
Motie bij Raadsconsultatie 1-2021, "nieuwbouw zwembad Venlo".
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De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 27 januari 2021 en

constaterende dat de gemeenteraad gevraagd wordt:
1. een voorkeur uit te spreken voor realisatie volgens scenario 1 of 2;
2. welke exploitatievorm de voorkeur geniet (privaat, publiek of een mengvorm);
3. of de huidige zelfstandige status van de Stichting Buitenbad Groot Venlo (SBGV) de gewenste situatie is

en

constaterende dat:
• scenario 1 en 2 niet volledig voldoen aan de geformuleerde opdracht;
• daling van de temperatuur en verhoogde rumoerigheid bij een 50 meter bad in scenario 2 een mogelijk

negatief effect heeft op het aantal bezoeken;
• bij scenario 1 een wateroppervlak gerealiseerd wordt vrijwel gelijk aan het huidig zwembad, 770 ten

opzichte van 785 m2;
• bij scenario 2 een wateroppervlak van 970m2 wordt gerealiseerd ter vervanging van het huidig

zwembad met 785 m?;

overwegende dat:
• de raad wenst te voldoen aan de opdracht zoals meegegeven in de programmabegroting 2021-2024,

als volgt: "Het nieuwe zwembad moet de voortzetting borgen van de huidige activiteiten van de drie
belangrijkste gebruikersgroepen, de watersportverenigingen, de doelgroepen en het leszwemmen.
Hiernaast zijn ruimtelijke inpassing, koppeling met het buitenbad en een duurzaam gebouw
belangrijke aspecten. Voor deze ontwikkeling en realisatie is een kredietvoorstel van maximaal
€15.000.000 opgenomen',;

• de toename van het aantal bezoeken slechts aannames zijn waarop de TCO is gebaseerd en dus geen
betrouwbare onderbouwing is;

• voor inwoners "met een kleine beurs", het buitenbad en de ligweide met 25.000 bezoeken per jaar
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• de doelgroep gezinnen met kinderen toe te voegen als gebruikersgroep;
• binnen de door de Raad vastgestelde reservering alle kosten te dekken, inclusief alle BTW, de sloop van

het huidig zwembad en het realiseren van een functionele en adequate ligweide bij het buitenbad;
• de haalbaarheid te onderzoeken naar één gezamenlijke installatie voor waterbeheer voor zowel

binnen- als buitenbad;
• de aanbesteding uit te geven conform de "Design-and-Build" methodeey_ /)e_
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