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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
 
Toekomst zwembad De Kuiperberg Ootmarsum 
 
Ons besluit 
 
Kennis te nemen van het adviesrapport Zwembad de Kuiperberg en te besluiten om het voorkeursscenario 
uit te werken tot een technisch ontwerp. 
 
Toelichting 
 
In de afgelopen periode is gewerkt aan een haalbaarheidsstudie om de toekomst van zwembad de 
Kuiperberg te bepalen. In deze brief wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Het is voor 
ons belangrijk dat u als raad hier kennis van neemt. De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek worden 
verder uitgewerkt en financieel doorgerekend. Naar aanleiding daarvan komen wij bij u terug voor definitieve 
besluitvorming voor de toekomst van het zwembad en een daarbij behorend nader uit te werken 
kredietvoorstel. 
In samenwerking met de Stichting Vrienden van zwembad de Kuiperberg is een haalbaarheidsstudie gedaan 
naar de drie scenario's die eerder zijn opgesteld. Uit de combinatie van deze drie scenario's is een 
voorkeursscenario naar voren gekomen. Dit voorkeursscenario is een samenstelling van elementen uit de 
drie onderzochte scenario's. De drie scenario's afzonderlijk bleken niet haalbaar te zijn voor wat betreft 
investeringskosten en exploitatierisico's. 
Het voorkeursscenario gaat ten eerste uit van de uitvoering van het MJOP (minimaal voorzieningenniveau). 
Dat moet gebeuren om het basiszwembad technisch in stand te houden. 
Het voorkeursscenario bestaat uit een basiszwembad (minimaal voorzieningenniveau) met een 
bonusgedeelte (extra recreatieve voorzieningen), waarbij voor het bonusgedeelte de financiële middelen niet 
van de gemeente komen. Het voorkeursscenario bestaat uit: 
1. de uitvoering van het MJOP dat moet gebeuren om het basiszwembad technisch in stand te houden. 

Wel moet nagedacht worden over de vraag welke investeringen beter kunnen wachten totdat het 

besluit is genomen over een eventuele vernieuwing. 

2. een functionele en maatschappelijke versterking op de doelgroepenfamilies, ouderen en toeristen. 

3. een basis en een bonus. De bonus is een verzameling elementen die de recreatieve kracht van het 

zwembad versterken zonder dat ze nodig zijn om het zwembad in stand te houden. De ambitie moet 

 



 

 

zijn om de bonus uit te voeren, omdat dit de exploitatie optimaliseert. 

De Stichting heeft aangegeven het idee van een basis en bonus investering te ondersteunen, maar wel op 
basis van enkele voorwaarden. De belangrijkste zijn: 

• het zwembad blijft tenminste 15 jaar open, 

• de Stichting krijgt bij eerdere sluiting van het zwembad de ingebrachte middelen van de gemeenschap 

terug, 

• de gemeente blijft het zwembad netjes onderhouden na de vernieuwing, 

• de gemeente onderhoudt de door de gemeenschap gefinancierde elementen. 

Verschil tussen basis en bonus is: 
Basis 

• Technische instandhouding 

• Nieuwe toiletten, kleedcabines en douches 

• Vernieuwen entree en enteegebouw ten behoeve van uitstraling en toegankelijkheid 

• Peuterbaden inwisselen/renoveren 

• Glijbaanbassin in tweeën splitsen ten behoeve van gelijktijdig doelgroepen bedienen 

• Nieuwe glijbaan 

• Basis buitenspeel aanbod ( volleybalveld, pannakooi, klim- en speeltoestellen) 

• Toevoegen tillift voor mensen met een beperking of toegankelijkheid bassins vergroten door het 

geleidelijk af te laten lopen 

• Minder m3 zwemwater maken en hogere temperatuur water ten behoeve van doelgroep ouderen 

• Vernieuwen terras georiënteerd op zowel zwembad als buitenvoorzieningen 

• Ligweide en terras toegankelijk maken voor mindervaliden en kinderwagens/buggy's (trappen 

verwijderen) en meer toegangen van ligweide naar het zwembad 

• Investering horeca: kiosk en in drukke maanden foodtrucks 

• Vernieuwing groen 

• Vernieuwing afdekzeil 

Bonus 

• Hogere duikplank 

• Extra glijbaan 

• Klimwand in het water 

• (water) speeltoestellen op het terrein 

• Extra volleybalveld 

• Natuurlijke materialen en zomerse sfeer (thematisering) 

 
Dit voorkeursscenario, wat ook draagvlak heeft bij Stichting Vrienden van zwembad de Kuiperberg, wordt 
uitgewerkt tot een voorlopig technisch ontwerp inclusief kostenraming, op basis waarvan het college de 
afweging maakt of er sprake kan zijn van een uitvoerbaar en financieel aanvaardbaar plan. De toekomstige 
exploitatie zal ook worden afgewogen in relatie tot de investering. Indien het college voldoende toekomst ziet 
in dit scenario, zal dit aan de raad worden voorgelegd inclusief een kredietvoorstel. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
 
Wij stellen uw raad hiervan in kennis omdat wij het belangrijk vinden om u goed te informeren over de 
voortgang van de ontwikkelingen rondom de toekomst van zwembad de Kuiperberg. 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


