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bezien het landelijk gemiddelde voor De Berkel goed en De Boskoele scoort gemiddeld. Dit rendement rechtvaardigt
de huidige twee openbare buitenzwembaden in de gemeente Lochem. Voortzetting van de exploitatie van de beide
zwembaden in de huidige configuratie en samenstelling komt echter wel steeds meer onder druk te staan. De leeftijd
en het duurzaamheidsniveau van de beide zwembaden brengt met zich mee dat de energielasten en
onderhoudsuitgaven een steeds zwaarder wordende last betekenen voor de exploitatie en het gemeentelijke
instandhoudingsbudget.
De Berkel en De Boskoele, hebben in de zeer nabije omgeving geen vergelijkbare concurrentie en zijn uniek in hun
landelijke en toeristisch aantrekkelijke ligging De maatschappelijke waarde van beide baden wordt bevestigd door de
animocijfers van de zwembaden. (het aantal malen dat de inwoners van de gemeente het zwembad bezoeken).
Landelijk bezien variëren de gemiddelde animocijfers van een openluchtbad tussen de 1.1 – 2.0 bij een redelijk tot
goede zomer. Allebei de zwembaden van Stichting Gorsselse Zwembaden hebben deze animocijfers in de afgelopen
jaren ruimschoots gehaald of hebben die overstegen. Daarbij is ook de bezetting per m2 water in de Berkel keurig op
orde, maar in De Boskoele is dit bezettingscijfer onder gemiddeld door het relatief grote aantal vierkante meters
zwembadwater. De eigen opbrengsten van De Berkel dekken in representatieve exploitatiejaren voor 92% (2019) de
gemaakte kosten excl. huur. Dit is landelijk gezien een gemiddeld zeer goede dekkingsgraad. De eigen opbrengsten
van De Boskoele dekken voor 74% (2019) de gemaakte kosten. Dat is gemiddeld.
Het aantal bezoekers en de bezettingsgraad biedt een voldoende grondslag voor een aanbod van twee
buitenzwembaden in de gemeente Lochem. (wel met een verminderd wateroppervlak voor de Boskoele.) Deze twee
zwembaden hebben en houden bestaansrecht in de gemeente Lochem, maar het aanbod van beide baden zal naar
de toekomst toe meer gedifferentieerd kunnen worden. Bij de exploitatie van De Berkel kan nog meer rekening
worden gehouden met de unieke ligging aan de Berkel en dicht bij het dorp Almen. Maar ook de ligging en het grote
terrein van De Boskoele bieden meer mogelijkheden voor differentiatie. Een van de doelstellingen daarbij is minder
afhankelijk te zijn van het (mooie) weer. Hiervoor zullen extra investeringen moeten worden gedaan, maar ook
zonder grote investeringen zijn er mogelijkheden om de exploitatie verder te optimaliseren. In de rapportage
worden op basis van de analyse en bevindingen voorstellen gedaan voor de configuratie en inrichting van twee
vernieuwde openluchtzwembaden.
Om een vergelijking te maken tussen de kosten en resultaten van de exploitatie voor en na realisatie van twee nieuwe
zwembaden is een vergelijking gemaakt van diverse posten op basis van MJOP van De Boskoele en De Berkel, de
begroting 2022 van de stichting en de ramingen voor realisatie, onderhoud en exploitatie van de nieuwe zwembaden.
De gemeentelijke jaarlasten gaan geheel bestaan uit de kapitaalasten van nieuwbouw die ervoor zorgt dat de beide
baden weer voor 40 jaar toekomstbestendig, functioneel en duurzaam zijn. Op basis van de ramingen, voorbehouden
en voorzichtige inschattingen zal het exploitatietekort van de stichting richting een positief saldo gaan.
Qua beheervorm wordt geadviseerd allereerst om de huidige beheervorm met de bestaande Stichtingen voort te
zetten en in een verdergaand perspectief om te verkennen of het zinvol is om zowel het overdekte zwembad De
Beemd, het Leussinkbad in Laren en de beide openluchtbaden onder te brengen in één Stichting.
In elk geval is het aan te bevelen om de in de rapportage beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden te vertalen
naar een actuele huurovereenkomst en een exploitatieovereenkomst voor meerdere jaren.

2

Inleiding

De Stichting Gorsselse Zwembaden (SGZ) exploiteert een openluchtzwembad in Gorssel en een openluchtzwembad
in Almen. De zwembaden zijn eigendom van de gemeente Lochem en de Stichting huurt de baden en is
verantwoordelijk voor de exploitatie. Beide baden zijn op leeftijd en de technische staat is zodanig dat vernieuwing
op de korte termijn de enige zinvolle keuze lijkt. Voordat er “een schop in de grond” gaat, vindt de Stichting het van
het grootste belang om eerst voor beide locaties een toekomstvast (verdien)model te ontwikkelen.
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Stichting Gorsselse zwembaden en de gemeente Lochem voeren al geruime tijd het gesprek over de toekomst van
beide baden. Dit gesprek is onder andere gericht op:
1. Een zo kosteneffectief mogelijke exploitatie van de baden om zo de druk op de maatschappelijke financiering te
verminderen.
2. De inrichting – nieuwbouw of renovatie- van de baden om de inkomsten te verhogen.
3. De wens van de gemeente om in het kader van het accommodatiebeleid het vastgoed aan de Stichting over te
dragen.
4. Het optimale beheermodel.
Vanuit het gemeentelijk accommodatiebeleid is er minder geld voor onderhoud en subsidies en heeft de gemeente
als eigenaar vooral een regierol. Dat houdt in dat de gemeente beheerders van accommodaties vraagt om mee te
denken over hun verantwoordelijkheden en over plannen. Daarbij is het een uitdaging voor alle partijen om
leefbaarheid in de kernen te vergroten door goede voorzieningen te houden voor onderwijs, voor school, sport,
welzijn en cultuur.
Deze rapportage omvat de volgende hoofdstukken:
• Analyse van de huidige situatie;
• Trends en ontwikkelingen;
• De configuratie van de beide zwembaden;
• Investerings- en exploitatieraming;
• Het optimale beheermodel;
• Aanbevelingen en vervolgstappen.
Op basis van deze rapportage kunnen gemeente en Stichting bepalen op welke wijze invulling kan worden gegeven
aan de realisatie en exploitatie van een toekomstbestendige zwembadconfiguratie.

3

Analyse van de huidige situatie

Op basis van de ontvangen informatie is de exploitatie en organisatie van de buitenzwembaden geanalyseerd. De
‘prestaties’ van het bad zijn o.a. met die van soortgelijke accommodaties vergeleken. In deze analyse komen diverse
aspecten aan bod.
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3.1

Bezoek en Exploitatie

3.1.1

Zwembad De Boskoele

Bouwjaar 1969, renovatie 1994
Hoofdgebouw
Wedstrijdbad
Technische ruimte
Recreatief bad
Badmeesterspost
Peuterbad

597 m2
532 m2
26 m2
1.120 m2
51 m2
150 m2

Zwembad De Boskoele in Gorssel beschikt over diverse bassins en faciliteiten. Het zwembad is gesitueerd in het
buitengebied van Gorssel en is omringd door bos. Het wedstrijdbad met een lengte van 25-meter biedt ruimte voor
baantjeszwemmers en beschikt over een springkuil voor een 1-meter springplank. Het recreatieve bassin met
oplopende diepte beschikt over diverse speelelementen en kleine glijbanen. Het hoofdgebouw biedt huisvesting aan
een kleed-en was accommodatie, kassa/receptie en een beperkte horecagelegenheid.
De technische ruimte bevat de zandfilters en de overige installaties. Het zwembad wordt deels verwarmd met behulp
van zonnecollectoren. De ligweide is rondom het zwembad gesitueerd en biedt onder andere plaats aan een
airtrampoline en diverse speelelementen.
In De Boskoele worden diverse activiteiten georganiseerd door de exploitant. Het gehele seizoen worden op vrijdag
en maandag Aquasportlessen gegeven. Op woensdag is er triatlonzwemmen en er wordt een vierweekse
borstcrawlcursus georganiseerd. In de Boskoele wordt privézwemles en survivallessen gegeven aan zowel
volwassenen als kinderen ter verbetering van de zwemtechniek. Er vindt jaarlijks een zwem4daagse plaats.
De Boskoele is dagelijks, ongeacht het weer, op standaardtijden geopend. Van maandag tot en met donderdag van
08.00 – 20.00u, uitgezonderd maandag vanaf 12.00u. Vrijdag van 08.00 tot 18.00u. In het weekend van 10.00 –
18.00u.
Bezoek
De bezoekcijfers van de Boskoele zijn weergegeven in bijlage 1 en waren de afgelopen jaren als volgt:
Jaar

Bezoek

Losbad

Abonnement*

Bezetting (bezoekers per m2, excl. peuterbad)

2018

41.795

39%

45%

25,3

2019

37.388

31%

55%

22,6

2020

21.732

50%

38%

13,2
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2021

22.964

30%

55%

13,9

* jeugd-, volwassen- en combi-abonnementen, 10-badenkaarten niet meegerekend.
Opvallend aan de bezoekcijfers van de laatste jaren is de veranderende verhouding tussen bezoekers los bad
(dagbezoekers) en de vaste groep abonnementhouders. 2018 was een zeer warme en succesvolle zomer, waardoor
het aandeel dagbezoeken relatief hoog ligt. 2019 laat eenzelfde verhouding zien als in 2021. In 2020 is door corona
het aantal bezoekers met abonnementen relatief laag en het aantal dagbezoeken relatief hoog. In 2021 normaliseert
de verhouding zich weer. Dit had te maken met een verlicht maatregelenregime. Door het relatief grote aantal
vierkante meters zwembadwater zijn de bezettingscijfers onder gemiddeld. Vanaf 45 bezoekers per vierkante meter
spreken we van een goede bezetting in een buitenbad (bij een goede zomer zoals 2018).
Een andere manier om het bezoek van een zwembad te beoordelen is door gebruik te maken van de zogenaamde
animocijfers. Hierbij wordt het aantal bezoekers vergeleken met het aantal inwoners in het verzorgingsgebied. Er
is vrijwel altijd sprake van enige overlap tussen aanpalende verzorgingsgebieden. Over het algemeen worden
daarom de inwoners van de gemeente als basis genomen.
Landelijk bezien variëren de gemiddelde animocijfers rond de 1 bij een gemiddelde zomer. Voor de Boskoele geldt
bijvoorbeeld in 2019 37.388 bezoekers op 33.000 inwoners van de gemeente Lochem. Voor de Boskoele gelden de
volgende animocijfers:
2018: 1,2

2019: 1,1

2020: 0,6

2021: 0,7

De animocijfers van de pre-coronajaren zijn conform het landelijke gemiddelde.
Daarbij kan het volgende worden opgemerkt; De stichting exploiteert echter in het verzorgingsgebied een tweetal
openluchtzwemvoorzieningen. Tezamen hebben zij rond de 75.000 bezoekers, Dat houdt in dat de 2 buitenbaden
allebei rond het landelijke gemiddelde scoren (en dus in dat kader allebei bestaansrecht hebben).
Financieel
In Bijlage 2 volgt een kosten-batenoverzicht van de afgelopen jaren. Uit deze jaarcijfers zijn de volgende kengetallen
te destilleren uit de laatste niet-coronajaren:

De eigen opbrengsten dekken voor 81% (2018) en 74% (2019) de gemaakte kosten exclusief subsidie en huur aan de
gemeente. Een dekkingsgraad tussen de 70% en 85% is landelijk gezien gemiddeld.
In de coronajaren overschrijden de kosten ruimschoots de opbrengsten per bezoeker. In 2020 en 2021 is er sprake van
incidentele baten als gevolg van coronacompensatie.
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3.1.2

De Berkel

Bouwjaar 1971, renovatie 1994
Hoofdgebouw
Wedstrijdbad
Technische ruimte
Recreatief bad
Badmeesterspost
Peuterbad

371 m2
385 m2
51 m2
656 m2
2 m2
29 m2

Zwembad de Berkel in Almen is gesitueerd in een meander van rivier de Berkel. Het biedt naast een
zwemgelegenheid ook overnachtingen in trekkershutten en verhuur van sup-planken en kano`s aan. Dit maakt
zwembad De Berkel een uitgebreidere recreatielocatie dan het zwembad in Gorssel. Het beschikt net als in Gorssel
over een recreatiebassin en een wedstrijdbad met springkuil. De Berkel beschikt over een waterglijbaan, een 1-meter
en 3-meter springplank en diverse speelelementen in het recreatieve bad. Het wedstrijdbad is 25 meter lang.
Het hoofdgebouw biedt huisvesting aan een kleed-en was accommodatie, kassa/receptie en een beperkte
horecagelegenheid.
De technische ruimte bevat de zandfilters en de overige installaties. Het zwembad wordt deels verwarmd met behulp
van zonnecollectoren. De ligweide is rondom het zwembad gesitueerd en biedt onder andere plaats aan diverse
speelelementen.
Naast het recreatieve zwemmen en de verhuur organiseert de exploitant zwemlessen in zwembad De Berkel. Alle
diploma`s van het Zwem-ABC van de NRZ kunnen worden behaald in De Berkel. De kosten voor een A-diploma zijn €
335,- exclusief abonnementskosten en afzwemkosten. Er wordt 4 keer per week een half uur gelest. Net als in De
Boskoele wordt er in de Berkel triatlonzwemmen georganiseerd.
Bezoek
De bezoekcijfers van de Berkel zijn weergegeven in bijlage 1 en waren de afgelopen jaren als volgt:
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Jaar

Bezoek

Losbad

Abonnement*

Bezetting (bezoekers per m2, excl.
peuterbad)

2018

42.546

44%

41%

44,8

2019

34.918

38%

48%

36,8

2020

25.024

40%

49%

26,3

2021

28.756

31%

60%

30,3

* jeugd-, volwassen- en combi-abonnementen, 10-badenkaarten niet meegerekend.
Vanwege het geringer aantal vierkante meters badwater is de bezetting van De Berkel ten opzichte van de Boskoele
meer richting het landelijke gemiddelde. Het aantal bezoekers van de beide accommodaties verschilt pre-corona
marginaal. Tijdens de coronaperiode heeft de Berkel het “beter” gedaan dan De Boskoele.
De verhouding dagbezoekers en vaste abonnementsgasten volgt in de Berkel in vergelijking met het zwembad in
Gorssel eenzelfde patroon. Echter is in de goedweerzomer van 2018 het aantal dagbezoekers relatief hoger dan bij de
Boskoele.
De animocijfers voor De Berkel komen overeen met de gemiddelde cijfers van De Boskoele en zijn als volgt:
2018: 1.3

2019: 1,0

2020: 0,7

2021: 0.8

De animocijfers van de pre-coronajaren zijn ook in de Berkel conform het landelijke gemiddelde.
Daarbij kan nogmaals het volgende worden opgemerkt; De stichting exploiteert echter in het verzorgingsgebied een
tweetal openluchtzwemvoorzieningen. Tezamen hebben zij rond de 75.000 bezoekers, Dat houdt in dat de 2
buitenbaden allebei rond het landelijke gemiddelde scoren (en dus in dat kader allebei bestaansrecht hebben.
Financieel
In Bijlage 2 volgt een kosten-batenoverzicht van de afgelopen jaren. Uit deze jaarcijfers zijn de volgende kengetallen
te destilleren uit de laatste niet-coronajaren:
De eigen opbrengsten dekken in representatieve exploitatiejaren voor 81% (2018) en 92% (2019) de gemaakte kosten
exclusief subsidie en huur aan gemeente. Dit is landelijk gezien een gemiddeld uitstekende dekkingsgraad. In 2020
en 2021 is er sprake van incidentele baten als gevolg van coronacompensatie

