en 
energiebesparende aspecten kunnen de exploitatielasten over een periode van 40 jaar tot 
een minimum worden beperkt.  

• Voor de korte termijn (1-10 jaar) is deze variant kostentechnisch minder interessant 
vanwege de zeer hoge kapitaallasten die voortvloeien uit de investering voor de nieuwbouw.     

• Ondanks het sobere en doelmatige karakter van het zwembad kunnen de belangrijkste 
doelgroepen blijvend worden bediend. Het recreatief gebruik zal (door het ontbreken van 
enige recreatieve en/of wellness-achtige voorzieningen) wel tot een minimum worden 
beperkt. 

• Een dergelijke nieuwe zwemvoorziening zal opnieuw haar positie binnen de gemeente 
moeten innemen en bewoners en gebruikers moeten aantrekken. 

• Ook is er binnen dit scenario sprake van frictiekosten (minder personeel nodig) alsmede 
moeten mogelijkerwijs aanvullende kosten worden gemaakt voor verwerving van grond, 
slopen van het bestaande zwembad en afboeken van de boekwaarde.  

 
Scenario3 

• Sec vanuit financieel perspectief gezien is de grootste “winst” te behalen door algehele 
sluiting van het zwembad. Echter, ook in dit scenario dient rekening te worden gehouden 
met desinvesteringskosten vanwege sloop van het zwembad, het ineens afschrijven van de 
boekwaarde, alsmede frictiekosten in verband met herplaatsing van het personeel.  

• Sluiting van het zwembad heeft bovendien grote maatschappelijk gevolgen voor de 
gemeente Oldebroek doordat zij hiermee een belangrijk sturingsinstrument verliest om 
diverse maatschappelijke doelstellingen te behalen. De bevolking verliest een belangrijke 
lokale sportfaciliteit en zal dientengevolge elders haar zwemactiviteiten moeten 
ondernemen.  
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5.  Organisatieaanpassingen 
• Grondposities en maatschappelijk vastgoed (waar zwembaden toe behoren) vormen voor 

gemeenten geen doel op zich, maar een middel om bepaalde beleidsdoelstellingen te 
kunnen realiseren. Om deze regiemogelijkheden te borgen en ter bescherming van zowel 
grond als stenen wordt geadviseerd dat de juridische eigendom te allen tijde blijft berusten 
bij de gemeente Oldebroek en als logisch gevolg daarvan ook de renovatie, instandhouding 
en/of herbouw van de accommodatie. 

• De wijze waarop zwembad De Veldkamp in de toekomst kan worden beheerd en 
geëxploiteerd kan vanuit gemeentelijk perspectief verschillende verschijningsvormen 
aannemen: van een volledig in de gemeentelijke organisatie opgenomen exploitatie tot een 
volledig commercieel ingerichte voorziening zonder banden met de gemeentelijke 
organisatie. De vraag doet zich voor of een aanpassing in de wijze van beheer en exploitatie 
kan leiden tot feitelijke verbeteringen. 

• Gezien het grote maatschappelijke belang van sport binnen de samenleving van Oldebroek 
is het enerzijds belangrijk dat de gemeentelijke regie op het beleidsveld sport en daarmee 
op het zwembad fundamenteel en blijvend gestalte krijgt. Anderzijds stelt een 
zwembadexploitatie in deze tijd en in deze sector hoge eisen aan marktgerichtheid, 
bedrijfsmatigheid en slagvaardigheid. 
 

 
 

5.3 Aanbevelingen 
Uitgangpunt voor de gemeente Oldebroek voor het toekomstperspectief van zwembad De 
Veldkamp betreft het optimaliseren van het aanbod aan functioneel en recreatief zwemwater 
tegen een zo beperkt mogelijke gemeentelijke bijdrage. Gestreefd wordt naar een optimaal 
financieel en maatschappelijk rendement, ook ten aanzien van de meest wenselijke beheer- 
en exploitatievorm. 
 
