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Gemeenten zitten in
maag met zwembaden
Maatregelen. Door' te .

\ privatiseren en vrijwilligers
\in te zetten, proberen _
gemeenten zwem-
baden open t~;houden.

Kleineen middelgrote gemeenten heb-
ben grote moeite met het openhouden
van zwembaden. Steeds meer wordt er
gekeken naar plannen om het onder-
houd over te dragen aan vrijwilligers of
oni te privatiseren, Datblijkt uit onder-
zoek van het Mulier Instituut naar de
coalitieakkoorden van gemeenten.
"Burgers vinden zwembaden be-

langrijk, .maar gemeenten vinden dat
er te veel geld naar toe gaat".Iegt Rem-
coHoekman, onderzoeker van het Mu-
lier Instituut uit, "Door de herindeling
zitten sommige colleges ineens met
meerdere zwembaden." Ook de bezui-
nigingen vanuit het Rijk of andere ge-
meentelijke tegenvallers nopen stads-
besturen maatregelen te nemen. Hoek-
man: "In de programma's spreken veel
gemeenten uit de zwembaden te wil-

, len behouden. Dan wordt er wel geke-
ken naar privatisering, het inzetten
van vrijwilligers of verenigingen die
dat doen," Over de toekomst van het
zwembad wordt in éénderde van de co-
alitieakkoorden gesproken. '
André de Jeu, directeur van Vereni-

ging Sport en Gemeenten, onder-
schrijft de conclusies. Het afgelopen
jaar viel het aantal sluitingen van
zwembaden mee, mede door de verkie-
zingen. "Dan word je niet populair als
je dat vlak voor de verkiezingen roept,"
Ook de gemeentelijke herindeling

"Burgers vinden zwembaden
belangrijk, maar gemeenten
vinden dat er te veel geld naar
toe gaat."
Remco Hoekman
onderzoeker van het Mulier Instituut

geeft dediverse colleges kopzorgen. "Je
ziet ook dat meer mensen kiezen voor
een recreatieplas bij mooi weer en daar
spelen gemeenten op in. De voorzie-
ningen daar worden op peil gebracht
en de omgeving bijvoorbeeld van wifi
voorzien." Sportfondsen Nederland,
een van de grootste exploitanten van
zwembaden in Nederland, herkent de
problematiek. "Wijhebben nog niet de
oplossing, Met vrijwilligers werken
geeft bijvoorbeeld problemen met wet-
en regelgeving," aldus Bert Verkoelen.
Een andere reddingsboei voor ge-

meenten is dat het waarschijnlijk van-
afljanuari toegestaan is om natuurba-
den aan te leggen. "Dan hoeven er geen
dure chloorinstallaties meer te worden
aangelegd".legt Ronald ter Hoevenvan
adviesbureau Novum Nexu uit. "In
Duitsland werken ze al 20 jaar met na- -
tuurbaden," Volgens hem zijn er veel
voordelen. "Het is enorm duurzaam en
goedkoper. In Duitsland zijn er al hon-
derden van dit soort baden." Ter Hoe-
ven verwacht dat het eerste natuurbad
in Nederland binnen een jaar de deu-
ren opent.
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Zwembad De Windas in lansmgerland 1S een uitzondering op de landelijke trend Er njn geen
plannen m deze middelgrote gemeente om het zwembad te sluiten of te versoberen. In veel
andere plaatsen is dat wel het gevaL