Baten
Het grootste deel van de baten betreft de entreegelden voor beide zwembaden. Deze entreegelden zijn onder te
verdelen in abonnementsgelden, losse bezoekers en de verkoop van 10-badenkaarten. In de vorige paragraaf is het
bezoek beschreven. Voor wat betreft de verkoop van losse kaartjes en abonnementen zijn onderstaande bevindingen
relevant:
• Het aantal verkochte abonnementen in beide baden aan volwassenen is hoger dan het aantal verkochte
abonnementen aan jeugd t/m 17 jaar.
• Het aantal verkochte abonnementen in Gorssel is de laatste 10 jaar gemiddeld 293 hoger.
• Vanaf 2017 is de verkoop van dagkaartjes in Almen hoger dan in Gorssel (m.u.v. 2020).
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3.2

Verdieping: financieel

In bijlage 2 zijn de winst- en verliesrekeningen van 2018, 2019, 2020 en 2021 weergegeven. In deze paragraaf wordt
kort ingezoomd op de diverse baten en lasten voor Stichting Gorsselse Zwembaden.
• Het gemiddelde aan (indicatieve) bezoeken per abonnement is in Almen ruim hoger dan in Gorssel. Ter illustratie:
2021: Gorssel 12.24 bezoeken, Almen 20,44 bezoeken. Deze verhouding is er ook in de pre-coronajaren. Naar
verwachting is het zwemlesbezoek een bepalende factor hierin.
• Ondanks een hoger aantal bezoekers is de post entreegelden in De Berkel in 2018 (en 2019) lager dan die van De
Boskoele. Naar verwachting is het zwemlesbezoek een bepalende factor hierin. Voor zwemles is een aparte
batenpost opgenomen.
De verhuur van kano`s, trekkershutten, waterfietsen en vanaf 2020 sup-boards levert de exploitatie van De Berkel
gemiddeld (pre-corona) € 26.000 huuropbrengsten op. Vanaf 2020 heeft zich hierin een inkomstenstijging
voorgedaan van ruim 70% naar bijna € 44.000. Dit onder andere als gevolg van een significante omzetvergroting bij
de kanoverhuur en het starten met de verhuur van sup-boards.
Een vaste post aan de batenzijde is de gemeentelijke subsidie. Stichting Gorsselse zwembaden ontvangt deze
jaarlijks van de gemeente Lochem. Doorgaans wordt een indexatie toegepast op het subsidiebedrag van het
voorgaande exploitatiejaar. De subsidie voor 2022 is voorlopig vastgesteld op € 120.057,39. Het subsidiebedrag van
2021 is met 1.3% geïndexeerd. De afgelopen jaren is gerekend met een indexatie tussen de 1.1% en 1,7%. De subsidie
wordt uiterlijk 1 juli in het jaar na het gesubsidieerde exploitatiejaar vastgesteld op basis van de jaarrekening en het
activiteitenoverzicht.
In de coronajaren zijn als gevolg van gedwongen sluiting, reserveringsverplichtingen voor bezoekers en een lager
toegelaten maximaal aantal bezoekers de opbrengsten met zo`n € 70.000 gedaald. Hier staat voor ongeveer de helft
aan corona-compensatiegelden tegenover. De financiële dekkingsgraad van De Boskoele is daardoor landelijk bezien
onder gemiddeld geraakt. De opbrengsten van de verhuur in De Berkel en de daardoor grotere horecaomzet,
tezamen met de compensatiegelden hebben ervoor gezorgd dat de stichtingbrede exploitatie in de coronajaren
redelijk overeind is gebleven.
Personeelskosten
De grootste kostenpost voor de stichting bedraagt de post personeelslasten. Met uitzondering van 2020 stijgen deze
jaarlijks. Een niet beïnvloedbare verklaring is de indexatie van de cao-lonen met jaarlijks zo`n 2%. Er zijn 4
medewerkers in vaste dienst, waaronder een fulltime bedrijfsleider, een fulltime assistent-bedrijfsleider en 2 parttime
assistent-bedrijfsleiders. In de zomer is hun arbeidsinzet hoger dan het aantal contracturen. Deze plus-uren worden
vereffend met de min-uren in de winterperiode. In de winterperiode blijven er coördinerende werkzaamheden over.

Ter indicatie van de loonkosten voor en vanaf 2021 zijn de huidige salarisschalen (2022) minus 2% indexatie
gehanteerd. Deze kosten zijn inclusief werkgeverslasten en vakantiegeld:
Vaste krachten
€ 125.369
Oproepkrachten
€ 91.000
NB. Bovengenoemde bedragen wijken af van de personeelslasten in de jaarrekening, daar er in 2021 voor een aantal
maanden sprake was van een andere fulltime senior bedrijfsleider.
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In 2021 is afscheid genomen van een senior fulltime bedrijfsleider. Deze is vervangen door een junior / medior fulltime
bedrijfsleider, beide schaal 6 CAO-zwembaden.
Er is in totaal een vaste formatie van 3,4 fte. Aan oproepkrachten in het zwemseizoen komt hier in totaal (2021) nog
ongeveer een equivalent van 3.35 FTE bij. De beloning en inschaling voor de vaste medewerkers en oproepkrachten
is volgens de CAO Zwembaden. De oproepkrachten zijn werkzaam als (assistent) toezichthouder,
receptiemedewerker of horecakracht (CAO-Zwembaden, schaal 2 en 3).
De kosten per FTE voor de vaste krachten bedragen in 2021 € 36.566). De kosten per uur voor flexibele
oproepkrachten bedraagt in 2021 gemiddeld € 13,50 per uur, gemiddeld € 27.154 per FTE. De totale organisatie kent
een gemiddelde van € 33.441 per FTE. Dit is bezien de algemeen gehanteerde landelijke kengetallen voor
zwembaden laag en kenmerkt ook de inzet van vrijwilligers.
In 2021 waren de kosten voor flexibele inzet in Gorssel hoger dan in Almen. Dit als gevolg van een hoger aantal
gewerkte uren. De inzet van het vaste personeel is verdeeld over de beide baden, waarbij de stichting aangeeft dat de
formatie in Almen iets groter is dan de formatie in Gorssel. Uit de jaarrekeningen van 2019 en 2021 blijkt dat dit
daadwerkelijk het geval is. Om een vergelijk tussen de verschillende baden te maken is onderstaand een overzicht
weergegeven van de personeelskosten per bezoek in beide baden.
2018

2019

2020

2021

De Boskoele

€ 2,40

€ 2,91

€ 5,11

€ 4,52

De Berkel

€ 2,22

€ 2,85

€ 3,96

€ 4,82

In de representatieve exploitatiejaren zijn de personeelskosten per bezoeker in De Berkel licht lager dan in De
Boskoele. (De Boskoele heeft een groter wateroppervlak, dus meer toezicht terwijl het bezoek vergelijkbaar is met
De Berkel) Uit de cijfers van de coronajaren blijkt dat de personeelskosten per bezoeker zijn gestegen (wel deels open
maar fors minder bezoek).
De beide zwembaden zijn dagelijks op vaste tijden geopend. Er is geen sprake van weersafhankelijke openstelling.
Op basis van het rooster voor komend seizoen (2022) is ieder zwembad minstens 70 uur per week geopend. Ervan
uitgaande dat er minimaal 2 medewerkers aanwezig dienen te zijn (1x toezicht en 1x receptie/horeca) betekent dit
inclusief een opstart en schoonmaakuur een totaal minimum van 70*2+7 = 147 gewerkte uren per week per
zwembad. Hier bovenop komen de uren voor administratie, management, onderhoud en techniek. Naar gelang het
weer worden er meer toezichthouders en horecamedewerkers ingezet.
Uitgaande van een overheadpercentage van 30% voor administratie, facilitaire zaken en management bedraagt het
totale minimale werkuren per week voor de stichting: 382,2 uur.
De stichting maakt gebruik van een club vrijwilligers die zich voorafgaand en tijdens het seizoen bezighouden met
het kleinschalige onderhoud aan het groen, de trekkershutten en alle niet-zwembadtechnische of gebouwgebonden
zaken. Door de gemeente Lochem wordt het eigenaarsonderhoud en overig klein onderhoud uitgevoerd op basis van
een MJOP. Deze is voor beide baden in 2018 geactualiseerd en loopt in 2028 af.
Energie
De kosten voor energie zijn sterk afhankelijk van het weer. Hoe hoger de buitentemperatuur, des te minder het water
hoeft te worden bijgestookt met gas. Er wordt voor beide baden een minimale watertemperatuur gehanteerd van
22,7 graden Celsius. Beide zwembaden beschikken over zonnecollectoren die het water “voorwarmen”. De precieze
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energiewinst die wordt behaald met het systeem wordt niet gemonitord. Naast de energiekosten voor de
zwembadinstallatie, wordt er ook water verwarmd voor de douches en de horeca. De kosten voor energie zijn tijdens
de coronajaren nauwelijks lager dan in de representatie exploitatiejaren. De kosten voor energie in De Berkel zijn wel
aanmerkelijk lager dan voor De Boskoele. Dit als gevolg van het verminderde aantal vierkante meters te verwarmen
zwembadwater. Ter vergelijking is onderstaand een overzicht van de energiekosten per bezoeker weergegeven.
2018

2019

2020

2021

De Boskoele

€ 0,85

€ 1,46

€ 1,65

€ 1,81

De Berkel

€ 0,61

€ 0,80

€ 0,92

€ 1,19

De energiekosten per bezoeker zijn in Gorssel gemiddeld zo`n € 0,60 per bezoeker hoger dan in Almen. Ten
opzichte van 2021 zijn er diverse kostenposten, waaronder nadrukkelijk begrepen de energiekosten en
personeelskosten, hoger geworden. De voorlopig verleende subsidie zal naar verwachting bij een gemiddeld
zwemseizoen niet voldoende zijn om de gestegen energiekosten op te vangen. Het eigen vermogen van de stichting
en de omzet uit het aanblijvende animo voor de watersportverhuur en trekkershutten kan deze prijsstijging naar
verwachting opvangen.
Gemeentelijke lasten
Tijdens de actualisatie van de MJOP is voor De Berkel vastgesteld dat de accommodatie in een redelijk goede staat
van onderhoud verkeert. Voor De Boskoele geldt dat het over het algemeen een redelijke onderhoudsstaat heeft.
Zowel voor De Berkel als De Boskoele geldt dat gesteld wordt dat groot onderhoud gepland in 2013 naar
waarschijnlijkheid niet is uitgevoerd. In de Boskoele leidt dit volgens het MJOP tot mogelijk gevaarlijke situaties voor
voornamelijk personeel in de badmeesterspost.
Voor de Boskoele zijn de geraamde kosten in het MJOP t/m 2027 voor de gemeente Lochem:
Groot Onderhoud

€ 384.435

Klein Onderhoud

€ 78.377
€ 462.812

Exclusief BTW en exclusief indexering vanaf 2017

Voor Zwembad De Berkel bedragen de geraamde kosten in het MJOP t/m 2027 voor de gemeente Lochem
Groot Onderhoud

€ 581.967

Klein Onderhoud

€ 25.879

risico toe.
Gemeente Lochem
Subsidie SGZ
MJOP De Boskoele
MJOP De Berkel
Totaal

2022
2023
€ 120.057 € 126.060
€ 83.251 € 71.890
€ 140.295 € 37.833
€ 343.604 € 235.783
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2024
2025
2026
2027
€ 127.951 € 129.870 € 131.818 € 133.796
769.553,50
€ 65.004 € 50.301 € 16.662 € 32.892
319.999,74
€ 26.700 € 153.941 € 27.563 € 63.506
449.838,29
€ 219.655 € 334.113 € 176.043 € 230.194 1.539.391,53
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€ 607.846

Exclusief BTW en exclusief indexering vanaf 2017

Naast de gemeentelijke kosten voor onderhoud draagt de gemeente Lochem bij aan de exploitatie door middel van
een exploitatiesubsidie aan Stichting Gorsselse Zwembaden. Doorgaans wordt het subsidiebedrag voorafgaand aan
het exploitatiejaar geïndexeerd.
Voor de gemeente geldt het onderstaande financiële perspectief voor de huidige situatie van de buitenzwembaden
bij ongewijzigd beleid. Hier wordt uitgegaan van een indexatie van het MJOP vanaf 2017 met 1.5%. De subsidie
volgt eenzelfde indexatie. Ter compensatie van de huidige inflatie wordt voor 2022 een indexatie van 5% toegepast.
In het MJOP is geen rekening gehouden met (onderhouds) incidenten. Naarmate de baden ouder worden neemt dat
Stichting Gorsselse Zwembaden betaalt jaarlijks voor beide baden huur aan de gemeente. Voor De Boskoele
bedraagt de huurprijs € 20.965 en voor De Berkel € 12.547. Deze huurprijs is de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Op
basis van de ontvangen informatie zijn beide baden volledig afgeschreven en staan er naast de onderhoudskosten
en subsidie geen kapitaalslasten in de gemeentelijke begroting.

3.3

Concurrentieanalyse buitenbaden

In bijlage 3 is een uitbreide uitwerking van een concurrentieanalyse van buitenbaden weergegeven. De zwembaden
die zijn opgenomen in de analyse zijn:
In de Dennen

Vorden

De 5 Heuvels

Markelo

Leussinkbad

Laren (Gld)

De Schaek

Twello

Het Elderink

Hengelo (Gld)

Hessenbad

Hoog - Keppel

De looërmark

Loo – Bathmen

Borgelerbad

Deventer

De Meene

Ruurlo

Coldenhove

Eerbeek

Twenshaarsveld

Holten

Molenallee

Loenen

Burg. Kruijffbad

Steenderen

Boschbad

Apeldoorn

De belangrijkste conclusies hieruit zijn de volgende:
• De Berkel, en in mindere mate de Boskoele, hebben in de zeer nabije omgeving geen vergelijkbare concurrentie.
Kenmerkend voor de regio Almen – Gorssel is het uitgestrekte landschap waar het dichtstbijzijnde buitenbad
vanaf 8,5 kilometer ver is. Dit betekent een reistijd per auto vanaf 12 minuten.
• De omgeving biedt plaats aan diverse vakantieparken, al dan niet voorzien van een zwemvoorziening of
zwemvijver.
• De meeste zwembaden bieden een vergelijkbare faciliteiten als De Boskoele en De Berkel. De Berkel is wel uniek
in haar landelijke en toeristische ligging.
• Vergelijkbare zwembaden beschikken tenminste over: waterglijba(a)n(en), familieglijbaan, ligweide, peuterbad
en/of spraypark (gering), een recreatiebad, een wedstrijdbad/banenzwembad, ligweide, air-trampoline en horeca.
• De door SGZ gehanteerde tarieven zijn over het algemeen gemiddeld (losbad) of aan de onderkant van de markt
(abonnementen). De prijzen voor het A-pakket zwemles zijn ver beneden de marktprijs van binnenzwembaden.
• De door SGZ gehanteerde tarieven voor de verhuur van sup-boards zijn lager dan gemiddeld in de regio.
• Enkele buitenzwembaden hebben een puur recreatief en attractief aanbod, zoals Boschbad in Apeldoorn. Alle
onderzochte voorzieningen hebben een lokale en/of gering regionale functie.
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• In sommige baden is sprake van verregaande duurzaamheidsmaatregelen zoals restwarmte van fabrieken of
gasloos.
• Nieuwere baden beschikken over een familieglijbaan met een aparte skim-out. Het aantal springkuilen en
springplanken lijkt af te nemen.

