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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 15 mei 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
Petitie stoombad Dorper Esch.
Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:
Kennis te nemen van de petitie over het behoud van een stoomcabine in Dorper Esch en deze petitie onder
te brengen bij het lokale consortium "Noabers";
De gemeenteraad per raadsbrief informeren.
Toelichting
Het college heeft een petitie met circa 800 handtekeningen in ontvangst genomen over het behoud van een
stoomcabine in Dorper Esch. Het lokale consortium waaraan het project is gegund, heeft echter gekozen
voor een andere invulling van de recreatieve strip met een peuterbadje, maar zonder stoomcabine.
Volgens de indieners van de petitie is dit een gemiste kans. Zij zijn van mening dat een stoomcabine voor
circa 12 personen een noodzakelijkheid is voor veel zwemmers van Dorper Esch. Niet alleen recreatieve
zwemmers maken na het zwemmen gebruik van de stoomcabine, maar ook doelgroepzwemmers maken
hier gebruik van. De combinatie van zwemmen met ontspannen in een stoomcabine (therapeutisch en/of
recreatief-sportief) wordt van toegevoegde waarde gezien. Een stoomcabine is echter niet opgenomen in het
PvE, waardoor het consortium de vrije keuze heeft gehad om invulling te geven aan de recreatieve strip.
Indien de gemeente zich op het standpunt stelt dat alsnog een stoomcabine moet worden aangebracht dan
valt dit buiten de opdracht aan het consortium, waardoor de kosten voor de gemeente zijn. Een 12-persoons
stoomcabine kost circa € 30.000 met een jaarlijkse last van € 3.000 in de exploitatie.
Wij zijn van mening dat dit onwenselijk is. Het project is gegund en binnen de opdracht heeft het consortium
aan alle voorwaarden en eisen voldaan. Wij kunnen geen aanvullende eisen stellen ten aanzien van de
inrichting van het nieuwe complex. Ook vinden wij het niet wenselijk om de additionele kosten voor het
aanbrengen van een stoomcabine te dragen. Indien het consortium binnen de opdracht in staat is om alsnog
een stoomcabine aan te brengen, dan wil het college de jaarlijkse exploitatielast dragen. Daarom hebben wij

de petitie bij het consortium neergelegd.
Waarom deze raadsbrief?
Het college van burgemeester en wethouders hebben de verplichting om in het kader van de actieve
informatieplicht de gemeenteraad alle informatie te verstrekken, die de gemeenteraad nodig heeft voor de
uitoefening van zijn taken. Deze raadsbrief wordt aan de gemeenteraad verstrekt in het kader van deze
actieve informatieplicht.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken.
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