Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 19 februari 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Utrechtse Heuvelrug en Wijk gaan samen zwemmen?
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Op 20 december 2010 is er een gesprek geweest tussen de gemeente Wijk bij
Duurstede en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Onderwerp was het onderzoek van
Grontmij naar de mogelijkheid van een gezamenlijk zwembad. Inmiddels is het half
februari 2011 geweest en circuleren er diverse berichten terwijl de Wijkse
gemeenteraad nog nergens van weet. U weet dat ik nieuwsgierig ben…
- Wat is er de afgelopen maanden gebeurd met betrekking tot dit dossier?
- Waarom heeft het college, ondanks de toezegging van de wethouder, de
gemeenteraad niet eerder op de hoogte gesteld van de gesprekken en de
uitkomsten van het onderzoek van Grontmij? Het is toch ‘raar’ dat raadsleden in
een dergelijk dossier informatie uit de krant moeten halen en formeel nog van
niets weten?
- Het college heeft de plicht actief informatie te verschaffen aan de gemeenteraad.
Ook uit dit dossier blijkt opnieuw dat het wel wat actiever kan… Is het college
van plan zijn ‘leven te beteren’? Gaat u de informatievoorziening verbeteren
zodat de informatieachterstand van de gemeenteraad (en zeker van de niet-college
partijen) kleiner wordt? Het is toch niet nodig dat de gemeenteraad zelf steeds om
informatie en naar de stand van zaken moet vragen?!
- Wanneer kan de raad zich buigen over de uitkomst(en) van het onderzoek van
adviesbureau Grontmij?
- Het onderzoek geeft aan dat een gezamenlijk nieuw zwembad zeker een optie is
waarbij de locatie wel in Doorn of omgeving gezocht moeten worden. Wat is de
reactie van het college op deze uitkomst? Kunt u alvast een tipje van de sluier
oplichten? Kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet zonder Wijkse steun een
nieuw zwembad draaiende houden?
- Wat zijn de financiële consequenties van een gezamenlijk zwembad voor onze
gemeente? De PCG maakt zich hier zorgen om… Is deze last niet te zwaar voor
‘onze’ smalle financiële schouders?
Toelichting:
De voorgeschiedenis in vogelvlucht…
In augustus 2015 lopen de langlopende contracten af met de eigenaar van het Wijkse
zwembad en de Vikinghal. Op dat moment kan de eigenaar de betreffende grond voor de
symbolische waarde van € 0,45 kopen. In het contract is een optie opgenomen voor
verlenging van het huidige contract met vijf jaar. Omdat het contract binnen vijf jaar afloopt
is het van belang dat er een discussie wordt gestart over de toekomst van het zwembad en de
Vikinghal. Omdat op dit moment ook in de buurgemeente Utrechtse Heuvelrug wordt

nagedacht over de toekomst van de zwemvoorzieningen, wil het college nagaan of er
mogelijkheden zijn voor samenwerking. Eind november deelde wethouder Burger via een
memo aan de gemeenteraad het volgende mee:
‘Op 8 november jl. heeft ondergetekende gesproken met wethouder Pamboer van de
Utrechtse Heuvelrug. De voor sportzaken verantwoordelijke ambtenaren uit beide gemeenten
waren ook bij het gesprek aanwezig. Op dit moment is de Utrechtse Heuvelrug bezig met een
locatieonderzoek voor een nieuw te bouwen zwembad. Dit zwembad dient als vervanging
van zwembad de Zwoer in Driebergen en Woestduin in Doorn. Grontmij voert dit onderzoek
uit. Een eventueel nieuw zwembad zou in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2017 in
gebruik kunnen worden genomen. Om te kijken of er op basis van de plannen van de
Utrechtse Heuvelrug mogelijkheden zijn voor samenwerking, hebben wij besloten om
Grontmij een beperkt en verkennend onderzoek hiernaar te laten houden. Hierbij worden de
vaste gebruikers van het zwembad geconsulteerd. Dit zijn de Gehandicapten Sport
Vereniging, Zwemverenging Dorestad Dolphins en Poseidon. De uitkomsten van het
onderzoek zullen 20 december aanstaande met de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden
besproken. De uitkomsten van dit onderzoek en het gesprek zullen wederom aan u mede
gedeeld worden’.
Nu naar de actualiteit…
In De Kaap/Stichtse Courant van 3 februari jl. las ik tot mijn stomme verbazing onder de kop
‘Samen zwemmen met Wijk’ dat zowel adviesbureau Grontmij als zwemvereniging Dorestad
Dolphins een gezamenlijk zwembad wel zien zitten! Onderzoek gaf aan, dat een gezamenlijk
nieuw zwembad zeker een optie is. De locatie zou dan wel in Doorn of omgeving gezocht
moeten worden. U begrijpt dat ik mijn ogen heb uitgewreven… De uitkomst van het
onderzoek is er, in de pers verschijnen er berichten, de zwemvereniging weet ervan en de
Wijkse gemeenteraad… weet niets! College, hoe verklaart u dit? De PCG-fractie is zeer
benieuwd en kijkt met argusogen naar hetgeen gewisseld is tussen beide wethouders!
Hans Marchal/PCG

