
Geachte voorzitter en leden van de commissie, 

Ik vertegenwoordig hier de zwemverenigingen in Haarlem die aangesloten zijn bij de Stichting BHZ 

(Belangencommissie Haarlemse Zwemverenigingen) die al vanaf 1981 gesprekspartner is van de 

gemeente inzake zwemaangelegenheden en derhalve ook zitting heeft in de klankbordgroep 

zwembaden. Wat dat betreft zijn wij als Haarlemse zwemverenigingen bevoorrecht boven vele 

andere verenigingen in Nederland. Dank daarvoor!  

Wij zijn zeer verheugd dat juist voor het verstrijken van de zittingstermijn van het huidige College het 

toch nog gelukt is via het voorliggende uitvoeringsplan een begin te maken met een toekomstvisie 

voor de zwembaden. In de agenda voor de Sport 2014 – 2019 was die toekomstvisie in de planning 

reeds voorzien voor  het jaar 2015. Maar goed,  nu is het zover en kunnen we aan de slag om in 2028 

afscheid te kunnen nemen van de huidige zwemaccommodaties, die functioneel en technisch niet 

meer voldoen.  

Het lijkt wat flauw om te wijzen op de trage realisatie van een toekomstvisie voor de zwembaden. 

Maar als we willen waarmaken wat er in het uitvoeringsplan opgenomen is, namelijk dat er voor de 

zwemsport vanaf 2028 een herschikking en/of uitbreiding van de huidige zwemwatercapaciteit 

noodzakelijk is, is er toch meer tempo gewenst.  

Het maken van plannen voor nieuwe en of vernieuwde zwembaden kost namelijk tijd, veel tijd! Het is 

immers niet alleen een sportaccommodatie maar ook een onderwijs- en recreatievoorziening. Qua 

combinatie van activiteiten geen simpele opgave, ook een eventuele koppeling met een 

binnensportvoorziening maakt het complexer, en zeker niet eenvoudig wat betreft locatiekeuze en 

financiering.  Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat de wensen van de zwemsport - in de meest 

brede zin – optimaal te verenigen zijn met de andere gebruikerswensen in een accommodatie die 

voldoet aan de nieuwste technische en (sport)functionele  eisen. 

Er zal nog veel onderzoek volgen en nog meer overleg met de betrokken partijen om alle vragen op 

het gebied van programmering, het aantal accommodaties, wel of geen clustering, wijze van 

exploiteren en locaties te beantwoorden. Eén ding staat nu al wel vast. Een zwembad vergt een forse 

investering  en ons verzoek is dan ook om daarmee rekening te houden in alle – vanaf nu – vast te 

stellen  gemeentelijke financiële kaders.     

De belangrijkste vertragingsfactoren in een proces van beleidsvorming en projectontwikkeling van 

nieuwe zwembaden in gemeentelijk Nederland is het gebrek aan ervaring en daarnaast uiteraard de 

financiële- en ruimtelijke aspecten. De laatstgenoemde factoren zijn met veel creativiteit op te lossen 

en op ons kunt u een beroep doen om het gebrek aan ervaring te compenseren.  

Dank voor uw aandacht. 

 

Haarlem, 22 februari 2018. 

    

  