3.4

Conclusie Analyse

Op basis van bovenstaande analyse is een beeld ontstaan van de sterke en zwakke kanten van de beide exploitaties.
In deze analyse is in beeld gebracht wat het exploitatieverschil tussen de (precorona) programmering 2019 en de
coronaprogrammering. 2018 en 2019 zijn beide representatieve exploitatiejaren. 2018 is en 2019 lieten
stichtingsbreed goede resultaten zien. Zwembad De Boskoele wordt gecategoriseerd als familiair en recreatief
buitenbad met passende voorzieningen. Zwembad De Berkel is daarentegen “meer dan een recreatief buitenbad”.
Met de verhuur van trekkershutten, kano`s en sup-boards is door de stichting gebruik gemaakt van de ligging van het
zwembad aan rivier de Berkel. Hetgeen de exploitatie ten goede komt.
De maatschappelijke waarde van beide baden wordt bevestigd door de animocijfers van de zwembaden. Landelijk
bezien variëren de gemiddelde animocijfers tussen de 1.1 – 2.0 bij een goede zomer. Voor de zwembaden van
Stichting Gorsselse Zwembaden gelden de onderstaande animocijfers voor de afgelopen jaren en blijkt dat deze
gemiddelden ruimschoots gehaald worden of overstijgen. Het aantal bezoekers biedt een voldoende grondslag voor
een aanbod van twee buitenzwembaden in de gemeente Lochem.

Animocijfer

2018

2019

2020

2021

2.5

2.2

1.4

1.5

De voorzieningen en wateroppervlakte van De Berkel zorgen er daarnaast voor dat er in vergelijking met de Boskoele
minder facilitaire en energiekosten zijn. Het wateroppervlak is kleiner zodat er minder energie nodig is om het bad te
verwarmen. Daarnaast worden er in De Berkel zwemlessen georganiseerd. Zwemlessen zijn doorgaans exploitatie
technisch kostendekkende activiteiten. Dit vertaalt zich onder andere in een betere financiële dekkingsgraad ten
opzichte van de exploitatie van De Boskoele. De kosten per bezoeker zijn in De Boskoele de afgelopen jaren hoger
dan van De Berkel, de gemiddelde omzet per bezoeker in Gorssel is tevens lager dan in Almen. Bovendien is de
horecaomzet per bezoeker in De Berkel hoger dan in de Boskoele. Geconcludeerd wordt dat De Berkel een beter te
exploiteren zwembad is dan De Boskoele, met name door het (te) grote wateroppervlak.
De door de stichting gehanteerde tarieven zijn als gemiddeld te categoriseren. Het valt echter op dat er meer
abonnementen aan volwassenen worden verkocht dan aan kinderen. Voor zwembaden met een familiaire doelgroep
is het te verwachten dat er vooral jeugd in het bezit is van een zwemabonnement. De vaste volwassen bezoekers met
een abonnement maken veelal gebruik van de zwembaden voor het banenzwemmen en enkele doelgroeplessen. De
verhouding tussen vaste abonnementbezoeken en bezoekers die een los kaartje kopen volgt de landelijke trend: bij
mooi weer zullen er meer dagjesmensen komen en worden er relatief meer losse kaartjes verkocht. Na de coronadip
in 2020 is het aantal verkochte abonnementen in 2021 sterk toegenomen t.o.v. 2018.
Het zwembad is op vaste tijden geopend, ongeacht het weer. Als het mooi weer is, worden er meer bezoekers
verwacht en zullen er meer toezichthouders langs de baden moeten staan. Deze openstelling vergt een minimaal
aantal van 382 personeelsuren per week. De huidige personeelsformatie bedraagt omgerekend 7.75 FTE en bestaat
uit 32 medewerkers verdeeld over beide baden. Het aantal gewerkte uren in Almen en Gorssel verschilde in 2021
nagenoeg niets.
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Zoals op basis van de analyse valt te concluderen is het maatschappelijk rendement van de beide accommodaties
hoog. De bezoekcijfers, financiële dekkingsgraad en het animo zijn bezien het landelijk gemiddelde voor De Berkel
goed en De Boskoele scoort gemiddeld. Dit rendement rechtvaardigt de huidige twee openbare buitenzwembaden in
de gemeente Lochem. Voortzetting van de exploitatie van de beide zwembaden in de huidige configuratie en
samenstelling komt echter wel steeds meer onder druk te staan. De leeftijd en het duurzaamheidsniveau van de
beide zwembaden brengt met zich mee dat de energielasten en onderhoudsuitgaven een steeds zwaarder wordende
last betekenen voor de exploitatie en het gemeentelijke instandhoudingsbudget.

4

Trends en ontwikkelingen

4.1

Landelijke trends op het gebied van buitenzwembaden

De afgelopen jaren is het buitenzwemmen onderhevig aan nieuwe trends en ontwikkelingen. Voor de Gorsselse
zwembaden geldt dat bij nieuwbouw rekening kan worden gehouden met deze trends. Weliswaar blijft het weer de
grootste bepalende factor in de exploitatie van buitenbaden, maar in den lande komen steeds meer initiatieven om
naast het buitenzwemmen in het late voorjaar en zomer de exploitatie uit te breiden. Er wordt onderstaand kort
ingezoomd op de laatste trends en ontwikkelingen en de manier waarop een exploitant hierop in kan springen.
(buiten) Zwemmen is populair
Onder andere als gevolg van het (noodgedwongen) thuiswerken is de scheidslijn tussen werk en vrije tijd vager
geworden. Individuele, flexibele activiteiten zoals zwemmen, hardlopen en fietsen zijn daardoor steeds populairder
geworden. Deze markt vraagt zodoende om ruimere toegang tot zwembaden met ruimere openingstijden. Tijdens
de coronacrisis werd zwemmen in open water steeds populairder. Ook een ander fenomeen deed haar intrede:
winterzwemmen in buitenbaden. Vanwege de lockdown moesten binnenbaden vanaf medio december 2020 hun
deuren vijf maanden sluiten voor zwemsporters en voor recreatieve zwemmers. Enkele buitenzwembaden hebben
het winterzwemmen als pilot opgestart. Vanuit het hele land was er animo om te gaan zwemmen in de deelnemende
zwembaden.
Het blijkt niet vanzelfsprekend om een buitenbad in de winter ook open te stellen voor zwemmers. Enkele
knelpunten zijn:
• De technische installatie van het zwembad of de badafwerking/coating zijn niet geschikt om bij lage
temperaturen het zwemwater voldoende te verwarmen.
• Het ontbreekt aan een isolatiedeken om het bad buiten de zwemuren af te dekken.
• Het geplande onderhoud aan het zwembad of de technische installaties kan niet worden uitgevoerd.
• De gemeente geeft geen toestemming voor winteropening.
• De verschillende kosten en baten wegen niet tegen elkaar op.
• Er is onvoldoende personeel beschikbaar.

Wellness wint terrein
In relatie tot het bovenstaande levenslange gebruik van buitenbaden wint de combinatie van sport en ontspanning
aan populariteit onder volwassenen. Klassieke binnen wedstrijd- en doelgroepenbaden worden aangevuld met
wellnessfaciliteiten zoals sauna's, Turkse baden, behandelingsfaciliteiten en loungezones. Voor een buitenbad is deze
ontwikkeling minder van toepassing, omdat deze faciliteiten doorgaans binnen worden gerealiseerd. Met derden kan
echter wel nagedacht worden over samenwerkingen en co-investeringen.
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Levenslang een gezonde levensstijl
De gemeente Lochem en de kernen Gorssel en Almen vergrijzen de komende jaren. De bevolkingsprognoses laten
een groei van 10% van het aantal 65+`ers zien in de periode tot 2035. In dezelfde periode neemt het aantal 65-`ers
met 7% af. Lichaamsbeweging in het water helpt bij het behouden van een gezonde levensstijl in elke fase van het
leven. Een toenemend aantal senioren vraagt om zwembaden die kunnen voorzien in activiteiten voor deze senioren.
De exploitant kan haar activiteitenprogramma met doelgroeplessen, banenzwemmen en seniorenuurtjes hierop
aanpassen. Het zwembad vervult in steeds grotere mate een sociale functie voor ouderen. Met een passende
horeca/koffiehoek kunnen de diverse doelgroepen naast de sportieve activiteit ook gefaciliteerd worden in hun
sociale wensen.
Leuk voor kinderen en gezinnen en sociaal veilig
Naast de vaste banenzwemmen zijn gezinnen met kinderen een belangrijke doelgroep voor buitenbaden. Het is
daarom belangrijk om voorzieningen te hebben die spelen ondersteunen en kinderen een goede introductie in het
water geven. Een klassiek peuterbadje wordt steeds vaker vervangen door een spray park. Het risico op ongevallen
en het inzetten van extra toezicht wordt hierdoor verkleind en het heeft ten opzichte van een peuterbad een grotere
aantrekkingskracht. Buitenbaden zijn een sociaal veilige omgeving, met name voor de (kleinere) jeugd. Er is toezicht
conform de geldende wet- en regelgeving (Whvbz), de water- en luchtkwaliteit zijn optimaal en er is meer sociale en
lokale controle.
Ontwerpen voor inclusiviteit
Huidige zwembaden dienen voor alle doelgroepen bereikbaar en toegankelijk te zijn. Toegankelijkheid gaat echter
niet alleen om aandacht voor gebruikers met een lichamelijke beperking. Veranderingen in demografie en etnische
diversiteit stellen ook speciale eisen aan de inrichting en programmering van zwembaden. Het is belangrijk om alle
belanghebbenden vroeg in de ontwerpfase te betrekken.
Duurzame en gezonde voorzieningen
Duurzaamheid en ecologische voetafdruk spelen ook een grote rol bij de bouw van zwembaden. Maatregelen die
water besparen, warmte terugwinnen, zonne-energie benutten en afval minimaliseren, staan heden ten dage steeds
meer centraal. Ideeën over een gezonde levensstijl stellen ook eisen aan technische voorwaarden in relatie tot zaken
als waterkwaliteit en chemicaliëngebruik. Enkele buitenzwembaden zijn de afgelopen jaren voorzien van
natuurzuivering. Door middel van planten en biotica wordt het zwemwater gezuiverd, waardoor er geen chloor meer
hoeft te worden aangeleverd of aangemaakt. Het verwarmen van buitenzwembaden met warmtepompen,
zonnepanelen en bijvoorbeeld aardwarmte wint aan terrein. Alle nieuwe zwembaden die worden gebouwd zijn per
definitie gasloos en vaak ook energieneutraal.
Natuurbaden en natuurgezuiverde zwembaden
Enkele (kleinschalige) buitenzwembaden zijn de afgelopen jaren voorzien van, of gerealiseerd met natuurzuivering.
Door middel van planten en biotica wordt het zwemwater gezuiverd, waardoor er geen chloor meer hoeft te worden
aangeleverd of aangemaakt zoals in een gangbaar circulatiebad gebeurt. Een nadeel van deze biologische techniek is
dat het zwemwater niet kan worden verwarmd tot boven de 21 à 22 graden. Dit omdat er voor de planten een
natuurlijke omgeving benodigd is. De provincie Gelderland heeft wel ervaring met handhaving en toezicht op
waterkwaliteit en overige zaken volgend uit de Whvbz. In de gemeente Ede is een kleinschalig buitenzwembad
gerealiseerd met natuurlijke zuivering. Een tweede, meer recreatief georiënteerd, natuurgezuiverd bad is in 2021 in
Haastrecht gerealiseerd. De eerste ervaringen en evaluaties van deze techniek moeten nog worden gedeeld.
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Naast natuurlijk gezuiverde zwembaden zijn er ook natuurbaden. Dit zijn zwembaden met een al dan niet gangbare
afmeting, maar met bijvoorbeeld kiezelzand of zelfs waterplanten op de bodem. Deze baden ogen als zwemplas,
zoals bijvoorbeeld het Bronsbergenmeer of de diverse recreatieplassen op recreatieparken en campings. Het komt
tevens voor dat een bestaande zwemplas of zwemmeer wordt voorzien van zwemlijnen, attracties en
toezichtsposten om banenzwemmen, zwemles en dergelijke te kunnen organiseren. Bovendien is er vaak sprake van
een zonstrand in plaats van een ligweide. Door de hogere mate van troebelheid van het water is toezichthouden in
vergelijking met gangbare zwembaden intensiever. Doordat toezichthouders de bodem van het natuurbad niet
kunnen zien, zal er met meer toezichthouders dan in een gangbaar zwembad moeten worden gewerkt. Dit betekent
een hogere post voor personeelslasten. Een tweede nadeel is dat een natuurbad in vergelijking met bijvoorbeeld
gratis toegankelijke strandjes aan de IJssel, meertjes en rivier De Berkel nauwelijks onderscheidend is. Het is de vraag
of consumenten het entreetarief willen betalen voor eenzelfde ervaring als een gratis rivier- of meerstrand.
Natuurbaden worden niet verwarmd. De watertemperatuur is volledig afhankelijk van de weersomstandigheden.
Digitale transformatie
Digitale snufjes hebben ook een impact op de architectuur van nieuwe buitenzwembaden. De mogelijkheid om
zwemprestaties in het water bij te houden, waterglijbanen met virtual reality en cashloze betalingen zijn daar
voorbeelden van. Het verkopen van kaartjes, abonnementen en leskaarten vindt steeds meer plaats via de website.
De receptiemedewerker blijft echter onvervangbaar in het kader van gastgerichtheid. Daarnaast worden de
verwachtingen van gebruikers steeds groter. Men ziet online de mooiste zwembaden en gaat ook met een
daaropvolgend verwachtingspatroon naar het lokale zwembad. Belangrijk is dat de online marketing van de nieuwe
zwembaden een juist beeld geeft van de werkelijke situatie.
Naast trends voor buitenbaden zijn er ook zwembadbrede trends waarneembaar.
• In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is door menig gemeente fors geïnvesteerd in recreatieve
binnenzwembaden en combibaden. In het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving van recreatief
zwemmen naar begeleide doelgroepactiviteiten en banenzwemmen plaatsgevonden. Daarnaast hebben
demografische ontwikkelingen, gewenning aan recreatieve zwemfaciliteiten en uitbreiding van andersoortige
recreatieve voorzieningen een rol gespeeld. Daarmee neemt het belang van een buitenbad weer toe omdat die in
belangrijke mate een recreatief aanbod hebben.
• Aquasporten, seniorenactiviteiten en therapeutische doelgroepactiviteiten zijn in de afgelopen jaren in Nederland
populair geweest en zullen dat in de komende jaren ook blijven. Kritische succesfactoren voor aantrekkelijk
aanbod zijn in algemene zin: een hoge kwaliteit van de instructeurs, een goede hygiëne en activiteiten die zowel
een sportieve als sociale functie hebben.
• Leszwemmen blijft een kerntaak van zwembaden, maar ook hieraan stellen bezoekers steeds hogere eisen. Dat
betreft vooral de kwaliteit van de instructeurs en de communicatie. Het leszwemmen is van oudsher
aanbodgericht. Er zijn echter veel baden die vraaggericht opereren. Dat betekent dat ze op zaterdag én op
zondag ook lessen aanbieden en/ of snelcursussen organiseren. In De Berkel vindt gedurende het gehele
zwemseizoen zwemles plaats. In de kindervakanties wordt het aantal lessen in de week vergroot om de kans op
een zwemdiploma te vergroten.
• Door de trend naar ongebonden en ongeorganiseerd sporten is er een toename in populariteit van (individueel)
recreatief banenzwemmen. Voor exploitanten is deze trend commercieel interessant, rooster technisch levert is
dit echter vaak een uitdaging gezien de combinatie met het verenigingsgebruik of doelgroepen in de avonduren.
• Mede onder invloed van bezuinigingen is het schoolzwemmen in veel gemeenten beperkt of afgeschaft. Naast
gemeentelijke bezuinigingen spelen de reistijd en vervoerkosten daarbij vaan een rol.
• Onder invloed van verdrinkingsgevallen en ongelukken in zwembaden blijft de discussie over veiligheid actueel.
Mede hierom is voor zwembaden het Keurmerk Veilig en Schoon opgesteld. Het Keurmerk is een door de
zwembadbranche ingestelde regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarbovenop een aantal extra

