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De leden van de raad

Onderwerp:

Discussienota toekomst zwembaden Tynaarlo

Geachte leden van de raad,
In 2003 zijn wij in Eelde-Paterswolde gestart met het project Integraal Accommodatie Beleid (IAB). Dit project
moet leiden tot integrale accommodatieplannen voor de drie grote- en de kleinere kernen in onze gemeente. In
dit kader zijn alle accommodaties die een maatschappelijke- en een publieke functie vervullen onderzocht op
hun toekomstwaarde. Ook de drie zwembaden in onze gemeente, openluchtbad De Leemdobben (Vries),
openluchtbad Lemferdinge (Eelde-Paterswolde) en subtropisch zwembad Aqualaren (Zuidlaren), zijn doorgelicht.
Halverwege het traject Eelde-Paterswolde is besloten om de zwembaden een eigen traject te laten volgen.
Enerzijds vanwege de beperkte multifunctionele gebruiksmogelijkheden van de zwembaden en anderzijds vanwege de enorme kosten die met instandhouding van deze zwembaden gemoeid zijn. Uit de doorlichting blijkt
namelijk dat er de komende jaren zeer fors geïnvesteerd moet worden in de drie zwembaden. Dit leidt onherroepelijk tot een discussie over hoe de toekomst van onze zwembaden er uit gaat zien. In ons collegeprogramma 2006-2010 hebben wij aangegeven dat wij deze discussie in 2007, stap voor stap en in nauwe samenspraak
met de bevolking, willen starten en nog deze collegeperiode tot een slotconclusie willen brengen.
Voor u ligt nu de discussienota ‘met het hoofd boven water’. In deze notitie worden, naast een beschrijving van
de huidige situatie, een aantal mogelijke toekomstscenario’s voorgelegd en vervolgens globaal doorgerekend.
Deze scenario’s variëren van in stand houden van de 3 zwembaden tot sluiting van één of meerdere zwembaden. Ook is een enquête voorgelegd aan het burgerpanel van Tynaarlo. Op basis van de informatie uit de notitie
kan een eerste oriënterende bespreking gevoerd worden met uw raad over de toekomst van onze zwembaden.
Overigens wordt er momenteel ook een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van toepassing van een
houtgestookte verwarmingsinstallatie voor Aqualaren. Dit uitkomsten van dit onderzoek zijn naar verwachting
begin 2009 beschikbaar.
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De nu voorliggende notitie is uitgebreid besproken met de gebruikers van de zwembaden (Vrienden van beide
openluchtbaden, het bestuur van Aqualaren en de zwemverenigingen). De gebruikers kunnen zich grotendeels
in de notitie vinden. Zonder uitzondering zijn zij van mening dat de 3 zwembaden behouden moeten blijven voor
de gemeente Tynaarlo.
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