Uitgangpunt voor de gemeente Oldebroek voor het toekomstperspectief van zwembad De 
Veldkamp betreft het optimaliseren van het aanbod aan functioneel en recreatief zwemwater 
tegen een zo beperkt mogelijke gemeentelijke bijdrage. Gestreefd wordt naar een optimaal 
financieel en maatschappelijk rendement, ook ten aanzien van de meest wenselijke beheer- 
en exploitatievorm. 
 
Aanbevelingen – fysiek 
Ten behoeve van het uitwerken van een gericht advies zijn navolgend allereerst de financiële 
en maatschappelijke consequenties op basis van voornoemde aspecten samengevat in een 
matrix. Hierbij is getracht de maatschappelijke gevolgen te objectiveren tot een rapportcijfer: 
 

Samenvatting financiële en maatschappelijke consequentiesSamenvatting financiële en maatschappelijke consequentiesSamenvatting financiële en maatschappelijke consequentiesSamenvatting financiële en maatschappelijke consequenties    
 Financiën  

Gem. exploitatietekort jr 1-10 
Maatschappelijk 
effect: rapportcijfer 

Scenario 1A zonderScenario 1A zonderScenario 1A zonderScenario 1A zonder    optiesoptiesoptiesopties    -/-    € 445.500,= 7,5 
Scenario 1A met beide optiesScenario 1A met beide optiesScenario 1A met beide optiesScenario 1A met beide opties    -/-    € 387.600,= 8 
Scenario 1BScenario 1BScenario 1BScenario 1B    -/-    € 384.100,= 6 
Scenario 2Scenario 2Scenario 2Scenario 2    -/-    € 495.100,= 5 
Scenario 3Scenario 3Scenario 3Scenario 3                           € 0,= 4 
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Op basis van de matrix kan worden vastgesteld dat door het handhaven van het huidige 
zwembad reeds een beperkte verbetering van de bedrijfsvoering kan worden doorgevoerd. 
Echter, door het plegen van (een) extra investering(en) kan het exploitatieresultaat van het 
zwembad nog worden verbeterd. Bovendien neemt bij (een) dergelijke investering(en) niet 
alleen het financieel maar ook het maatschappelijk rendement van het zwembad toe.  
 
Scenario 1A inclusief opties komt niet volledig tegemoet aan de gemeentelijke wens om de 
exploitatie van zwembad De Veldkamp in de toekomst gestalte te laten krijgen tegen een zo 
beperkt mogelijke financiële bijdrage. Echter, gezien de relatief beperkte investering die 
noodzakelijk is en de daaruit voortvloeiende financiële en maatschappelijke gevolgen, 
adviseert Andres c.s. om de uitvoering van scenario 1A inclusief (een) optie(s) verder na te 
streven en de politiek-bestuurlijke haalbaarheid hiervan nader te onderzoeken.   
 
Mocht de gemeente Oldebroek nadrukkelijk wensen een hogere wegingsfactor toe te kennen 
aan het financiële aspect van voornoemde scenario’s dan kan mogelijk worden vastgesteld dat 
scenario 1B als beste optie naar voren komt. Door realisatie van / versobering tot een 
doelgroepenbad op de bestaande locatie, in het bestaande zwembad, kunnen de 
exploitatielasten aanzienlijk worden teruggebracht. Dit heeft wel tot gevolg dat de huidige 
recreatieve component komt te vervallen en dat de gebruikers van het zwembad met enkele 
beperkingen geconfronteerd zullen worden. Een en ander vindt zijn uitwerking in een lager 
maatschappelijk rapportcijfer van dit scenario.  
 
Daarbij wenst Andres c.s. ook te benadrukken dat aan scenario 1B in beperkte mate financiële 
risico’s kleven. Zo dient de gemeente Oldebroek zelf te voorzien in een permanente huurder 
van de vrijvallende ruimte. Daarnaast bestaat het risico dat door de verbouwing van het 
zwembad en/of de verminderde functionaliteit bezoekers elders hun heil gaan zoeken en niet 
meer terug zullen komen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen maar tot op zekere hoogte worden 
ingeschat.   
 