Stichting Gorsselse Zwembaden | Buitenbaden in Lochem

15 / 46

Kelvinring 54 | 2952 Alblasserdam

kwaliteitseisen. De beide zwembaden beschikken niet over het Keurmerk Veilig en Schoon. Wel voldoen zij aan
de wet-en regelgeving die door de provincie gehandhaafd wordt.
• De huidige Wet Hygiëne- en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz – 1969) wordt aangepast
aan de recente volksgezondheidsinzichten. De ruim 40 jaar oude parameters waarop het zwembadwater wordt
beoordeeld zijn geactualiseerd en uitgebreid. De wet wordt gemoderniseerd en opgenomen in het BAL (Besluit
Activiteiten Leefomgeving), onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. De moderniseringsslag leidt tot
meerkosten voor de exploitant van het zwembad onder meer vanwege hogere laboratoriumkosten. De
zwembadbeheerder/ exploitant krijgt daarentegen wel meer vrijheid en verantwoordelijkheid en stuurt en houdt
toezicht op basis van een risico-inventarisatie en beheerplan.
• Bij steeds meer gemeenten is er veel aandacht en budget voor duurzaamheidsmaatregelen voor
sportaccommodaties. Zeker voor zwembaden, die een relatief grote energiebehoefte hebben, liggen er op dit
gebied kansen. Door maatregelen te nemen die de energiebehoefte beperken en/of die energie zelf ‘groener’
maken, kan de negatieve invloed op het milieu worden beperkt.

4.2

Demografische ontwikkelingen

Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het inwoneraantal van de gemeente Lochem en de verhoudingen
hierin, is onderstaand een schema weergegeven. De cijfers zijn afkomstig van de Open Source Data van het
Planbureau voor de Leefomgeving.

Groei en krimp t.o.v. 2022
Gemeente
Lochem

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Inwoneraantal

-1%

-1%

-1%

-3%

-5%

-9%

0-19 jaar

-5%

-5%

0%

5%

2%

-3%

20-64

-1%

-3%

-7%

-11%

-12%

-13%

2%

6%

10%

9%

2%

-4%

65+

Ten opzichte van 2022 wordt voor de totale bevolking van de gemeente Lochem in 2040 een krimp van 3 procent
verwacht. De verhouding van de bevolking wijzigt echter drastischer. Het aantal 65+`ers neemt in diezelfde periode
met 9% toe, terwijl de beroepsbevolking met 11% afneemt. Het aantal jongeren tot 19 jaar neemt in de periode tot
2040 met 5% toe. Voor de zwembaden betekent dit dat er een toenemend potentieel aan banenzwemmers en
deelnemers aan doelgroepactiviteiten is (65+ers), maar op termijn ook weer een lichte groei van de basisschooljeugd
en de wat oudere jeugd. Ook voor hen is de sociale en sportieve ontmoetingsplaats die de zwembaden zijn een
belangrijke voorziening.

4.3

Samenvatting en toekomstperspectief

Buitenzwembaden kunnen anticiperen op zowel de landelijke trends en ontwikkelingen alsook de regionale en lokale
ontwikkelingen. De gemeente Lochem vergrijst, maar niet in een mate waarin voorzieningen hun maatschappelijke
waarde verliezen als gevolg van deze vergrijzing. Dit geldt ook voor beide buitenzwembaden. De trend naar een
leven lang bewegen voor ouderen, wellness en ontspanning en gezinsuitjes maken buitenbaden een onderdeel van
een passend aanbod voor alle Lochemaren. Oudere (banen)zwemmers en jeugd (in de basisschoolleeftijd) zullen veel
minder gaan zwemmen als er geen zwembad meer is in de directe omgeving.
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De Berkel, en in mindere mate de Boskoele, hebben in de zeer nabije omgeving geen vergelijkbare concurrentie en
De Berkel is uniek in haar landelijke en toeristisch aantrekkelijke ligging. Uit de animocijfers van de afgelopen jaren
blijkt dat het bezoek aan de beide baden het landelijk gemiddelde ruimschoots halen, dan wel overstijgen. Daarbij is
de bezetting per m2 water in de Berkel keurig op orde, maar in De Boskoele is dit bezettingscijfer onder gemiddeld
door het relatief grote aantal vierkante meters zwembadwater.
De eigen opbrengsten van De Berkel dekken in representatieve exploitatiejaren voor 92% (2019) de gemaakte
kostenexcl. huur. Dit is landelijk gezien een gemiddeld zeer goede dekkingsgraad. De eigen opbrengsten van De
Boskoele dekken voor 74% (2019) de gemaakte kosten. Dat is gemiddeld.
Beide openbare buitenzwembaden hebben bestaansrecht in de gemeente Lochem en de exploitatie is op orde.
Voortzetting van de exploitatie van de beide zwembaden in de huidige configuratie en samenstelling komt echter
wel steeds meer onder druk te staan. De leeftijd van De Boskoele en het duurzaamheidsniveau van de beide
zwembaden brengt met zich mee dat de energielasten en onderhoudsuitgaven een steeds zwaarder wordende last
betekenen voor de exploitatie en het gemeentelijke instandhoudingsbudget. Verduurzaming of aanpassing en
verbetering van de functionaliteit (positionering en afmeting bassins, routing etc.) is niet of nauwelijks mogelijk.
Deze rapportage werkt daarom nieuwbouw uit.
Daarbij komt uiteraard de vraag aan de orde of er in Lochem één nieuw buitenbad kan komen of dat er gekozen
wordt voor behoud van een openluchtbad in Gorssel en een bad in Almen. In onze optiek dient een zwembad in
Almen zeker behouden te blijven, gelet op de unieke ligging en de toeristische aantrekkingskracht van zwembad De
Berkel.
Dat zou betekenen dat bezoekers uit Gorssel, maar ook Joppe en Eefde niet meer – of nauwelijks nog- zullen gaan
zwemmen. Zij moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Almen, Vorden of Laren. Dat zijn circa 15 autominuten. De basis
voor een buitenbadbezoek wordt daardoor sterk beperkt.
Een alternatief is nog om één nieuw bad te realiseren tussen de beide kernen in. Dat gaat zoals gezegd ten koste van
de locatie in Almen en de ervaring in andere gemeenten leert dat dan misschien 25% van de huidige bezoekers van
de beide gesloten zwembaden gebruik zal gaan maken van een nieuw bad dat niet in de eigen kern ligt.
Beide dorpsraden uit Almen en Gorssel bevestigen nadrukkelijk het belang van het behoud van een openluchtbad
waar kinderen na school zelf nog even naar het zwembad kunnen en volwassenen en gezinnen een zwembad in de
directe nabijheid hebben. Zwemmen betekent voor velen meer dan alleen baantjes zwemmen, men heeft er sociaal
contact. Met name dat gegeven levert de hoge animocijfers op.
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De twee zwembaden hebben en houden derhalve bestaansrecht, maar het aanbod van beide baden zal naar de
toekomst toe meer gedifferentieerd kunnen worden. De locatie van De Berkel leent zich bijvoorbeeld beter voor een
toeristische voorziening dan de Boskoele. De Boskoele heeft echter een grote schare vaste bezoekers uit een
groeiende doelgroep. In het volgende hoofdstuk wordt op basis van dit en het vorig hoofdstuk een voorstel gedaan
voor de configuratie en inrichting van de beide zwembaden.
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5

Configuratie nieuwe zwembaden

In de volgende paragrafen wordt een voorstel gedaan voor de inrichting van de beide baden. Uitgangspunten hierbij
zijn dat beide baden volwaardig zijn en beiden een gezamenlijke doelgroep faciliteren: recreatieve banenzwemmers
en (jonge) gezinnen. In het voorstel wordt wel duidelijk een differentiatie gedaan in doelgroepen en uitstraling. In de
bijlage 4 zijn diverse sfeerimpressies weergegeven welke ten grondslag liggen aan onderstaande voorgestelde
configuratie en inrichting.

5.1

Gezinszwembad De Boskoele

De Boskoele fungeert als een familiezwembad waar jong en oud in een rustgevende omgeving recreëren en hun
baantjes zwemmen. Het huidige wateroppervlak is echter dermate groot dat de energiekosten niet meer in
verhouding zijn met het maatschappelijk rendement van het zwembad. Bovendien vergt een groot bassin tevens een
verhoogde inzet van betaalde toezichthouders. Om de huidige doelgroepen te kunnen blijven faciliteren en
aantrekkelijk te blijven voor dagjesmensen en toeristen wordt de volgende configuratie van De Boskoele
voorgesteld.
• Om de banenzwemmers te kunnen blijven faciliteren en om voldoende diep water voor recreatieve bezoekers te
hebben wordt een 25-meter wedstrijdbad gerealiseerd. Dit bassin is voorzien van startblokken.
• De recreatieve bezoekers worden met een bassin van in totaal 600 m2 gefaciliteerd. Het bassin is voorzien van
enkele speelelementen en een kleine glijbaan. De diepte varieert van 0.40 m tot 1.10 m. Voor een lage
springplank wordt een springkuil gerealiseerd.
• De allerkleinste bezoekers kunnen in een spray-park met diverse waterelementen spelen. Het voordeel van een
spray-park is dat het risico op verdrinking nagenoeg tot 0 wordt gereduceerd. Toezicht vanuit de exploitant is hier
niet noodzakelijk.
• Om ook voor de schoolgaande jeugd voldoende recreatieve uitdaging te bieden wordt een separate
familieglijbaan met skim-out op het terrein geplaatst. Omdat de glijbaan niet uitkomt in het recreatieve of
wedstrijdbad worden risico`s op botsingen met zwemmers vermeden.
• Op de ligweide (bestaand) wordt de air-trampoline gehandhaafd en het trapveldje gemoderniseerd. Daarnaast
wordt het recreatiepark voorzien van diverse onderhoudsarme speelelementen.
• De huidige binnenaccommodatie wordt vervangen door een multifunctionele ontvangstruimte waar entree,
receptie en kleinschalige horeca een plaats krijgen. De receptiewerkzaamheden kunnen op rustige momenten
worden gecombineerd met horeca. De horeca zal in de ochtend fungeren als coffee-corner en in de middag
kunnen voorzien in het traditionele buitenzwembadassortiment.
• Een traditionele ijscokar verlicht op drukke dagen de horeca door ijs en drankjes te verkopen op de ligweide.
• De binnenaccommodatie voorziet tevens in toilet, kleed- en wasruimten voor de bezoekers van het zwembad. Er
zal een groepsdouche voor 8 personen worden gerealiseerd met daarbij een groeps- en individuele kleedcabines.
Door middel van lockers kunnen bezoekers hun spullen opbergen.
• De binnenaccommodatie voorziet tevens in een personeelsruimte met lockers, douche en toilet. Daarnaast is er
een kleine kantoorruimte met voldoende kastruimte, 2 werkplekken en een kluisruimte.
• De techniek zal worden gefaciliteerd in een separaat gebouw in passende stijl. Het complex en het water wordt
gasloos verwarmd.
• Er worden 8 trekkershutten geplaatst om fietsers en wandelaars te kunnen faciliteren in laagdrempelige
slaapplaatsen.
• De huidige parkeerplaats dient te worden voorzien van laadpalen voor elektrische auto`s en eventueel fietsen.
• Het eventueel realiseren van Padelbanen in Gorssel wordt momenteel door de naburige tennisclub onderzocht
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5.2

Outdoor Fun Experience De Berkel

Het huidige zwembad De Berkel in Almen profiteert van haar ligging aan rivier de Berkel. De stichting exploiteert het
zwembad, maar verhuurt ook trekkershutten, kano`s, waterfietsen en sup-boards. Zoals de analyse laat zien is vooral
de verhuur de afgelopen jaren lucratief en omzetverhogend geweest. Daarnaast heeft in de afgelopen coronaperiode
natuurrecreatie in Nederland aan populariteit gewonnen en is binnenlands toerisme gegroeid. Aan de Berkel kan
hierop worden geanticipeerd door voor verschillende doelgroepen, naast de aanwezige zwemfaciliteiten, een
passend aanbod te realiseren.
• Voorgesteld wordt om de zwembadconfiguratie zoals in het voorstel voor De Boskoele over te nemen voor De
Berkel. Dit betekent een 25-meter wedstrijdbad, recreatief bassin met speelelementen, een spraypark en een
familieglijbaan. De huidige waterglijbaan wordt gerenoveerd en blijft. Op deze manier worden huidige en
toekomstige doelgroepen gefaciliteerd en blijft het zwembad voldoende aantrekkingskracht houden op toeristen
en dagjesmensen. Het recreatiebassin zal iets kleiner zijn.
• De ligweide krijgt een meer robuuste uitstraling waarmee een outdoor experience wordt nagestreefd. Met het
(laten) organiseren van activiteiten voor vrijgezellenfeesten, bedrijfsuitjes en outdoor sports wordt een geheel
nieuwe doelgroep voor De Berkel aangetrokken. In bijlage 4 is ter inspiratie een fotocollage toegevoegd.
• Niet alleen de ligweide wordt onderdeel van het complex, ook de rivier zal een voornamere rol gaan spelen. Indien
de lokale en regionale wetgeving het toelaat worden er op land en boven de rivier uitdagende elementen
toegevoegd om de outdoor experience compleet te maken.
• De verhuur van watersport blijft onderdeel van de exploitatie. De verhuur van trekkershutten wordt ook
voortgezet en uitgebreid naar 12 trekkershutten in plaats van de huidige 3. Onderzocht dient te worden of het
mogelijk is om aan de rivier ook enkele camperplaatsen te realiseren. Deze relatief nieuwe, maar steeds groter
wordende doelgroep kan worden gefaciliteerd met enkele relatief eenvoudige investeringen.
• De accommodatie kan in een breder seizoen dan alleen he zomerseizoen gebruikt worden (mrt/april t/m okt/nov).
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De binnenaccommodatie dient daarop te worden ingericht. Naast het kleed-was en toiletaccommodatie voor het
zwembad, zal de binnenaccommodatie ook fungeren als sanitaire ruimte voor de camperplaatsen en worden
voorzien van lockers voor de outdoor- en watersporters.
• Onderzocht dient te worden of het mogelijk is een commerciële horecapachter te laten participeren in de
exploitatie of in ieder geval een samenwerking te starten. Met arrangementen voor campers, suppers, sporters en
de sociale component van het banen- en doelgroepzwemmen biedt De Berkel voldoende mogelijkheden.
Geadviseerd wordt om de huidige horeca uit te breiden met in ieder geval een borrelkaart, lunchkaart en kleine
dinerkaart. In het teken van outdoor experience is een robuuste BBQ-plaats niet te missen.
• De Berkel zal, vanwege de jaarronde exploitatie, tevens de hoofdlocatie worden van Stichting Gorsselse
Zwembaden. Hiertoe dient de binnenaccommodatie tevens te beschikken over voldoende kantoorruimte,
kluisruimte, personeelsruimte inclusief douche en toilet en opslag.
• De huidige parkeerplaats is te klein. Deze dient te worden uitgebreid (en verhard) inclusief oplaadpalen voor
elektrische auto`s en fietsen. In gesprek met omwonenden dient een verkeersplan te worden opgesteld, waarbij
uitgegaan kan worden van jaarronde horeca- en sportexploitatie. De camperplaatsen dienen op een
aantrekkelijke locatie te worden gerealiseerd en voldoende bereikbaar te zijn.
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6

