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Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.
Vraag 1.

Voor wie was de informatiebijeenkomst bedoeld en op welke wijze is men op de
hoogte gebracht van deze bijeenkomst?
Antwoord vraag 1 :
De informatiebijeenkomst van 27 mei jl. was bedoeld voor alle watersportverenigingen van
de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venlo, een afvaardiging van de
Sportraad Venlo, een afvaardiging van een opgerichte belangengroep (verenigingen en
therapeutische doelgroepen) uit de gemeente Peel en Maas en de wethouders van de drie
gemeenten. Tevens is uitgenodigd de bedrijfsleider zwembad De wisselslag.
Alle deelnemers zijn door de betreffende gemeente rechtstreeks benaderd en uitgenodigd
via e-mail adressen.
Vraag 2.
Wat is de stand van zaken van het onderzoek?
Antwoord vraag 2:
Graag willen wij verwijzen naar Rib-71.
Vraag 3.

Zijn, zoals vastgesteld door ons amendement van oktober 2012, beide
varianten (regionale en lokale nieuwbouw) meegenomen in het onderzoek?
Antwoord vraag 3:
Ja, inhoudelijk willen wij verwijzen naar Rib-71.
Vraag 4.

Wanneer worden wij als Gemeenteraad geïnformeerd over: - beide scenario's
(regionale en lokale nieuwbouw), - deelname van andere gemeenten, -verder
onderzoek locatiekeuze en de - onderzoeksresultaten e.d.?

Antwoord vraag 4:
postadres Postbus 3434
postcode 5902 RK Venlo
bezoekadres Garnizoenweg 3 Venlo
telefoon 14 077
telefax 077-359 67 66
internet www.venlo.nl
bank BNG 285008749

Voor beantwoording van deze vragen willen wij verwijzen naar Rib-71.
Vraag 5.

Wanneer kunnen wij het raadsvoorstel verwachten, zodat wij als Raad een
definitieve keuze voor regionaal of lokaal kunnen maken?
Antwoord vraag 5:
Verwachting is dat er een voorstel ter behandeling in de raad van oktober komt. Zie verder
de Rib-71.
Vraag 6.

Ziet u mogelijkheden (ook met de raden) om in gesprek te gaan met de
Regiogemeenten om tot een goede afweging te komen?
Antwoord vraag 6:
De overweging om de raden van de drie gemeenten gezamenlijk te informeren, wordt
meegenomen in het vervolgtraject en besproken met de drie wethouders sport van de
gemeenten. Zie verder Rib-71.

Vraag 7.

Op welke wijze en wanneer worden vervolgens onze inwoners en verenigingen
geïnformeerd c.q. betrokken?
Antwoord vraag 7:
Verenigingen en therapeutische doelgroepen blijven betrokken zoals in de Rib-71
aangegeven. Inwoners worden inhoudelijk op de hoogte gesteld na besluitvorming in de
gemeenteraden. Zie overigens Rib-71.
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In de raadsvergadering van 31 oktober 2012 bent u akkoord gegaan met de nota
Toekomstscenario zwembad De Wisselslag' en de daarin gestelde beslispunten. U heeft het
college opdracht verleend nader onderzoek te doen naar twee nieuwbouwscenario's
(regionale en lokale nieuwbouw), deelname van andere gemeenten en de locatiekeuze. U
heeft gevraagd de onderzoeksresultaten middels een raadsvoorstel uiterlijk het tweede
kwartaal voor te leggen en het tijdpad inzichtelijk te maken.
Omdat het eindrapport van dit onderzoek pas 10 juli 2013 te verwachten is, willen wij u met
deze raadsinformatiebrief op de hoogte brengen van de onderzoeksresultaten tot nu toe en
het tijdpad tot besluitvorming.
Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris
_—-—-tie burgemeester

Willemien Meijering
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Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)
Deze brief informeert u over de voortgang betreffende het onderzoek naar de haalbaarheid
van een lokaal of regionaal zwembad. De opdracht hiertoe heeft u gegeven naar aanleiding
van raadsbesluit Toekomstscenario zwembad De Wisselslag' raadsnummer 2012-58.
Na besluitvorming in een drietal gemeenten is onderzoeksbureau OLCO management &
advies bv begin mei gestart met het onderzoek. Planning is dat het onderzoek 10 juli 2013
wordt afgerond met het aanbieden van een eindrapportage. Deze eindrapportage wordt
binnen de colleges van de drie deelnemende gemeenten besproken en doorgeleid naar de
gemeenteraden ter besluitvorming. De verwachting is dat u in oktober hiertoe een voorstel
voorgelegd krijgt.
Bijlagen
Nr.
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Onderbouwing
Algemene toelichting
1.