Alle financiële én maatschappelijke argumenten in acht nemende adviseert Andres c.s. op 
basis van bij haar aanwezige kennis en expertise ten behoeve van de toekomstige fysieke 
configuratie van zwembad De Veldkamp uitwerking te geven aan scenario 1A inclusief optie(s). 
De uiteindelijke definitieve keuze tussen de genoemde scenario’s, alsmede de daaruit 
voortvloeiende besluitvorming, dient plaats te vinden door middel van het toetsen en wegen 
van de definitieve uitgangspunten en randvoorwaarden inclusief wegingsfactoren (en in het 
verlengde daarvan bestuurlijke affiniteit en passendheid) van de gemeente Oldebroek.  
 
Aanbevelingen - organiek 
Aanbevolen is tot behoud van grondpositie en opstallen. Voorts is vastgesteld dat de 
organisatievormen “gemeentelijke inbedding” en “privatisering” minder scoren op de mate van 
wenselijkheid en passendheid ten aanzien van zwembad De Veldkamp en de vormen “interne 
verzelfstandiging” en “commercialisering” beter en “externe verzelfstandiging” het beste.  
Geadviseerd wordt dan over te gaan tot externe verzelfstandiging van de (uitvoerende) taken 
van beheer en exploitatie van zwembad De Veldkamp. Externe verzelfstandiging biedt de beste 
langjarige maatschappelijke borging binnen een gunstige financiële context38. Indien echter op 
voorhand vaststaat dat de aard en omvang van deze op te richten private rechtspersoon 
beperkt blijft tot (een misschien wel versoberd) zwembad de Veldkamp dan komt deze 
overweging in een ander perspectief te staan.  

                                                                    
38 Mogelijke besparing op loonkosten ontstaat met name door invoering CAO Recreatie. 
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Voor voldoende autonomie en slagkracht is een bepaalde mate van omvang benodigd c.q. 
wenselijk. Gedacht kan worden het toevoegen van andere uitvoerende sport- en/of 
welzijnstaken en de organisatie hiermee te laten verworden tot een brede 
uitvoeringsorganisatie, misschien wel op regionaal niveau.  
 
Het H2O samenwerkingsverband leent zich hier uitstekend voor: zo wordt in de in 2009 
overeengekomen bestuursovereenkomst als doelstelling onder andere nagestreefd om de 
bedrijfsvoering in kwaliteit, effectiviteit en efficiency te verbeteren. Een extern 
verzelfstandiging komt daar in optima forma in tegemoet. De huidige situatie beschouwend 
lijkt het echter nog niet verantwoord om direct over te gaan tot een externe verzelfstandiging. 
Het zwembad alleen biedt daarvoor te weinig ‘body’ en bovendien zullen niet per direct 
financiële voordelen kunnen worden behaald. Wellicht kan om die reden (eerst) gekozen 
worden voor een overgangsperiode waarin rustig kan worden toe- en opgewerkt naar een 
nieuwe situatie. Geadviseerd wordt hiervoor een intern verzelfstandigde situatie middels 
contractmanagement te creëren. Deze situatie vormt in potentie een prima opmaat tot externe 
verzelfstandiging.      
 
Gezien het grote maatschappelijke belang van sport binnen de samenleving van Oldebroek is 
het belangrijk dat de gemeentelijke regie op het beleidsveld sport fundamenteel en blijvend 
gestalte krijgt. Dat betekent dat het bij een wijziging van de organisatievorm een  belangrijke 
voorwaarde is dat de inhoudelijke sturing op de verzelfstandigde taken niet verloren gaat. De 
gemeente Oldebroek kan in geval van een extern verzelfstandigde situatie de volgende regie-
instrumenten behouden / ontwikkelen waarop ze de inhoudelijke kwaliteit (op afstand) kan 
sturen: 

• als beleidsmaker; 
• als tariefsteller (en openstelling); 
• als eigenaar; 
• als subsidiegever; 
• als bestuurder. 