Investerings- en exploitatieraming

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk tonen wij de investeringsramingen, de kapitaallasten en de exploitatieraming, gebaseerd op
nieuwbouw. Het gehanteerde prijspeil is mei 2022. Een specifiek overzicht van de investeringsramingen en
exploitatieramingen is opgenomen de bijlagen 5 en 6. De totale investeringsraming voor zwembad De Boskoele
bedraagt € 5.233.000 exclusief BTW en inclusief onvoorziene kosten. De investeringsraming voor De Berkel bedraagt
€ 5.185.000.
Ten aanzien van de investeringsraming geldt dat de huidige marktsituatie ongekend exceptioneel is. De excessieve
prijsstijgingen die momenteel in de bouwwereld aan de orde zijn heeft men eerder uitsluitend tijdens de eerste en
tweede wereldoorlog, watersnoodramp en de oliecrisis in de jaren 70 meegemaakt. Deze ramingen zijn
momentopnamen omdat vaste basis en in te calculeren indexaties waar we decennialang gewend aan zijn geraakt,
momenteel niet werken door de zwaar verstoorde markt en het krachtenveld dat dit oplevert. In combinatie met de
hoge inflatie wordt een sterke verdere stijging van de bouwkosten verwacht in de komende maanden. Plotselinge
situaties of nieuwe ontwikkelingen, zoals ontstaan van een crisis, maken de voorspelbaarheid echter ondoenlijk en
kunnen voor wijzigingen naar boven en beneden zorgen. Eenzelfde voorbehoud geldt voor de exploitatieramingen.
In het recente verleden is er reeds door een externe partij een investeringsraming opgesteld welke afwijkt van de
ramingen in dit rapport. Naast een gewijzigd prijspeil verschillen de uitgangspunten voor de nieuwbouw van elkaar
en is er voorheen geen rekening gehouden met de bijkomende kosten voor realisatie. Investeringskosten voor o.a.
trekkershutten, infrastructuur, architectuur/engineering en inventaris zijn in dit rapport wel meegenomen. Er is een
post onvoorzien opgenomen van 5% van de investeringskosten.

6.2

Nieuwbouw Gezinszwembad De Boskoele

Voor beide zwembaden gelden de volgende bouwkundige uitgangspunten:
• Volledige sloop van bassins en opstallen inclusief installaties.
• Nieuwbouw van betonnen bassins voorzien van tegelwerk.
• Badrand met kunststof overloopgoten.
• Tegelwerk slipvrij zwembadkwaliteit (Buchtal o.g.).
• Voegwerk met vorstbestendige specie uitvoeren.
• Douches en kleedkamers van volkern onderhoudsvrij materiaal (zoals Trespa) ondergebracht.
• onder/in bouwkundige constructie.

•
van 1,5 mm. Geen bitumendakbedekking.
• Alle buitenkozijnen in aluminium en zowel geanodiseerd en gemommeld, voorzien van
koudebrugonderbrekingen.
• Alle ruiten in HR++ isolatiekwaliteit.
• Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde: gemiddeld
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stalen of houten platte dak met een isolatiewaarde van minimaal Rc=6,5.
Dakbedekking in de kleur wit of lichtgrijs van PVC of EPDM in gewapende kwaliteit en minimale dikte
Voor de installatietechnische voorzieningen geldt voor beide baden:
• All-electric/gasloze installatieconcept.
• Toepassing van zonnepanelen ten behoeve van de opwekking van elektriciteit.
• Toepassing van zonnecollectoren ten behoeve van opwekking van de benodigde warmte.
• Toepassing van warmtepompen (gevoed door zonnepanelen en net) voor (extra) opwarming van het zwemwater.
• Maximale watertemperatuur 21 graden.
• Filtratie door middel van bi-flow zandfilters.
• PP haarvangers.
• Zoutelectrolyse met pH correctie middels zuurdosering (Chloorinstitu III o.g.)
• Ledverlichting met aanwezigheidsdetectie.
• Frequentiegeregelde energiezuinige pompen (Grundfos o.g.)
Het (zwembad)terrein van beide baden wordt op basis van de onderstaande uniforme uitgangspunten gerealiseerd:
• Terrein na sloop uitvlakken en bouwrijp maken.
• Puingranulaat voor bouwverkeer.
• Nieuw PVC leidingwerk en riolering.
• Nieuw HWA aanleggen.
• Water en elektra aansluitpunten en leidingwerk (ook voor campers) • Parkeerplaats voorzien van 4 laadplekken
voor elektrische auto’s
• Aansluitpunten fiets laden (6 stuks 230V IP44 WCD’s).
• Nieuwe prefab trekkershutten/blokhutten van verduurzaamd hout.
• Maatwerk spraypark naar individueel ontwerp met 8 natte actieve hoofdspelelementen en bij passieve
elementen.
• Padelbaan (2 velden) voorzien van drainage, (onder)vloer hekwerk en glazen wanden op kopse zijden. (Almen)
• Outdoor activity center met klimparcours, obstacle run en bootcamp. (Almen)
Zwembad De Boskoele
Specifiek voor Zwembad De Boskoele gelden de onderstaande uitgangspunten voor het vernieuwde zwembad:
• Wedstrijdbad 25x15 meter, 1,1 tot 2,2 m diep (noot; momenteel huren de duikvereniging en de polovereniging het
bad ca. 20 x per jaar met een totale omzet van
•
ca. € 2.000). De hier vermelde waterdiepte is
•
voor hen niet toereikend). Een gelijke
•
waterdiepte van 1.80 m. is meer toereikend voor
• Lockerwand met 200 lockers
deze verenigingen, maar vergt een aanpassing
• Keuken verbonden met kantine en terras/buitenuitgifte
op de investeringsraming. Doorgaans geldt: hoe
• Horeca/kantine
40 m2
dieper het zwembad, hoe hoger de
• Zaal/vergaderruimte
50 m2
investeringskosten en exploitatiekosten.
• Personeelsruimten
90 m2
Recreatiebassin in vrije vorm en gedeeltes 600
• Badmeesterpost verhoogd
m2, lage springplank met springkuil, glijbanen
• 8 blokhutten (ruimtelijk optie tot uitbreiden openhouden)
Spraypark
200 m2
Facilitaire natte ruimte bestaande uit 2
doucheruimten, 30 kleedruimtes en 8 toiletten
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6.3

Nieuwbouw Outdoor Fun Experience De Berkel

De Berkel
Voor zwembad De Berkel en het outdoorpark gelden de onderstaande specifieke uitgangspunten:
• Wedstrijdbad 25x15 meter, 1,1 tot 2,2 m diep. Ook hier zou een gelijke waterdiepte van 1.80 m. hogere
exploitatie- en investeringskosten vergen.
• Recreatiebassin in vrije vorm en gedeeltes 560 m2, lage springplank en springkuil, glijbanen
• Spraypark 200 m2
• Facilitaire natte ruimte bestaande uit 2 doucheruimten, 30 kleedruimtes en 8 toiletten
• Lockerwand met 200 lockers
• keuken verbonden met horeca en terras/buitenuitgifte
• Horeca/kantine

150 m2

• Personeelsruimten

90 m2

• Badmeesterspost verhoogd
• Veld met outdoor activiteiten
• Padelbaan (2 velden, ruimtelijk optie tot uitbreiden openhouden)
• 12 trekkershutten (ruimtelijk optie tot uitbreiden openhouden)
• (Sanitaire) voorzieningen voor kampeerders/campers
• duurzaamheid zoutelectrolyse

6.4

Kapitaal- en onderhoudslasten

Voor het ramen van de kapitaalslasten en onderhoudslasten van de Boskoele en Berkel zijn onderstaande
uitgangspunten gebruikt:
• De bouwkosten bestaan uit de kosten voor grond en infrastructuur, aansluitkosten NUTS, sloopwerkzaamheden
en 65% van de geraamde post bouwkundig en installaties. Deze kosten worden over 40 jaar afgeschreven.
• De post installaties, met een afschrijvingstermijn van 15 jaar, bestaan uit 35% van de geraamde post bouwkundig
en installaties.
• Op de losse en vaste inventaris wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd.
• Aangenomen wordt dat de kosten voor leges, bijkomende kosten en onvoorzien (staartkosten) in 40 jaar kunnen
worden afgeschreven. Zo niet dan moeten deze bij de nadere uitwerking worden meegenomen.
• Voor de trekkershutten en het outdoorpark wordt een afschrijvingstermijn van 20 jaar gehanteerd.
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• Er is bij de het ramen van de kapitaallasten gerekend met een door de gemeente Lochem gehanteerde
rekenrente van 0.5%. Gerekend wordt met een annuïtaire financiering.
• De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische levensduur. Indien de vrijval gereserveerd wordt
voor vervangingsinvesteringen wordt het MJOP-budget volledig gevuld voor wat betreft planmatig onderhoud en
vervangingen.
Voor zwembad De Berkel gelden dezelfde uitgangspunten.
Zwembad De Berkel
Bouwkosten en staartkosten

€ 3.422.500

40 jaar

€ 94.617

Trekkershutten en outdoor

€ 415.000

20 jaar

€ 21.857

Installaties

€ 1.207.500

15 jaar

€ 83.757

Inventaris

€ 140.000

10 jaar

€ 14.388

Totaal per jaar

€ 214.619

De verdeling van onderhoudsverantwoordelijkheden wordt in de beheerafspraken tussen gemeente en stichting
vastgesteld. Bij het ramen van de exploitatiebegrotingen in de volgende paragraaf is uitgegaan van:
• Posten voor groot en klein onderhoud zijn voor de stichting.
• Post onderhoud groen en terrein is voor rekening van de stichting.
• Onderhoud van alle inventaris, trekkershutten en de outdoor toestellen zijn des stichtings.
De uitvoer van het volledige onderhoud is een verantwoordelijkheid van de stichting. In het kader van
zelfwerkzaamheid en specifieke zwembadtechnische kennis is dit aan te bevelen. Daarnaast kan de stichting rekenen
op een groep vrijwilligers die zich inzet voor onderhoud van de trekkershutten en het groen.
Voor de raming van de onderhoudskosten hebben wij onderstaand vooralsnog de geldende kengetallen opgenomen.
In de praktijk zal de Stichting daar met haar vrijwilligers flink op kunnen besparen.
Groot onderhoud

1.25% van de bouwkundige, installatietechnische investeringskosten, inclusief
infrastructuur en groen

Klein onderhoud

0.5% van de bouwkundige en installatietechnische investeringskosten

Zwembad De Boskoele
Groot onderhoud

€ 50.500

Klein onderhoud

€ 19.375

Onderhoud groen

€

Onderhoud inventaris

€ 2.500

Onderhoud Trekkershutten

€ 4.200

Totaal

€ 77.400
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Onderhoud groen

0.5% van de investeringskosten voor groenvoorziening en terreininrichting

Onderhoud inventaris

2% van de investeringskosten voor vaste en losse inrichting en inventaris

Onderhoud Trekkershutten

1.75% van de investeringskosten

Onderhoud Outdoor

1.75% van de investeringskosten

Voor de zwembaden gelden de onderstaande onderhoudskostenramingen:
Zwembad De Berkel
Groot onderhoud

€ 47.200

Klein onderhoud

€ 17.875

Onderhoud groen

€ 1.000

Onderhoud inventaris

€ 4.000

Onderhoud Trekkershutten en outdoor

€ 7.265

Totaal

€ 76.140

NB alle bovenstaande onderhoudsposten zijn opgenomen in exploitatieraming. Bij de onderhoudskosten voor de
inventaris van De Berkel is tevens rekening gehouden met het onderhoud van de watersportfaciliteiten.