Wat is de kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven onderzoek te doen naar twee
nieuwbouwscenario's (reg ionale en lokale nieuwbouw), deelname van andere gemeenten
en de locatiekeuze. Hierdoor moet een zwembadaccommodatie ontstaan waarmee de
watersportverenigingen worden gefaciliteerd, zodat deze tegen een laagdrempelig tarief
hun sport kunnen blijven beoefenen. Daarnaast is de doelstelling dat er substantieel wordt
bezuinigd op de kosten van het zwembad.
2.

Waarom? (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?)

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van het onderzoek naar
een lokale of regionale variant van het zwembad.
3.

De informatie

Naast besluitvorming in de gemeente Venlo heeft ook in Peel en Maas en Horst aan de
Maas (respectievelijk december 2012 en januari 2013) besluitvorming plaatsgehad omtrent
de situatie rond zwemwater in de gemeente. Gelet op de specifieke problematiek
betreffende zwembaden werd duidelijk dat een regionale zwembadvariant alleen tussen
deze twee gemeenten en de gemeente Venlo mogelijk was. Van belang was om de
genomen besluiten in de betreffende gemeenten als basis te nemen om tot nader
onderzoek te komen. In 2013 is in de drie gemeenten op ambtelijk niveau voorwerk
gedaan om tot een gezamenlijke opdracht te komen voor een onderzoek naar de
haalbaarheid van een regionale zwemaccommodatie.
Deze afstemming heeft enige tijd in beslag genomen en heeft op 21 februari 2013 geleid
tot een ambtelijk/bestuurlijk overleg tussen de drie gemeenten. Dit overleg heeft geleid tot
een onderzoeksopdracht waarin de genomen besluiten van de afzonderlijke g emeenten
zijn meegenomen.
De geformuleerde onderzoeksvragen zijn:
■ Onder welke voorwaarden nemen de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de
Maas en Venlo deel aan nieuwbouw van een regionaal zwembad?
a
Kan er tot een gezamenlijke regionale locatiekeuze worden besloten, welke is dat
en aan welke voorwaarden moet die locatie voldoen voor wat betreft het
voorzieningenniveau en bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid?
■ Wat is per gemeente (na overleg met de gebruikers) het besproken wensenpakket
voor inrichting van een nieuw zwembad?
* Wat is het programma van eisen voor gemeentelijk gebruik van het bad door de
verenigingen (en therapeutische doelgroepen) per deelnemende gemeente en in
totaal?
■ Wat zijn globaal de door te rekenen kosten (qua investering en exploitatie) aan de
verschillende gemeenten gelet op de programma's van eisen en de te verwachten
bezetting c.q. het te verwachten gebruik van het zwembad?
■ Vanuit een waardenmodel m.b.t. de maatschappelijke betekenis/rendement/functie
van de drie huidige zwembaden de 'noodzaak' van een regionaal zwembad
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onderzoeken. Is er voldoende markt voor een aanvullend recreatief bad in de regio
nu en in de toekomst dat daarnaast dienst gaat doen als verenigingsbad?
In een meervoudig onderhandse aanbesteding is een offerte gevraagd aan een 5-tal
bedrijven. OLCO advies & management bv uit Zeist heeft de aanbesteding gewonnen en is
begin mei 2013 gestart met het onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal
zwe mbad voor de drie gemeenten. Het plan van aanpak is«als volgt vormgegeven:
doorlooptijd Einddatum
Fase
Globale activiteit
H
29-5-2013
1 Oriëntatiefase
4 weken
Analyse locatie opties
■ Deskresearch
a
Informatie
clubs/doelgroepen
■ Analyse varianten
* succesfactoren
a
2 Ijkmoment
Begin week
3 wenselijke scenario's
1 dag
s
22
Bespreken/vastleggen
oriëntatiefase
succesfactoren
■ Weging locatiekeuzes
a
1 juli 2013
3 Definitiefase
4 weken
Uitwerken 3 scenario's
4
5