 
Ook na op afstand plaatsing zijn er nog volop mogelijkheden voor de gemeente om op de 
inhoud te sturen. Voor de gemeenteraad is daarbij een voorname kaderstellende rol weggelegd 
door de instrumenten: 

• sportbeleid; 
• tarievenbeleid; 
• budgetrecht (m.n. investeringen als eigenaar). 

 
Het college stuurt in de uitwerking van deze kaders op de inhoud middels het toezien op 
bepalingen uit de huurcontracten, de exploitatieovereenkomsten, het eventueel verstrekken 
van subsidie(voorwaarden) en tot slot het algemeen gemeentelijk beleid (zoals de APV, 
verlening van vergunningen et cetera). 
 
 
 
 
 
 
 
Hoevelaken, 2 september 2011 
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Tarievenlijst zwembad De Veldkamp Bijlage 1 

Omschrijving tarief 2010 index tarief 2011 
(I(I(I(Incl. 6% BTWncl. 6% BTWncl. 6% BTWncl. 6% BTW))))    
- toegangsbewijs t/m 3 jaar  €    1,20  8,33%  €    1,30  
- toegangsbewijs vanaf 4 jaar   €    4,30  2,33%  €    4,40  
- 10 badenboekje  €   38,50  3,90%  €   40,00  
- 25 badenboekje  €   86,75  3,75%  €   90,00  
- 100 badenboekje  € 320,00  3,13%  € 330,00  
- zwemleskaart t/m 15 jaar  €   40,00  3,75%  €   41,50  
- zwemleskaart vanaf 16 jaar  €   50,00  3,00%  €   51,50  
- inschrijfgeld zwemles A-diploma  €    8,00  0,00%  €    8,00  
- 1 uur zwemleskaart (10-lessenkaart)  € 105,00  4,76%  € 110,00  
- diplomazwemmen  €   19,00  5,26%  €   20,00  
- kindtarief woensdagmiddag  €    3,25  4,62%  €    3,40  
- actietarief einde van de dag  €    3,00  10,00%  €    3,30  
- doelgroepenkaart  €   44,00  2,27%  €   45,00  
- doelgroepenkaart met wetbelt  €   45,00  2,22%  €   46,00  
- instapkaart doelgroepen  €    6,00  0,00%  €    6,00  
- pas en lidmaatschap Beverclub  €   15,00  0,00%  €   15,00  
- tarief Shalom en ouderenwerk diepe bad  €    3,20  3,13%  €    3,30  
- tarief Shalom en ouderenwerk recreatiebad  €    4,25  5,88%  €    4,50  
- kruidenbad  €    1,50  33,33%  €    2,00  
- Turks stoombad  €    2,00  0,00%  €    2,00  
- zonnebank (per 5 minuten)  €    2,00  0,00%  €    2,00  
- masseur  €    4,30  2,33%  €    4,40  
- eigen bijdrage schoolzwemmen  €    1,75  2,86%  €    1,80  
- huur recreatiebad per uur excl. toezicht  € 155,00  3,23%  € 160,00  
- huur diepe bad per uur excl. toezicht  € 155,00  3,23%  € 160,00  
- toezicht per uur inclusief 19% BTW  €   47,50  5,26%  €   50,00  
- huur diepe bad door zwemclub NV  €   50,00  1,75%  €   50,90  
- huur diepe bad door defensie  € 155,00  3,23%  € 160,00  
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Activiteitenrooster 2010 zwembad De Veldkamp Bijlage 2 
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Exploitatie (€) De Veldkamp   Zwembad I   Zwembad II   Zwembad III   Zwembad IV   Zwembad V 

exploitatiejaar 2010   2010   2010   2010   2010   2010 
type bad overdekt   overdekt 