6.5

Exploitatieramingen De Boskoele en De Berkel

Op basis van de exploitatieanalyse in hoofdstuk 2 en de hiervoor beschreven investeringsramingen en
onderhoudslasten is een exploitatiebegroting op te stellen. Deze begroting is een indicatie voor het eerste volledige
exploitatiejaar na realisatie van de nieuwbouw. Om een valide beeld te creëren is uitgegaan van prijspeil mei 2022.
Opbrengsten en kosten-batenverhoudingen zijn afgeleid van het laatste representatieve exploitatiejaar 2019: een
gemiddelde zomer met een gezond aantal bezoekers van de zwembaden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw
en eventuele toeristenbelasting. Nader fiscaal onderzoek moet uitwijzen of de betreffende activiteiten van de
stichting btw-belast zijn.
Op basis van de huidige animocijfers en bevolkingsprognoses is het aantal te verwachten bezoekers geprognotiseerd.
Voor de Boskoele wordt een bezoekersaantal van 37.000 verwacht. Exclusief de verhuur van watersport en
trekkershutten worden voor De Berkel 33.500 bezoekers geraamd. Dit betreft een voorzichtige prognose. De
vernieuwde baden zullen naar waarschijnlijkheid een grotere aantrekkingskracht hebben dan de huidige baden. Voor
alle kosten en baten geldt dat er met 2% per jaar is geïndexeerd, voor 2021 – 2022 geldt een indexatie van 5%.
Baten
Voor zowel De Boskoele als De Berkel blijven de entreegelden en baten uit abonnementsverkoop de belangrijkste
bron van inkomsten. Op basis van de bezoek- en animocijfers is het aantal bezoekers geprognotiseerd. Dit aantal
bezoekers is vermenigvuldigd met de naar 2022 geïndexeerde entreeopbrengst per bezoeker van 2019. Voor het lesen doelgroepzwemmen is uitgegaan van een lichte groei en zijn de prijzen geïndexeerd.
De verkopen via de Kiosk zijn naast de entreegelden een belangrijke omzetbron. Voor de Boskoele is op basis van de
bezoekersprognose en het bestedingsbedrag per bezoeker een omzet van € 30.000 te verwachten. Om deze omzet
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te behalen is actieve verkoop en het aanbieden van arrangementen sterk aan te bevelen. Het huidige
inkooppercentage is met 62% erg hoog. Dit percentage is echter naar verwachting getroebleerd met andere
inkoopartikelen zoals toiletartikelen en eigen gebruik. Voor de exploitatieraming is een inkooppercentage van 50%
gehanteerd.
Voor de Berkel geldt dat in de investeringsraming is uitgegaan van een uitgebreide(re) horecafaciliteit dan dat nu het
geval is. Het is aan de huidige exploitant om te bepalen of voor deze horeca een externe uitbater wordt gezocht, of
de exploitant deze in eigen beheer exploiteert. Op basis van het aantal vierkante meters en een voorzichtige
omzetprognose voor de jaarronde horecaexploitatie, is een omzet van € 100.000 te verwachten. Een huur/pacht van
€ 10.000 is hiermee haalbaar (ca. 10% van de omzet).
Indien eenzelfde horeca als in De Boskoele met eenzelfde geijkt zwembadassortiment wordt geëxploiteerd door de
stichting is een omzet van € 34.250 haalbaar. Met eenzelfde inkooppercentage als in de Boskoele en bijbehorende
personeelskosten is het verpachten van de horeca een meer rendabele vorm van exploitatie. Deze pacht brengt wel
een wijziging van de horecavergunning met zich mee. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit haalbaar is.
Outdoor
Een deel van de exploitatie van zwembad De Berkel richt zich op dit moment op de verhuur van
watersportfaciliteiten, zoals waterfietsen, kano`s en supboards. De verhuurtarieven zijn op dit moment bezien de
gemiddelde in de regio gehanteerde tarieven aan de lage kant. Met een kleine verhoging van het tarief van met name
de supboards is een verhoogde omzet te verkrijgen. De verwachting is dat buitenrecreatie en watersport een
blijvende aantrekkingskracht heeft en het animo voor binnenlands toerisme blijft. De omzet wordt geraamd op €
30.000, tegenover ruim € 25.000 in 2021.
Voor De Berkel is in de investeringsramingen een outdoor center opgenomen. Deze ruimte is verhuurbaar aan een
ondernemer welke deze voor eigen rekening en risico kan exploiteren. Het outdoor center met enkele toestellen
maar voornamelijk terrein, kan naar verwachting voor € 5.000 per jaar worden verhuurd. Deze prijs is afgeleid van een
vergelijkbare accommodatie elders in het land. Met deze ondernemer kunnen o.a. met het sup-boardverhuur en de
trekkershutten commercieel interessante afspraken worden gemaakt.
Trekkershutten en camperplaatsen
De ligging van zwembad De Berkel aan een meander van rivier De Berkel is niet enkel voor outdoor activiteiten
geschikt. In de investeringsramingen is tevens rekening gehouden met (een uitbreiding) van de verblijfsrecreatie. Het
bestaande aanbod trekkershutten wordt gerenoveerd en uitgebreid tot een totaal van 12. Naast de vaste gebouwen
wordt er tevens ruimte gecreëerd voor een 6-tal camperplaatsen. Naast de aansluitingen voor water en elektriciteit in
de trekkershutten en camperplaatsen wordt er ook een uitgebreide sanitaire faciliteit gerealiseerd ten behoeve van
verblijfsrecreatie. De combinatie van ligging, de uitgebreide(re) horeca en activiteiten maken De Berkel een
aantrekkelijke bestemming voor wandelaars, campers en fietsers. Voor de Boskoele zijn een 8-tal trekkershutten
opgenomen in de investeringsraming.
Een voorzichtige indicatie van de bezetting en omzet van de trekkershutten en het camperterrein is op basis van
landelijke kengetallen, de huidige tarieven voor de trekkershutten en een gemiddelde prijs voor een
camperplaats opgemaakt. Een gemiddelde bezetting van 35% gedurende het seizoen voor de trekkershutten
wordt haalbaar geacht. Voor de camperplaatsen is een bezetting van 50% haalbaar. Hierbij is uitgegaan van een
seizoen dat loopt van half april tot half september (153 dagen). De geraamde totale omzet aan verhuur aan
verblijfsrecreanten bedraagt in het eerste exploitatiejaar voor de Berkel € 48.600, in de Boskoele bedraagt de
geraamde omzet € 24.850. In 2021 werd met de verhuur van 3 trekkershutten een omzet behaald van € 17.441.
De prijs per camperplaats per nacht bedraagt € 15-, exclusief 9% btw en toeristenbelasting.
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De jaarlijkse afschrijvings- en onderhoudskosten van de trekkershutten en camperplaatsen bedragen gezamenlijk ca.
€ 45.000. Daar tellen wij de personele uitbreiding van 0,5 FTE à € 20.000 bij op. De indicatief begrote inkomsten
bedragen € 73.000. Daarmee levert de investering een bescheiden positief resultaat op. Minstens even belangrijk is
echter de spin-off naar de horeca, de zwembaden en de outdoor-activiteiten. Dat kan een flinke toename van de
omzet opleveren plus dat daarmee het maatschappelijk rendement sterk wordt verhoogd.

Lasten
De grootste kostenpost voor de stichting zijn de personeelslasten. De huidige vaste formatie van 3,4 FTE wordt in het
zwemseizoen door oproepkrachten verdubbeld tot 6,8 FTE. Met deze formatie wordt het haalbaar geacht de
zwembaden inclusief administratie, licht onderhoud en het zwemprogramma naar behoren te exploiteren. Daarnaast
is er door het verkleinen van de bassins en het toepassen van een spray-park in beide baden mogelijk om met minder
toezichthouders dezelfde veiligheid te garanderen als in de huidige configuratie van de baden. Het ontstane surplus
aan oproepkrachten kan worden ingezet voor facilitaire werkzaamheden ten behoeve van verblijfsrecreatie. Voor de
uitgebreidere werkzaamheden rond de verblijfsrecreatie, waaronder begrepen administratie, marketing,
schoonmaak en sales, wordt een extra 0.5 FTE aan de vaste formatie toegevoegd. De personeelskosten inclusief
werkgeverslasten komen in het eerste exploitatiejaar uit op € 246.550 tegenover € 229.000 in 2021. De overige
personeelskosten worden geraamd op 5% van de personeelslasten. Alle medewerkers worden conform CAO
Zwembaden ingedeeld en beloond.
Energie
Beide zwembaden zullen gasloos en full-electric operationeel worden. Daarnaast zullen zonnepanelen en collectoren
voor een groot deel van de verwarming van het zwem- en drinkwater zorgen. De energiekosten voor
buitenzwembaden zijn, in tegenstelling tot binnenzwembaden wat een gecontroleerde omgeving is, in dit stadium
nauwelijks te ramen en lopen uiteen. Het gedrag en de wensen van de gemeente (instelling temperatuur, gebruik
afdekking bassin) en de buitentemperatuur (openingsperiode, de weersomstandigheden) hebben een grote invloed.
De opbrengsten elektra (zonnepanelen) en warmte (zonnecollectoren) zijn dusdanig dat het rendabel is deze
investering te doen. In het zwemseizoen is de opbrengst van deze zonne-energie het hoogst.
Op basis van het geschatte gebruik van water en elektriciteit door BBP (pagina 22 van hun rapportage), de tarieven
prijspeil mei 2022 en de voorgestelde configuratie is onderstaande raming van de energielasten gemaakt. Er zal naast
de opbrengst van de zonnepanelen ook elektriciteit van het stroomnet moeten worden afgenomen. Daarnaast geldt
zowel voor water als elektriciteit dat er sprake is van vastrecht en energiebelasting.

Huur
Voor de huur die door de gemeente Lochem aan de stichting wordt berekend is een PM post opgenomen in de
exploitatieraming. De uiteindelijke huurprijs is afhankelijk van de diverse definitieve afspraken in het kader van
beheer en onderhoud van de beide zwembaden. In een volgende fase van het realisatietraject wordt de definitieve
huurprijs vastgesteld. Om te voldoen aan de Wet markt en overheid dient een kostprijsdekkende huur te worden
berekend. Voor vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen wordt een volledige huurcompensatie gegeven door
de verhuurder.
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Water

Elektriciteit

De Boskoele

4600 m3

€ 3.700

30.421 kWh

€ 13.600

De Berkel

4162 m3

€ 3.450

35.000 kWh

€ 15.600

Door gebruik te maken van zoutelektrolyse in plaats van direct geleverd chloorbleekloog wordt voor de exploitatie
een besparing gerealiseerd. De waterbehandelingsinstallatie inclusief zoutreactor betekent wel een hoger
elektriciteitsverbruik en onderhoudspost. Ten opzichte van 2019 worden de kosten voor hulpstoffen zoals chloor en
zwavelzuur met 70% gereduceerd (BBP).
Overige lasten
Op basis van de vorige exploitatiejaren, indexatie en een op basis van ervaringscijfers is een aantal vaste posten, zoals
afval, verzekeringen en belastingen in de raming opgenomen. Er wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd
op de door de exploitant opgestelde jaarrekening. De opgenomen post afschrijvingen heeft betrekking op de
afschrijving van watersportattributen en de kapitaalslasten voor de verblijfsrecreatiefaciliteiten en het
outdoorterrein.
Exploitatieresultaat
Met inachtneming van bovenstaande bedragen, uitgangspunten en voorwaarden behaalt de stichting, met een
pmpost voor de huur en onderhoud, een negatief exploitatieresultaat van € 1.700. De Boskoele haalt een
exploitatieresultaat van - € 2.565 en de Berkel een resultaat van € 865,-.
Exploitatie Stichting Gorsselse Zwembaden
Boskoele

Berkel

SGZ

Baten
Entreegelden
Lesgelden
Verkopen Kiosk

€
143.500
€
3.900
€
30.000

Waterfietsen
Kano`s en Sup`s
Outdoor (verhuur)

Trekkershutten en camperplaatsen

€
24.850
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€
118.500
€
11.400

€
1.000
€
30.000
€
5.000
€
48.650

€
262.000
€
15.300
€
30.000
€
1.000
€
30.000
€
3.500
€
73.500
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Sponsoring

€
2.500

€
2.500
€
10.000
€
2.000
€
229.050

Verhuur horeca
Overige baten
Subtotaal

€
2.000
€
206.750

€
5.000
€
10.000
€
4.000
€
435.800
€

Inkoop
Brutoresultaat

Lasten
Personeelskosten, incl. soc. Lasten
Overige personeelskosten
Gas
Water
Elektriciteit
Hulpstoffen
Groot en klein onderhoud
Onderhoud groen
Onderhoud inventaris
Onderhoud trekkershutten en outdoor
Afval
Kantoorkosten
Contributies en lidmaatschappen
Bestuurs- en advieskosten
Accountantskosten
Verzekeringen
Belastingen
Huur
Afschrijvingen verblijfsrecreatie en outdoor
Overige lasten

Totaal Lasten

€
15.000

€
15.000

€
191.750

€
229.050

€
420.800

€
118.600
€
5.950
€
€
3.700
€
13.600
€
2.750
pm

€
127.950
€
6.400
- €
€
3.450
€
15.600
€
2.150
pm

€
246.550
€
12.350
- €
€
7.150
€
29.200
€
4.900
pm

€
825
€
2.500
€
4.200
€
1.750
€
3.000
€
1.300
€
4.000
€
5.000
€
1.500
€
11.500

€
1.000
€
4.000
€
7.265
€
3.000
€
3.500
€
2.500
€
4.000
€
5.000
€
2.000
€
12.500
pm

€
12.640
€
1.500
€
194.315
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-

€
1.825
€
6.500
€
11.465
€
4.750
€
6.500
€
3.800
€
8.000
€
10.000
€
3.500
€
24.000
pm

€
21.857
€
6.000
€
228.172

-

pm
€
34.497
€
7.500
€
422.487
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Exploitatieresultaat
Huurcompensatie

€
2.565

Subsidie
Exploitatieresultaat voor belastingen
Financiele dekkingsgraad ex huur en subsidie

-

€
878
pm
pm

€
2.565

-

€
1.687

-

pm
pm
€
878

99%

pm
pm
€
1.687

100%

100%

Het belangrijkste verschil met de exploitatie van 2019 ziet er al volgt uit:
SGZ
2019

Exploitatie Stichting Gorsselse Zwembaden

SGZ
Nieuw

Verschil

Brutoresultaat

€
321.249

€
420.800

€
99.551

Totaal Lasten

€
420.352

€
422.487

€
2.135

Exploitatieresultaat

€
99.103

€
1.687

-

€
97.416

Exploitatieresultaat voor belastingen

€
14.479

€
1.687

-

€
16.166

Financiele dekkingsgraad ex huur en subsidie

84%

100%

16%

De baten stijgen met name door de omzetverhoging van de outdoor activiteiten, de verhuur en de trekkershutten en
camperplaatsen. Er is nog geen rekening gehouden met de spin-off naar zwemmen en horeca.
De lastenstijging van personeel en afschrijving van investering en onderhoud worden vrijwel geheel gecompenseerd
door de besparing op gas.
Om een vergelijking te maken tussen de kosten en resultaten van de exploitatie voor en na realisatie is een
vergelijking gemaakt van diverse posten op basis van MJOP Boskoele en Berkel, begroting stichting 2022 en de
bovenstaande ramingen voor onderhoud en verdere exploitatie. Het overzicht van alle kosten en resultaten ziet er als
volgt uit.
Exploitatie Stichting Gorsselse Zwembaden
Gemeentelijke lasten
Huidige situatie

Exploitatie na realisatie

Onderhoud incl. inventaris

€
128.000

€

Huur aan gemeente

€
33.512

-

-140.450

€
-

ouderen en toerisme.
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Exploitatiebijdrage gemeente
Exploitatieresultaat stichting

€
120.057
€

Kapitaalslasten gemeente

€

Saldo

€
214.545

Verschil

-

-

€
- €
1.687
- €

-396.403

€

-538.540

€

-323.995

-

De gemeentelijke jaarlasten gaan geheel bestaan uit de kapitaalasten van nieuwbouw die ervoor zorgt dat de beide
baden weer voor 40 jaar toekomstbestendig, functioneel en duurzaam zijn.
Op basis van de bovenstaande ramingen, voorbehouden en voorzichtige inschattingen verandert het
exploitatietekort van de stichting richting een positief saldo.
Een onzekerheid voor buitenbaden is vanzelfsprekend het weer. Met het differentiëren in zwemmen,
verblijfsrecreatie en verhuur van watersport en het outdoor-terrein heeft de exploitant impact op de regio, jeugd,

7

Het optimale beheermodel

7.1

Inleiding

De zwembaden in Lochem worden geëxploiteerd door Stichtingen; het overdekte bad door de Stichting de Beemd en
de openluchtbaden van Almen en Gorssel door de Stichting Gorsselse zwembaden (SGZ).
(het zwembad van Laren valt buiten de strekking van deze studie. Op bestuurlijk niveau is er sprake van een “linking
pin”; twee bestuurders van de SGZ hebben ook zitting in het bestuur van de Beemd.
De gemeente heeft met de Stichting de Beemd een -beperkte- exploitatieovereenkomst. Met SGZ heeft de
gemeente geen overeenkomst. De Stichting vraagt jaarlijks subsidie aan. Op deze subsidieverstrekking zijn de
voorwaarden van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Lochem 2013’ van toepassing. Het is aan te bevelen
om met beide stichtingen een toekomstbestendige en complete huur- en exploitatieovereenkomst aan te gaan voor
meerdere jaren.
Daarbij is het zaak om op voorhand de hiervoor te formuleren uitgangspunten en randvoorwaarden op de
bestuurlijke en gemeentelijke uitgangspunten af te stemmen. Daarnaast is een belangrijke succesfactor of de aan de
organisatie te stellen eisen realistisch zijn. Dit hoofdstuk biedt inzicht in de wijze waarop de belangrijkste
uitgangspunten en randvoorwaarden, waarin de beheer- en exploitatietaken en de financiële- en kwaliteitscriteria
kunnen worden benoemd.