Ijkmoment
definitiefase
Eindrapportage

■

Bepalen haalbaarheid
voorkeursscenario
■ Uitwerken eindrapportage

1 dag

Eind week 27

1 week

10 juli 2013

Omdat verenigingen en deels therapeutische doelgroepen een belangrijke rol spelen om te
komen tot een juist programma van eisen en een accommodatietypologie (welke baden
met welke afmetingen heb ik nodig) zijn enquêtes uitgezet en hebben er ambtelijk
gesprekken plaatsgehad met de watersportverenigingen. De samenvatting van deze
gegevens is in een infobijeenkomst teruggekoppeld naar de watersportverenigingen en
therapeutische doelgroepen. Ook is hierbij ingezoomd op het zoekgebied/kerngebied voor
een regionale variant van het zwembad. Deze bijeenkomst heeft plaatsgehad op 27 mei jl.
Op 25 juni 2013 is een 2e bijeenkomst voor deze doelgroep belegd om meer helderheid te
geven over verwerking van de input van verenigingen en therapeutische doelgroepen in de
rapportage en het programma van eisen (typologie accommodatie) zoals in de
eindrapportage wordt opgenomen.
Voorafgaand aan het overleg met de verenigingen op 27 mei heeft er een wethouder
overleg plaatsgehad met de werkgroep en onderzoeksgroep, waarin afstemming heeft
plaatsgehad over de inhoud van de presentatie.
4.

Relatie met programma

Het realiseren van een dergelijke (regionale) zwemvoorziening is onderdeel van het
raadsprogramma 'Veelzijdige Stad in 't Groen". Het programma draagt bij aan de centrale
hoofdopgave 'versterken van de maatschappelijke ruggengraat'.
De kern van 'Veelzijdige stad in het groen' is het bieden van een prettige fysieke en sociale
leefomgeving voor iedere inwoner. Daarmee wordt het fundament gelegd om de ambities
van de stad tot ontwikkeling te kunnen laten komen.
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In de regiovisie "Regio in Balans" hebben 7 regiogemeenten1 gezamenlijk een
toekomstvisie neergelegd. Belangrijk doel van deze strategische visie Regio Venlo is:
"het bieden van een gedeeld en coherent regionaal toekomstperspectief, een
afwegingskader, waarbinnen beleidskeuzes en investeringsbeslissingen op NoordLimburgse schaal voor de middellange termijn kunnen worden afgewogen".
Het realiseren van een multifunctionele zwemaccommodatie met regionale uitstraling biedt
de verenigingen de faciliteiten om hun leden te kunnen laten sporten en draagt tevens bij
aan de leefkwaliteit en attractiviteit van stad en regio.
Een dergelijke groot- of bovenstedelijke voorziening past binnen de programmalijn
'complementariteit van voorzieningen tussen stad, dorpen en wijken", levert een bijdrage
aan de leefkwaliteit van de gemeente Venlo of de regio, is goed voor de ontwikkeling van
de toeristische functie en versterkt het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners. Hiermee is
meteen de relatie gelegd met de andere programma's.
5.

Vervolgprocedure voor de raad

Zoals vorenstaand vermeld, wordt het eindrapport van het onderzoek 10 juli verwacht. Het
eindrapport laat voor de gemeente Venlo twee varianten (lokale en regionale) zien met
daarbij een locatiekeuze, inzicht in het voorzieningenniveau en de financiële vertaling. De
resultaten van het eindrapport worden in de collegevergadering (eind augustus/begin
september) aan de orde gesteld en naar verwachting in oktober 2013 (hieromtrent is nog
afstemming nodig tussen de drie deelnemende gemeenten) aan u voorgelegd in een
raadsvoorstel.
Naar aanleiding van besluitvorming in de gemeenteraden van de drie gemeenten wordt het
vervolgtraject inzichtelijk gemaakt. Dit is mede afhankelijk van welke gemeenten er
deelnemen aan een regionaal bad en welke locatie er wordt gekozen.

1

De Regio Venlo bestaat uit de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo
en Venray.