  

overdekt   overdekt 

  

overdekt 
gedeelte   

overdekt 

bouwjaar/renovatiejaar 1992   1978/1996   1999   1986   1970/1992   1976 

eigendom/exploitatie Gem./gem.   Gem./gem.   Gem./Sticht.   Gem./gem.   Gem./gem.   Gem./NV 

wateroppervlakte (m2) 560   726   462   562,5   730   500 

aantal inwoners gemeente 22.750   
                    

97.000    27.000   18.000   72.000   157.000 

bezoekaantal 175.516   
                 

218.500    118.200   120.000   199.000   117.800 

aantal baden in gemeente combi/binnen/buiten 0/1/0   0/3/0   0/1/1   0/1/0   1/1/0   1/2/0 

 
Het wateroppervlakte van de Veldkamp bedraagt 560m2. De benchmarkbaden betreffen baden met een vergelijkbaar wateroppervlak 
tussen de 462 en 730m2. Qua inwoneraantal in de gemeente kan De Veldkamp zich het best meten met zwembaden II en III en qua 
bezoekaantal met de zwembaden I en IV. 

Benchmark                                                                                  Bijlage 3 
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BATEN De Veldkamp % Zwembad I % Zwembad II % Zwembad III % Zwembad IV % Zwembad V % 

opbrengst zwembadbezoek totaal € 667.000  95 € 878.000  98 € 632.000  98 € 268.000  97 € 674.000  99 € 355.000  97 

opbrengst recreatief € 451.000  64 € 205.000  23     € 66.000  24 € 351.000  51 € 24.000  7 

opbrengst verhuur verenigingen € 13.000  2 € 292.000  33     € 51.000  18 € 161.000  24 € 108.000  30 

opbrengst verhuur onderwijs € 35.000  5 € 67.000  7     € 48.000  17 € 36.000  5 € 13.000  4 

opbrengst zwemlessen € 139.000  20 € 274.000  31     € 103.000  37 € 95.000  14 € 132.000  36 

opbrengst doelgroepen   0 € 39.000  4         € 31.000  5 € 12.000  3 

opbrengst verhuur overig € 29.000  4 € 1.000  0             € 66.000  18 

verhuur/bruto marge horeca € 24.000  3 € 9.000  1     € 7.000  3     € 6.000  2 

overige baten € 9.000  1 € 8.000  1 € 10.000  2 € 1.000  0 € 10.000  1 € 4.000  1 

totaal baten € 700.000  100 € 895.000  198 € 642.000  100 € 276.000  100 € 684.000  100 € 365.000  100 

                         

LASTEN   %   %   %   %   %   % 

personeel € 595.000  54 € 684.000  45 € 684.000  60 € 353.000  63 € 772.000  67 € 330.000  63 

energie/water € 163.000  15 € 99.000  6 € 141.000  12 € 107.000  19 € 233.000  20 € 90.000  17 

onderhoudskosten (kosten beheerplan) € 155.000  14 € 334.000  22 € 58.000  5 € 66.000  12 € 74.000  6 € 74.000  14 

schoonmaakkosten € 37.000  3 € 50.000  3 € 18.000  2 € 3.000  1     € 8.000  2 

marketing/ PR € 11.000  1 € 22.000  1         € 10.000  1 € 1.000  0 

administratie/verzekeringen/belastingen € 40.000  4 € 55.000  4     € 22.000  4 € 49.000  4 € 20.000  4 

overige lasten € 105.000  9 € 282.000  18 € 243.000  21 € 6.000  1 € 16.000  1 € 5.000  1 

totaal lasten € 1.106.000  100 € 1.526.000  100 € 1.144.000  100 € 557.000  100 € 1.154.000  100 € 528.000  100 

                                     

kapitaallasten € 172.000    € 9.000    € 25.000    € 56.000    € 197.000    € 6.000   