7.2

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Algemeen
In algemene zin wordt onderstaand een aantal relevante aspecten benoemd waar in de uitwerking rekening mee
moet worden gehouden:
• Er is vakspecialistische (ondersteunende) kennis nodig om de zwembaden draaiende te houden
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• Het maatschappelijk rendement – het benutten van de accommodatie- moet zo groot mogelijk zijn. Dan gaat het
over zaken als bezoek en deelname aan activiteiten, klantgerichtheid, ruim aanbod/openstelling, redelijke
tarieven voor gebruikers, tegemoetkomen aan behoefte verenigingen etc. Uiteraard binnen aanvaardbare kosten
• Het exploitatiemodel moet fiscaal passend zijn. In het kader van de Btw-vrijstelling is momenteel nog een
specifieke compensatieregeling van toepassing die door de gemeente kan worden benut (SPUK-regeling)
• De continuïteit in de exploitatie moet gewaarborgd zijn. En daarvoor is continuïteit in bestuur, management en
personeel nodig. Het neerzetten/behouden van een goede organisatiestructuur voor het beheer van de
zwembaden is dan ook essentieel.
Beheer en Exploitatie
• Het (sport)beleid blijft verankerd binnen de gemeentelijke organisatie. De Stichting heeft behoefte aan gevraagde en ongevraagde- beleidsafstemming en beleidskaders. De uitvoering van dit beleid -voor zover het de
zwembaden betreft- is ondergebracht bij de Stichting.
• De Stichting stelt op basis van de gemeentelijke beleidskaders een ondernemingsplan op dat periodiek wordt
bijgesteld. Hierin worden naast de financiële doelen ook de maatschappelijke prestaties concreet benoemd.
• Bij de omvang van de betreffende exploitatie past een exploitatiecontract voor een langere periode met
verlengingsopties De stichting beheert en exploiteert dan tegen een van tevoren overeengekomen bijdrage in het
exploitatietekort, de accommodaties in de vorm van een vergoeding voor beheer- en exploitatiediensten.
• Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een samengesteld indexcijfer.
• Een exploitatieoverschot over een boekjaar wordt aan het Eigen Vermogen toegevoegd als “reserve
exploitatierisico’s”. Deze reserve wordt gemaximeerd tot een nader te bepalen bedrag.
• Als in enig jaar de post “reserve exploitatierisico’s” hoger zou worden dan het maximaal toegestane bedrag,
wordt het meerdere bijvoorbeeld voor de helft door de Stichting als “niet gebruikte exploitatiebijdrage”
terugbetaald aan de gemeente. De overige 50% kan dan in overleg besteed te worden aan het bevorderen van de
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de accommodaties en faciliteiten in de ruimste zin van het woord. De
exploitant en gemeente kunnen hiertoe samen voorstellen uitwerken.
• Exploitatieverliezen worden ten laste van de reserve/ het Eigen Vermogen gebracht, tot dit tot € 0,00 is
gereduceerd. Bij een eventueel nog verder resterend verlies kan de gemeente naar eigen inzicht overgaan tot
additionele financiering (d.m.v. een renteloze, niet tussentijds opeisbare, lening). Deze financiering wordt zo
mogelijk afgelost uit eventueel latere positieve resultaten.
Gebruik algemeen
• De zwem- en de aanvullende sport- en recreatiefunctie van de zwembaden vormt een basisvoorziening voor de
inwoners van de gemeente Lochem en de omliggende regio’s, die hen gelegenheid biedt tot actieve en passieve
sportbeoefening, zwemvaardigheid en recreatiemogelijkheden in de meest brede zin van de betekenis.
• De zwemaccommodaties zijn bestemd en toegankelijk voor zwemmers, sporters, zwemlesleerlingen, recreatieve
bezoekers en toeschouwers van activiteiten in alle verschijningsvormen van sport en bewegen etc. Deze functies
moeten voor de gemeenschap in stand worden gehouden. Daarnaast spelen de accommodaties ook een
belangrijke rol voor het toerisme; een belangrijke speerpunt in het beleid van de gemeente Lochem.
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• De zwemaccommodaties dienen op een evenwichtige wijze beschikbaar en opengesteld te zijn voor particulieren
en verenigingen/groepen uit de gemeente.
• Het aantal openstellingsuren, alsmede de samenstelling van de openstellingsuren worden door de Stichting in
beginsel bepaald op basis van de vraag uit de markt c.q. behoeften uit de samenleving. Als uitgangspunt voor
haar openstellingsbeleid voor de accommodatie(s) hanteert de Stichting de volgende uitgangspunten:
• de vraag naar en/of belangstelling voor activiteiten;
• voldoende openstelling voor alle relevante maatschappelijke groeperingen;
• een acceptabele en herkenbare verhouding tussen de bezoekersaantallen tijdens een openstellingsuur/activiteit
en de kosten die dit gebruik, dan wel de beschikbaarstelling met zich brengt.
• De exploitatie van de horeca in de accommodaties is minimaal kostendekkend, en de rol van de horeca ten
behoeve van de exploitatie is ondersteunend. (para commercieel).
• De Stichting verplicht zich te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en regelgevingen, waaronder Drank- en
Horecawet, APV, Arbowet en geldende CAO, Brandpreventieverordening, Wet Milieubeheer, Warenwet en
WHVBZ. De Stichting is verantwoordelijk voor hygiëne, veiligheid en toezicht.
Commerciële activiteiten
De Stichting heeft de vrijheid commerciële activiteiten in de accommodaties te organiseren binnen de kaders van de
exploitatieafspraken die ze met de gemeente maakt. De publieke functie heeft echter prioriteit en dient intact te
blijven.
• transparantie.
Personeel
De Stichting is altijd verantwoordelijk voor voldoende, en in overeenstemming met de activiteit, gekwalificeerd
toezichthoudend en/of instructie gevend personeel, in verband met de hygiëne, veiligheid en toezicht in de
accommodaties.
Informatievoorziening/verslaglegging
De Stichting dient de gemeente jaarlijks in ieder geval de volgende informatie te verstrekken:
• Een jaarrekening en een jaarverslag dat ook inzicht geeft in de maatschappelijke resultaten van de
accommodaties en de beleidsvoornemens voor (het) volgende jaar/jaren.
• Periodiek de resultaten van een klantentevredenheidsonderzoek inclusief verbetermaatregelen.
• Eenmaal per jaar een certificaat van het keurmerk Veilig en Schoon voor zwembaden (of een vergelijkbare
rapportage)

• De gemeente legt geen beperkingen op met betrekking tot de aard en omvang van de commerciële activiteiten,
mits deze niet strijdig zijn met de overige voorwaarden, het vigerende bestemmingsplan, de horecavergunning
.de Algemene Plaatselijke Verordening en overige wet- en regelgeving.
Tarieven
• De Stichting is vrij om de tarieven voor activiteiten en ingebruikgeving van de accommodaties naar eigen inzicht
vast te stellen en jaarlijks te wijzigen. Als uitgangspunt voor haar tarievenbeleid en -structuur voor de
accommodatie(s) en activiteiten hanteert de Stichting de volgende uitgangspunten:
• marktconformiteit;
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• De Stichting zal minimaal 1 maal per jaar, maar vaker indien de gemeente daar aanleiding toe zien, overleg te
organiseren met de gemeente over relevante bedrijfs- en beleidsontwikkelingen en beleidsvoornemens en
maatschappelijk relevante ontwikkelingen (bijstelling ondernemingsplan).
• De gemeente heeft te allen tijde het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst aanvullende
informatie te verzoeken, mits zij de Stichting een redelijke termijn geeft om aan dat informatieverzoek te
voldoen.

7.3

Onderhoud en eigendom

De gemeente is momenteel eigenaar van de accommodaties. . In lijn met het buitenbad Laren streeft de gemeente
ernaar om het eigendom en onderhoud van de accommodatie over te dragen aan de Stichting. Het gemeentelijk
beleid is erop gericht om zoveel mogelijk in standhoudingstaken neer te leggen bij de exploitant/gebruikers.
In onze optiek is het voor de gemeente niet noodzakelijk om het eigendom van de zwembaden over te dragen aan de
Stichting. Een stichting is in alle opzichten autonoom en als zij eigenaar wordt heeft de gemeente nauwelijks nog
invloed of inzicht. In het -recente- verleden hebben gemeenten regelmatig minder goede ervaringen met het
vervreemden van maatschappelijk vastgoed aan bijvoorbeeld verenigingen (sportvelden), exploitanten of
stichtingen. Het is te overwegen om als gemeente wel het eigendom te houden, maar de rolverdeling tussen
Stichting en gemeente als volgt af te spreken.

7.4

Beheervormen algemeen

7.4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt op de mogelijke beheervormen ingegaan. In de uitwerking van een mogelijke beheervorm
voor de exploitatie van de openluchtbaden geldt als aanname, dat er geen sprake is van afstoting, waarbij de
gemeente ook het eigendom van de accommodatie overdraagt en geen enkele invloed op en bemoeienis met de
exploitatie meer heeft. Dat betekent dat er - naast gemeentelijk beheer - in principe voor externe verzelfstandiging,
of privatisering c.q. uitbesteding kan worden gekozen. Als uitgangspunt geldt, dat de gemeente in alle gevallen haar
gemeentelijke taak continueert door het eigendom van de accommodatie(s) te behouden en een exploitatiebijdrage
te verstrekken. Onderstaand werken wij deze vormen verder uit in algemene zin.

Gemeente

Stichting

Het onderscheid tussen eigenarenonderhoud en
huurdersonderhoud is bij wet geregeld. De
eigenaar kan de verantwoordelijkheden die
daarmee samenhangen niet vervreemden. Wel
kan hij of zij groot onderhoudstaken onder regie
laten uitvoeren door een andere partij,
bijvoorbeeld omdat die partij de benodigde
specifieke deskundigheid in huis heeft omdat die
partij ook een aantal andere taken heeft met
betrekking tot dat vastgoed (beheerder,
exploitant).

Zowel het huurdersonderhoud als het eigenaarsonderhoud
ligt in dit geval bij de Stichting. Het opstellen van de
Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP)vindt in samenspraak
plaats. Op basis van het MJOP wordt jaarlijks eveneens in
samenspraak bepaald wat er in dat jaar aan planmatig
(vervangings)onderhoud wordt gedaan.
De bekostiging van het onderhoud vindt plaats middels een
jaarlijkse dotatie in een onderhoudsfonds, dat -bij voorkeur- is
ondergebracht bij de Stichting. Betalingen daaruit kunnen
uitsluitend plaatsvinden op basis van door de eigenaar
goedgekeurde facturen.
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7.5

Uitwerking beheervormen algemeen

7.5.1

Gemeentelijk beheer

Gemeentelijk beheer betekent feitelijk dat de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van de
sportaccommodaties binnen een afdeling, unit of cluster is ondergebracht, die veelal onderdeel is van een groter
organisatorisch geheel.
Bestuurlijke en maatschappelijke invloed
De waarborging van de bestuurlijke en maatschappelijke invloed kan eenvoudig worden geregeld binnen de
gemeentelijke organisatie door de opdracht die aan het afdelings-/unithoofd of teamleider wordt verstrekt. Het gaat
daarbij vaak om een combinatie van (beperkte) beleids- en uitvoeringsverantwoordelijkheid.
Financiële risico’s
De gemeente blijft bij tegenvallende exploitatieresultaten voor 100% financieel verantwoordelijk. Opbouw van een
voldoende groot weerstandsvermogen is slechts mogelijk, indien met de gemeente afspraken worden gemaakt om
eventuele niet-bestede exploitatiebudgetten binnen het programma “sport” als een te maximeren exploitatiereserve
te kunnen reserveren. In de praktijk komt dit zelden voor.
Financiële risico’s
Idem als bij gemeentelijk beheer.

7.5.2

Externe verzelfstandiging

Externe verzelfstandiging betekent de inrichting van een exploitatie BV (of NV) of stichting, die in opdracht van de
gemeente uitvoering geeft aan het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties en eventuele toegevoegde
taken. In de meeste gevallen is het College van Burgemeester en Wethouders aandeelhouder van de vennootschap,
of benoemt het bestuur van een stichting.
Bestuurlijke en maatschappelijke invloed
Er dienen overeenkomsten tussen de exploitatie BV c.q. stichting en de gemeente te worden opgesteld, die garanties
bieden voor de maatschappelijke- en financiële doelstellingen. Het bestuur van de exploitatie BV c.q. stichting kan
hierbij zowel verantwoordelijk worden gesteld voor de instandhouding van de accommodaties als publieke functie,
maatschappelijke prestaties en vaste financiële budgetten. Binnen deze taakstelling bestaat vervolgens een grote
mate van vrijheid in de bedrijfsvoering. Het bestuur van de exploitatie BV c.q. stichting is evenwel verantwoording
schuldig aan het College en/of de gemeenteraad en heeft instemming/toestemming nodig voor zaken als:
• substantiële wijzigingen in de tariefstelling van de basistarieven voor verhuur;
• investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen;
• de vaststelling van de jaarrekening en de meerjaren exploitatiebegroting;
• statutenwijziging;
• ontbinding van de rechtspersoon;
• aanvraag van faillissement en surseance van betaling.
Afspraken ten aanzien van onderhoud worden vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan. Controle op de
uitvoering kan plaatsvinden door accountantscontrole en een jaarlijkse schouw. Als gevolg van eerdergenoemde
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overeenkomsten behoudt de gemeente voldoende zeggenschap over gebruik, tarieven, openstelling en
instandhouding van de accommodaties.
Financiële risico’s
De gemeente blijft bij tegenvallende exploitatieresultaten uiteindelijk voor 100% financieel verantwoordelijk, ook al
is er sprake van een gesloten eindfinanciering. Opbouw van een voldoende groot weerstandsvermogen is echter
mogelijk indien er in het overeen te komen exploitatiebudget enige speelruimte zit en met de gemeente afspraken
worden gemaakt om eventuele niet-bestede exploitatiebudgetten binnen de BV c.q. stichting te kunnen reserveren
als een te maximeren exploitatiereserve.

