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Geachte leden van de Commissie Ruimte, Groen en Water,

Bij de laatste twee “avonden van de raad” in mijn gemeente, de Utrechtse Heuvelrug, heb ik 
bij de inspreekronde vragen gesteld over de rol die de provincie mogelijkerwijs zou kunnen 
spelen bij een goede oplossing van het probleem dat wij bespraken. Het antwoord van de 
wethouder vond ik onbevredigend. Vandaar dat ik mij tot u richt. Ik hoop dat u zo vriendelijk 
wilt zijn even de tijd te nemen om het onderstaande te lezen en van commentaar te voorzien. 
Alvast dank daarvoor!

De vergadering ging over de toekomst van de twee overdekte zwembaden in de gemeente 
en het voorstel van B&W om het kleinste, ”Woestduin”, te sluiten.  De raadszaal puilde uit 
van de tegenstanders tegen die sluiting, een record aantal belangstellenden.
Ik sprak in op individuele basis om een stem te geven aan alle mensen die op individuele 
basis gebruik maken van het zwembad. Er waren ruim 1100 handtekeningen tegen de 
sluiting verzameld, die ik aan de voorzitter heb overhandigd.

Héél in het kort: Woestduin is klein, het is géén recreatie-bad en behalve een florerende 
zwemvereniging wordt ervan gebruik gemaakt door een groep gehandicapten uit de wijde 
omgeving, worden er veel zwemlessen gegeven, is er vijf dagen per week een volle bak 
aquajoggers en komen er veel baantjestrekkers. Ook de mariniers van de belendende 
kazerne trainen in het bad.
Veel van de aquajoggers zijn mensen met een fysiek probleem die van die lessen gebruik 
maken omdat dat voor hen de enige manier is om onbelast te werken aan hun conditie en 
om hun spieren en gewrichten onbelast te trainen. Het grootste gedeelte van deze groep 
bestaat uit senioren. 
De niet gebruikte capaciteit van het andere zwembad, “de Zwoer”, dat een recreatie-bad is, 
is veel te gering om daar alle gebruikers van Woestduin te kunnen onderbrengen.
De gemeente wil Woestduin sluiten omdat er geen ruimte voor is in de begroting. Het gaat 
om een bedrag van  €100.000,- Eigenlijk zou het beste model een heel nieuw zwembad zijn 
dat wat meer centraal in de gemeente ligt en CO2 neutraal is. Ook de Zwoer is verouderd. 
Maar daar is helemaal geen geld voor.

In de eerste oordeelsvormende vergadering heb ik gevraagd of er aan gedacht is om 
subsidie bij de provincie aan te vragen. Dat leek me niet zo vreemd, wetend dat er in ons 
dorp eens per maand een dansmiddag voor senioren is die door de provincie gesubsidieerd 
wordt. Dat is óók een manier om te blijven bewegen, net zoals aquajoggen. Dat was blijkbaar 
een rare vraag, want jullie doen dat volgens de wethouder niet. Ik vraag me af of dat klopt: 
ook jullie hebben toch bewegen voor ouderen hoog in het vaandel staan? 

Er zijn nogal wat mensen van buiten onze gemeente die bij Woestduin komen, juist vanwege 
haar kleinschaligheid en de goede zwemlessen die er gegeven worden. De gemeente heeft 
contact gezocht met de buurtgemeenten om te kijken of zij een financiële bijdrage kunnen 
leveren, maar die hebben daar geen trek in. Anderzijds is het wel zo dat die mensen zelf hun 
kaartje dan wel abonnement betalen en zo ons zwembad steunen.
Het zwembad in de gemeente Wijk bij Duurstede is vorig jaar gesloten. De gemeente De Bilt 
zit ook met zwembadproblematiek. Op mijn vraag aan Burgemeester Naafs of, gezien de 
kosten die aan nieuwe zwembaden verbonden zijn, het eigenlijk niet een 



bovengemeentelijke en dus provinciale aangelegenheid is en of hij daarover contact met u 
opgenomen had of wilde nemen kreeg ik te horen dat dat geen taak voor de provincie is.

Dat bevreemd me; een goede spreiding van zwembaden in de provincie, zodat er voor ieder 
van uw inwoners een goed bereikbaar zwembad is lijkt me te vallen onder de taak dat de 
provincie “bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, 
agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de 
provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken 
van hun bestemmingsplannen..” (Citaat van de site van de Rijksoverheid). 

Nieuwe zwembaden vergen een forse investering, de meeste gemeenten kunnen dat 
budgettair niet opbrengen. Maar goed leren zwemmen is in dit land nu eenmaal een must. 
Eén zo’n tragedie als onlangs in Rhenen is toch wel genoeg!
Zorgen dat ouderen in beweging blijven is minstens zo belangrijk. In het kabinetsbeleid staat 
een goede gezondheid voor ouderen centraal De nota noemt de volgende aandachtspunten:
1.Bewegen draagt bij aan zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en gezondheid van 
ouderen.
2.Bewegen helpt bij het voorkomen van verminderde mobiliteit en balans, de belangrijkste 
risicofactoren voor vallen bij ouderen. 
3.Stimulering van beweegmogelijkheden in de buurt die aansluiten bij de wensen van 
ouderen.
Het kan best zo zijn dat zwembaden tot nu toe niet uw terrein zijn, maar de zorg voor schoon 
zwemwater is dat wel. Blijft dat alleen beperkt tot natuurlijk zwemwater? Of mag ik hopen dat 
niet-natuurlijk zwemwater er ook onder valt? 

In de Agenda staat dat uw commissie a.s. maandag vergadert. Bij punt 1.5, de rondvraag, 
staat niets gemeld. Ik hoop dat u het volgende punt ter berde wilt brengen - als het nog niet 
het geval is, zoals mij werd verteld- 
►Een goede spreiding van publieke zwembaden over de provincie is ook een taak van de 
Provinciale Staten. Gemeentes die kampen met problemen op dit gebied kunnen met behulp 
van de Provinciale Staten in regionaal verband een gezamenlijke oplossing bewerkstelligen.

Ik ben erg benieuwd naar uw reacties.
Met vriendelijke groet,

Y.M. Klaus – van der Velde

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2011/05/25/landelijke-nota-gezondheidsbeleid