                                                                   

exploitatieresultaat excl. kapitaallasten -€ 406.000    -€ 631.000    -€ 502.000    -€ 281.000    -€ 470.000    -€ 163.000   

exploitatieresultaat incl. kapitaallasten -€ 502.000    -€ 640.000    -€ 527.000    -€ 337.000    -€ 667.000    -€ 169.000   

                                     

exploitatiebijdrage gemeente € 502.000    € 640.000    Niet bekend    € 337.000    € 667.000    € 214.000      
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De gepresenteerde cijfers van alle baden hebben betrekking op de rekeningcijfers van het jaar 2010. Wordt er sec naar de baten 
gekeken, dan doet De Veldkamp het goed. De totale baten van De Veldkamp van € 700.000,= liggen ruim boven het gemiddelde van de 
benchmarkbaden. De totale baten van zwembad III en V liggen beduidend lager. Worden deze baden buiten beschouwing gelaten dan 
zijn de baten van De Veldkamp nog steeds naar behoren. Ten opzichte van zwembad I, III en V, die de horecabaten apart hebben 
ondergebracht, zijn de horecabaten van De Veldkamp in zowel absolute als relatieve zin hoog te noemen. 
 
De totale lasten (excl. en incl. kapitaallasten) van De Veldkamp liggen eveneens boven het gemiddelde van de benchmark baden. 
Opnieuw wijken de totale lasten van de baden III en V af van de overige baden. Worden deze baden buiten beschouwing gelaten dan zijn 
de totale lasten (incl. kapitaallasten) van De Veldkamp nog steeds hoog. 
 
De energie- en waterlasten zijn in absolute zin hoog te noemen. De onderhoudslasten zijn zowel in absolute als relatieve zin hoog te 
noemen. Hierbij moet echter een kanttekening geplaatst worden gemaakt. Bij zwembad II maken de groot onderhoudlasten onderdeel 
uit van de overige lasten en bij zwembad IV zijn de groot onderhoudslasten samengenomen met de kapitaallasten. 
 
Twee van de vijf zwembaden hebben een negatiever exploitatieresultaat dan zwembad De Veldkamp. Doordat bij zwembad II een deel 
van de kapitaallasten bij de overige lasten zijn ondergebracht en bij zwembad IV onder de kapitaallasten eveneens groot 
onderhoudskosten zijn meegenomen is het beter om de het exploitatieresultaat  inclusief kapitaallasten te vergelijken. Inclusief 
kapitaallasten heeft zwembad De Veldkamp absoluut gezien het meest negatieve exploitatieresultaat. 
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Indices De Veldkamp   Zwembad I   Zwembad II   Zwembad III   Zwembad IV   Zwembad V 

personeelslasten per m2 zwemwater € 1.063    € 942    € 1.481    € 628    € 1.058    € 660  

personeelslasten per bezoek € 3,39    € 3,13    € 5,79    € 2,94    € 3,88    € 2,80  

energielasten per m2 zwemwater € 291    € 136    € 305    € 190    € 319    € 180  

energielasten per bezoek € 0,93    € 0,45    € 1,19    € 0,89    € 1,17    € 0,76  

kosten per m² zwemwater excl. kapitaallasten € 2.143    € 2.102    € 2.476    € 990    € 1.581    € 1.056  

kosten per m² zwemwater incl. kapitaallasten € 2.450    € 2.114    € 2.530    € 1.090    € 1.851    € 1.068  

kosten per bezoek excl. kapitaallasten  € 6,84    € 6,98    € 9,68    € 4,64    € 5,80    € 4,48  

kosten per bezoek incl. kapitaallasten € 7,82    € 7,03    € 9,89    € 5,11    € 6,79    € 4,53  

opbrengsten per m² zwemwater € 1.250    € 1.233    € 1.390    € 492    € 937    € 730  

opbrengst per zwembadbezoek € 3,80    € 4,02    € 5,35    € 2,13    € 3,39    € 3,01  

opbrengst per bezoek € 3,99    € 4,10    € 5,43    € 2,31    € 3,44    € 3,10  

 
 

