
Kies voor zwemplezier, niet voor een 
financieel risico.
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Aanleiding (1)

• Regelmatig wordt mijn mening gevraagd over 
het zwembad.

• Niet de indruk dat mijn mening hier verteld 
wordt.

Daarom doe ik hier een kort pleidooi voor een 
goed besluit.
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Aanleiding (2)

• Heb geen voorkeur voor het bestaande òf nieuwe 
zwemvoorziening.

• Ik sta hier als betrokken burger.
• Baseer me bij een keuze op cijfers en risico’s.

• Wat ik constateer is een slecht proces.

Uit een slecht proces komt zelden een goed besluit!
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Aanleiding/doelstelling

Creëren van zwemvoorziening met beperkte  
gemeentelijk steun.

Wordt dit met het huidig voorstel 
gerealiseerd?

Waarom wordt er op voorhand een tekort 
geaccepteerd?
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Mijn visie
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Geldstromen in vastgoed op 
hoofdlijnen

Stichtingskosten: 
Al het geld dat nodig is om een nieuw 
zwembad te realiseren.

Exploitatiekosten:
Al het geld dat nodig is om het zwembad in 
stand te houden en de rente met aflossing te 
voldoen.
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Stichtingskosten en exploitatieresultaat uitgezet in tijd
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Exploitatie resultaat
Belangrijk deel is het geld verdienen voor de rente en aflossing van de nieuwbouw.
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Er is één zekerheid als het 
nieuwe bad gereed is!

De rente en aflossing moeten voor een 
lange periode worden betaald.

Hier is een positieve exploitatie voor nodig.
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Risico exploitatie

• Is in de toekomst, komende 40 jaar.

• Hoe het benodigde geld moet worden terug 
verdiend is onzeker.

Gemeente garantie die nu gegeven wordt is 
blanco check voor 2521. Als plan mislukt zijn er 

wel de lasten, niet de lusten!
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Worden deze baten en lasten gerealiseerd?
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Het 2521 bad

• Is een mooi en slim bouwconcept voor een 
zwembad.

• Maar het beperkt alleen het risico in de 
stichingskosten en zegt niets over de 
exploitatieperiode waar de kosten en risico’s 
vele malen hoger zijn.

• Grote beperking is dat een kostendekkende 
exploitatie niet mogelijk is en wordt.
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Het 2521 concept wordt centraal 
gesteld en niet een kostendekkende 

exploitatie.
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Als er dan toch een nieuw zwembad moet 
komen waarom dan niet zonder subsidie?

Op voorhand uitgaan van een jaarlijk tekort 
is zo “2012”!
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Oplossing

Stel niet het zwembadconcept centraal maar 
de onderneming die de exploitatie moet 

gaan verzorgen.
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De onderneming centraal

Input Output

Bestaand bad
Gemeente

Zwembad als nutsfunctie Gerenoveerd bad
Borgen zwemlessen en dat er voor elke 

Culemborger geschikt zwemwater is

Draagt zorg voor een goede basis.

De markt
Geld generen om nutsfunctie zonder 

subsidie in stand te houden

Zorgt voor verdien capaciteit zodat extra 
luxe zichzelf betaald. Het 2521 bad

Actie gemeente! Geen bad haalbaar

Nieuw zwembad in 
combinatie met andere 

functionaliteit

Onderneming

De Meer 2.0



Tot slot

• Zorg dat we kunnen blijven zwemmen.

• Ga niet op de stoel van de ondernemer zitten.
• Laat het aan de markt over, wees creatief.

• Vermijd het exploitatie risico.
• We hebben een mooi zwembad, waarom wordt 

dat niet geoptimaliseerd?

• Accepteer bij een nieuwe zwemvoorziening op 
voorhand geen tekort.
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Nog 1 sheet.
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