Indices De Veldkamp   Zwembad I   Zwembad II   Zwembad III   Zwembad IV   Zwembad V 

exploitatieresultaat per m2 zwemwater excl. kapitaallasten -€ 893    -€ 869    -€ 1.087    -€ 498    -€ 644    -€ 326  

exploitatieresultaat per m2 zwemwater incl. kapitaallasten -€ 1.200    -€ 882    -€ 1.141    -€ 597    -€ 914    -€ 338  

exploitatieresultaat per bezoek excl. kapitaallasten -€ 2,85    -€ 2,89    -€ 4,25    -€ 2,33    -€ 2,36    -€ 1,38  

exploitatieresultaat per bezoek incl. kapitaallasten -€ 3,83    -€ 2,93    -€ 4,46    -€ 2,80    -€ 3,35    -€ 1,43  

dekkingspercentage excl. kapitaallasten 58%   59%   56%   50%   59%   69% 

dekkingspercentage incl. kapitaallasten 51%   58%   55%   45%   51%   68% 

 
 

Indices De Veldkamp   Zwembad I   Zwembad II   Zwembad III   Zwembad IV   Zwembad V 

animo  7,7   2,3   4,4   6,7   2,8   0,8 

benutting 313   301   256   213   273   236 
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Nadat de exploitatiebaten- en lasten zijn beoordeeld, zijn er enkele indices vergeleken. Hoewel de baden III en V ‘afwijkende’ totale 
baten en lasten kennen, kunnen de indices wel worden vergeleken. In vergelijking met de andere vijf baden heeft De Veldkamp een 
goede opbrengst per zwembadbezoek. Ook de opbrengst per m2 zwemwater is als goed te kwalificeren.  
 
De energielasten van De Veldkamp liggen zowel per m2 zwemwater als per bezoek hoger dan het gemiddelde van de andere vijf baden. 
Eveneens zijn de totale kosten (zowel excl. als incl. kapitaallasten) per m2 zwemwater en per bezoek hoger dan het gemiddelde van de 
andere vijf baden. 
 
Het exploitatieresultaat van De Veldkamp per m2 zwemwater en per bezoek is negatiever dan het gemiddelde van de benchmarkbaden. 
Het dekkingspercentage exclusief kapitaallasten van De Veldkamp is nagenoeg gemiddeld, maar het dekkingspercentage inclusief 
kapitaallasten ligt onder het gemiddelde van de benchmarkbaden. 
 
Het animocijfer (gemiddeld jaarlijks aantal zwembadbezoeken per inwoner) bedroeg in 2010 in de gemeente Oldebroek 7,7 
zwembadbezoeken per inwoner. In vergelijking met de andere baden, is dit zeer hoog. De benutting van De Veldkamp ligt met 313 
bezoeken per m2 in 2010 (over de afgelopen 3 jaar gemiddeld 330) ver boven de andere baden. 
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Criteria 1. Fitnesscentra 2. Waterspeelplaats 
3. Kinderdagopvang/

BSO 
4. Wellnessfaciliteiten 5. Binnenspeeltuin 

RuimtebehoefteRuimtebehoefteRuimtebehoefteRuimtebehoefte    

Ruimte varieert van 200 m2 
tot maximaal 5.000 m2. 
Gem. omvang is 900 m². 

Ruimte varieert van 100 m² 
tot 300 m² 

Binnenruimte varieert van 
200 m2 tot circa 500 m2; 
Buitenruimte circa 200 m2 

Ruimte varieert van 350 tot 
maximaal 3.500 m². 

Ruimtebehoefte varieert van 
500 m2 tot 10.000 m².  

Behoefte Behoefte Behoefte Behoefte 
aanvullende aanvullende aanvullende aanvullende 
faciliteiten faciliteiten faciliteiten faciliteiten     

Aanvullende 
parkeerplaatsen nodig; 
Bij voorkeur eigen entree. 

Géén aanvullende 
voorzieningen noodzakelijk. 
Ook geen eigen entree 
nodig.  

Géén aanvullende 
parkeerplaatsen nodig; 
Kiss & Ride strook; 
Eigen entree niet 
noodzakelijk. 

Afhankelijk van de omvang 
zijn eventueel aanvullende 
parkeerplaatsen en een eigen 
entree nodig. 
 

Afhankelijk van de invulling 
(bij zwembad of los product) 
zijn aanvullende 
parkeerplaatsen en een eigen 
entree nodig.  

Compatibiliteit Compatibiliteit Compatibiliteit Compatibiliteit 
zwembadzwembadzwembadzwembad    

Bezoekers fitnesscentra 
zijn tevens potentiële 
deelnemers aan 
doelgroepenactiviteiten 
(Aquapilates, aquarobics 
etc.). 

Sluit optimaal aan bij de 
gebruikers van het 
zwembad aangezien het 
een toevoeging aan het 
bestaande product is. 

Bezoekersprofielen (ouders 
met kinderen) tevens 
primaire doelgroep van het 
zwembad. 

Bezoekers 
Wellnessfaciliteiten zijn 
tevens potentiële bezoekers 
aan het zwembad. Gebruik 
vanuit het zwembad 
mogelijk. 

Bezoekers binnenspeeltuin 
zijn tevens potentiële 
bezoekers aan het zwembad. 
Gebruik wel vaak gescheiden, 
dus eerst spelen en dan 
zwemmen of vice versa. 

SamenwerkingsSamenwerkingsSamenwerkingsSamenwerkings    
VoordelenVoordelenVoordelenVoordelen    

Eventuele samenwerking 
natte en droge 
fitnessactiviteiten. Deels 
fitnessen in het zwembad.  

Optimale samenwerking 
aangezien het onderdeel is 
van het bestaande product.  

Zwemlessen aanbieden; 
Andere zwemactiviteiten 
aanbieden. 

Eventuele samenwerking, 
combinatie van sauna, 
Turkse Hamam en zwemmen. 

Eventuele samenwerking 
mogelijk op gebied van 
horeca, evenementen en 
arrangementen. 

Aantoonbare Aantoonbare Aantoonbare Aantoonbare 
behoeftebehoeftebehoeftebehoefte    

Géén aantoonbare 
behoefte, marktscan toont 
dat aanbod de vraag licht 
overstijgt. 

Om de recreatieve 
bezoekers te blijven boeien 
zijn dergelijke product-
innovaties noodzakelijk.   

Géén aantoonbare 
behoefte in de gemeente 
Oldebroek, geen wachtlijst. 
 

In Wezep nog geen 
wellnessvoorziening met 
meerdere vormen van 
wellness aanwezig. 

Géén aantoonbare behoefte, 
directe concurrent op relatief 
korte afstand (Hattem). 

InvesterInvesterInvesterInvesteringsingsingsings----    
bbbbereidheidereidheidereidheidereidheid    

Mogelijkheid tot investering 
aanwezig (particuliere 
exploitant dan wel 
toekomstige marktpartij als 
Optisport, Sportfondsen 
etc.). 

Investering moet door het 
zwembad zelf gedaan 
worden, géén gescheiden 
exploitatie mogelijk. 

Partijen wensen niet te 
investeren maar bij 
voorkeur te huren voor 
periode van 5-10 jaar. 

Mogelijkheid tot investering 
aanwezig (door commerciële 
partij bij gescheiden 
exploitatie) dan wel zelf 
investeren om uit te breiden. 

Mogelijkheid tot investering 
aanwezig (door commerciële 
partij bij gescheiden 
exploitatie) dan wel zelf 
investeren om uit te breiden. 

Multicriteriamatrix                      Bijlage 4 
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Nieuw conceptrooster scenario 1B Bijlage 5 

 

 

 
 