7.5.3

Privatisering lokale ondernemer

Een lokale ondernemer is door zijn omvang vaak minder goed in staat om schaalvoordelen te bewerkstelligen en de
continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen. Er bestaan echter goede voorbeelden van lokale ondernemers, die
een maatschappelijke voorziening exploiteren. Het succes van deze beheervorm is sterk afhankelijk van de persoon
die de onderneming gaat leiden. De lokale ondernemer is in persoon het boegbeeld van de onderneming. Hij zal het
management van de accommodatie nadrukkelijk zelf voeren, of op de voet volgen. Het gaat hierbij veelal om
solitaire accommodaties.
Bestuurlijke en maatschappelijke invloed
Voor de ondernemer gelden dezelfde uitgangspunten als bij de BV of stichting. De ondernemer zal naar alle
waarschijnlijkheid ook met een lokale BV werken. Het grote verschil met een stichting is, dat de ondernemer voor
eigen rekening en risico werkt en geen bestuurlijke verantwoording in de eigen onderneming hoeft af te leggen. Het
probleem met een lokale partij is, dat er weinig ondernemers geëquipeerd zijn om een maatschappelijke voorziening
te exploiteren, zonder het evenwicht tussen maatschappelijk en financieel belang te verstoren. De
sociaalmaatschappelijke functie en het eigen ondernemerschap komen in dat geval met elkaar in conflict.
Financiële risico’s
De ondernemer zal zeer beperkt bereid en in staat zijn om op voorhand risicodragend weerstandsvermogen in de
lokale onderneming te brengen. Daardoor blijft het financiële risico voor de gemeente bij tegenvallende
exploitatieresultaten groot. (onvervreemdbaar risico)

7.5.4

Privatisering landelijke marktpartij

Er is een beperkt aantal landelijk werkende exploitatiemaatschappijen of ondernemingen, dat interesse in het
exploiteren van maatschappelijk vastgoed heeft. De exploitatie is bij hen zonder meer in goede handen als het gaat
om kennis en expertise, evenals effectiviteit en efficiëntie. Toch geldt ook hier dat de beste exploitatieresultaten
door goede managers worden behaald en ook voor landelijke marktpartijen zijn die schaars. Dat geldt zeker indien
een manager vanuit de regio een enkelvoudige accommodatie moet aansturen. Een tweede aspect is dat er bij
commerciële marktpartijen vaak weinig aansluiting met de lokale belangen bestaat. Men is toch vooral bezig met
winst en ondernemers fee.
Bestuurlijke en maatschappelijke invloed
De bestuurlijke en maatschappelijke invloed is op dezelfde wijze te regelen als de lokale rechtsvorm, omdat ook de
landelijke partijen met lokale BV’s werken. Er dienen overeenkomsten met de gemeente te worden opgesteld, die
garanties bieden voor de maatschappelijke en financiële doelstellingen. Ook hier geldt dat het bestuur van de
exploitatie BV zowel verantwoordelijk kan worden gesteld voor de instandhouding van de accommodatie, als voor
een risicodragende exploitatie met taakstellende openingstijden, goedgekeurde tarieven en financiële budgetten.
Binnen deze taakstelling bestaat vervolgens een grote mate van vrijheid in de bedrijfsvoering.
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Financiële risico’s
Ook de commerciële marktpartij zal in beperkte mate bereid zijn om op voorhand risicodragend
weerstandsvermogen in de lokale onderneming te brengen. Daardoor blijft het financiële risico voor de gemeente bij
tegenvallende exploitatieresultaten groot (onvervreemdbaar risico). De continuïteit - en daarmee het financiële risico
voor de gemeente - wordt in belangrijke mate bepaald door de contractvoorwaarden waaronder de exploitatie wordt
aanbesteed:
• Is er voldoende werkkapitaal en/of weerstandsvermogen?
• Is de aangeboden exploitatieraming niet te scherp?
• Zijn de randvoorwaarden vanuit de gemeente niet te rigide?
• Zijn de onderhoudsafspraken sluitend en controleerbaar?

7.6

Algemene beoordelingscriteria

De keuze voor de meeste geschikte beheervorm moet, zoals eerder aangegeven, in onze visie niet (alleen) gemaakt
worden op basis van financiële overwegingen en/of de op dat moment aanwezige/gesignaleerde (financiële)
problemen en knelpunten. Ook de huidige situatie, wensen en verwachtingen voor de toekomst en de daarbij
behorende mogelijkheden, consequenties en risico’s op het gebied van onder meer effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit,
innovatie, maatschappelijk draagvlak en de balans tussen commercieel- en maatschappelijk rendement zijn van
belang. Bij het maken van de keuze wordt daarom veelal de onderstaande beoordelingscriteria gehanteerd.
1.

Gemeentelijke invloed en waarborging maatschappelijke functies (effectiviteit)
Deze criteria hebben betrekking op de mate waarin de gemeente invloed kan uitoefenen op en zeggenschap
heeft over het gebruik, de tarieven, de openstelling en dergelijke van de accommodaties, kortom de publieke
functie(s). Ook sportstimulering en verenigingsondersteuning zijn daarbij belangrijke items. Het behoeft geen
betoog dat de waarborging van de maatschappelijke functie in de vorm van gemeentelijk beheer het meest
eenvoudig kan worden geregeld. Bij privatisering bestaat daarentegen - meer dan bij externe verzelfstandiging
- in potentie het gevaar, dat eigen exploitatiebelangen boven het algemene maatschappelijke belang gaan
prevaleren. Van belang is ook het moment waarop invloed uitgeoefend kan worden. Hoe groter de afstand is
tussen de gemeente en de exploitant, hoe kleiner de invloed van de gemeente is op de dagelijkse gang van
zaken. Sturing vindt dan vooral plaats op de hoofdlijnen en door middel van vooraf gemaakte afspraken.
Voordeel daarvan is dat de invloed en het risico van eventuele politieke wispelturigheid of politieke sturing op
bedrijfsmatige elementen kleiner is.
Externe verzelfstandiging is een veel – en steeds vaker- toegepaste exploitatievorm voor sportaccommodaties.

2.

Financieel rendement (efficiëntie en transparantie)
Dit criterium heeft betrekking op de mate waarin de beheervorm leidt tot het op een doelmatige en
doeltreffende wijze omgaan met (publieke) middelen, alsmede het door een professionele, efficiënte,
effectieve en transparante bedrijfsvoering realiseren van een zo optimaal mogelijk financieel resultaat. Externe
verzelfstandiging en privatisering bieden daartoe de beste mogelijkheden, mede doordat de gemeente ‘op
afstand’ van de bedrijfsvoering staat, besluitvorming snel en slagvaardig kan geschieden, de mogelijkheden om
(semi-) commerciële activiteiten te ontplooien groter zijn en er een bedrijfsmatige cao kan worden gehanteerd.
Efficiëntieprikkels zullen bij exploitatie door een ondernemer of marktpartij een groter effect sorteren dan bij
gemeentelijk beheer, zeker als er nog sprake is van openeindfinanciering of gebrekkige
managementinformatie. Voor marktpartijen speelt hun winstdoelstelling een grote rol en zij brengen voor het
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overnemen van financiële risico’s een ‘fee’ in rekening. Bij gemeentelijk beheer is dit alles niet van toepassing.
Bij een lokale ondernemer is een en ander meer persoonsafhankelijk.
3.

Kennis en expertise
Dit criterium heeft betrekking op de mate waarin de beheervorm bijdraagt aan het ontwikkelen en op peil
houden van de – voor het managen van de accommodaties (in toenemende mate) noodzakelijke – specifieke
kennis en ervaring. Deze expertise is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen over onder andere
noodzakelijke investeringen, onderhoud aan gebouwen en installaties, nieuwe producten en diensten en
innovaties, maar ook om een goede gesprekspartner voor personeel en gebruikers te kunnen zijn. Deze kennis
en expertise is in de regel binnen gemeentelijke organisaties minder aanwezig en ook minder gemakkelijk te
ontwikkelen. Door hun ondernemerschap en ervaring kunnen ter zake kundige lokale “sportbedrijven”,
ondernemers en marktpartijen vaak adequater inspelen op veranderingen in de markt en de behoeften en
wensen van gebruikers. Daarnaast hebben landelijke marktpartijen specialistische teams of afdelingen, die het
lokale management ondersteunen en kennis ontwikkelen.

4.

Organisatiestructuur en personele aspecten
Deze criteria gaan over de mate waarin de beheerorganisatie zo optimaal mogelijk een marktgerichte personele
organisatie kan inrichten. Bij gemeentelijk beheer hebben de accommodatiemedewerkers de ambtelijke status.

5.

Financiële risico’s (kwetsbaarheid en risicospreiding)
De financiële risico’s hebben betrekking op de mate waarin de gekozen beheervorm in staat is om
exploitatieverliezen te beheersen en (daarmee) de continuïteit van de exploitatie te waarborgen. Met andere
woorden, hoe groot is het risico dat de gemeente met financiële risico’s (extra exploitatieverliezen) kan worden
geconfronteerd. Goed management blijkt in de praktijk het best in staat te zijn om het exploitatieresultaat
positief te beïnvloeden, vooral ook op het gebied van klantenbinding, acquisitie, innovatie, personeelsbeleid en
het organiseren van (semi-) commerciële activiteiten.
Een lokale ondernemer of professionele marktpartij streeft naar winst en heeft daardoor een flinke prikkel om
efficiënt te exploiteren en de financiële risico’s te beperken. Hierbij dient wel te worden opgemerkt, dat een
marktpartij vanuit dat streven kosten in rekening brengt voor management en beheer, alsmede een
ondernemers fee voor het overnemen van de financiële risico’s. In de laatste jaren komt het ook vaker voor dat
de lokale exploitatie van een professionele marktpartij failliet gaat, omdat het lokale werkkapitaal en de
reserves zijn uitgeput. Een marktpartij zal bij aanvang namelijk een beperkt weerstandsvermogen kunnen en
willen inbrengen. Ook bij privatisering is het dus niet zo, dat de gemeente geen enkel risico meer loopt.
weerstandsvermogen op te bouwen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen zijn daarbij een belangrijk
component.
Net
als lokale ondernemers en landelijke marktpartijen hebben extern verzelfstandigde sportorganisaties een
Dat
is
anders bij gemeentelijk
beheer.zeBij
twee
laatste beheervormen
de fluctuaties
in het
flinke exploitatieprikkel
en opereren
opdie
een
behoorlijke
afstand van dezijn
gemeente.
De kans
om
exploitatieresultaat doorgaans groter dan bij de andere beheervormen en is de prikkel om efficiënt te
exploiteren en binnen de kaders van de vooraf vastgestelde exploitatiebijdrage te blijven kleiner.

In de volgende tabel worden de bovengenoemde criteria en de beschreven beheervormen met elkaar
geconfronteerd. De tabel is een algemene samenvatting van de gegeven scores.
Gemeentelijke
exploitatie
Gemeentelijke invloed/waarborg
Maatschappelijke functies
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Financieel rendement
(Efficiency/transparantie)

0/+

+(+)

+

Kennis en expertise

0

+

0/+

Organisatiestructuur en personele aspecten

0

+

+

Financiële risico's (kwetsbaarheid en
risicospreiding

0

0

0/-

Toelichting
Op basis van de tabel kan het oordeel over de verschillende beheervormen als volgt worden samengevat:
• De gemeentelijke invloed en waarborging van de maatschappelijke functies is bij gemeentelijk beheer het hoogst.
Deze invloed neemt af naarmate de afstand tot de gemeente groter wordt.
• Voor wat betreft het financieel rendement en de efficiency en transparantie van de bedrijfsvoering wordt
gemeentelijk beheer als matig beoordeeld, voornamelijk als gevolg van ”versnipperde verantwoordelijkheden en
veel (interne) schijven die bediend moeten worden. (mindere focus op de exploitatie). Bij externe
verzelfstandiging en privatisering wordt dit als hoog beoordeeld, hoewel de transparantie bij privatisering minder
zal zijn.
• Bij elke beheervorm is specifieke kennis en expertise te halen en te behouden, maar middenkader en
management hebben bij de publieke beheervormen veel afleidende taken (minder focus op de exploitatie).
Daarnaast is (goed) bestuur en management slagvaardiger bij externe verzelfstandiging of privatisering, hoewel
dat bij privatisering kan doorslaan (naar de te commerciële kant).
• Organisatiestructuur en personele aspecten - De gemeentelijke arbeidsvoorwaarden beter zijn dan privaat, maar
veel duurder en minder flexibel dan bij een private organisatie. In geval van externe verzelfstandiging of
privatisering van de exploitatie kan het (nieuwe) personeel in een private CAO worden ondergebracht. Deze
CAO’s zijn beter op de specifieke werksituatie en werktijden van de medewerkers toegesneden en daarnaast
goedkoper.
• Financiële risico's (kwetsbaarheid en risicospreiding) - De gemeente zal in alle gevallen bij moeten springen om
een verliesgevende exploitatie in stand te houden. In die zin is er geen enkele beheervorm onderscheidend. Om
risico’s te voorkomen zijn goede afspraken - transparantie, een realistische begroting en adequate rapportagesvan groot belang. Het kunnen opbouwen van weerstandsvermogen helpt mee om risico’s/fluctuaties te
vermijden. Bij privatisering is de transparantie vaak minder.

7.7

Een toekomstvast beheermodel

De algemene beoordelingscriteria geven aan, dat extern verzelfstandiging en privatisering over het algemeen de
beste garantie zijn voor een efficiënte en professionele exploitatie.
De zwembaden in de gemeente Lochem worden geëxploiteerd door een tweetal Stichtingen (externe
verzelfstandiging). De stichting SGZ die de buitenbaden exploiteert kent een hoge mate van vrijwillige bestuurlijke
inzet waarin alle benodigde (bestuurlijke) expertise aanwezig. De exploitatie wordt met grote inzet op efficiënte
wijze gevoerd. De exploitatie als gemeente in eigen beheer nemen is een optie die niet gaat bijdragen aan de
continuïteit of verbetering. De gemeente is hier ook niet op ingericht. Privatisering door middel van aanbesteding zal
zeker ook leiden tot professionaliteit en efficiency, maar is zeker duurder doordat de exploitant een verdienmodel
heeft en over het algemeen geen vrijwillige inzet kan/zal realiseren. Daarnaast heeft een commerciële marktpartij
geen -of een beperkte- lokale binding.
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Wij adviseren allereerst om de beheervorm externe verzelfstandiging voort te zetten. Dat kan met de bestaande
Stichtingen. Daarbij is het wel zaak om de in het vorige hoofdstuk beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden
te vertalen naar een actuele huurovereenkomst en een exploitatieovereenkomst voor meerdere jaren.
Een tweede afweging is om te verkennen of het zinvol is om zowel het overdekte zwembad De Beemd, het
Leussinkbad in Laren en de beide openluchtbaden onder te brengen in één Stichting.
Een derde afweging is om nader te bezien of ook andere gemeentelijke (sport)accommodaties bij deze beheervorm
kunnen worden ondergebracht. Schaalvergroting brengt veelal ook kostenbesparingen met zich mee.
Een laatste afweging is om te zijner tijd te overwegen de stichting(en) onder te brengen in een gemeentelijke BV, een
“Sportbedrijf”. Dit heeft alleen zin als er sprake is van een zeker volume.
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Bijlage 1 Bezoekcijfers

Bijlage 2 Winst- en verliesrekening
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Bijlage 3 Concurrentieanalyse
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Bijlage 4 Inspiratiecollages
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Bijlage 5 Investeringsramingen
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Investeringsraming
Zwembad De Berkel

Investeringsraming
Zwembad De Boskoele

Grond en infrastructurele kosten
Inbreng grond

€
€

365.000
-

Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden

€
40.000
Uitbreiding en laadinfrastructuur parkeerplaatsen €
125.000
Terrein (her)inrichten inclusief verlichting
€
125.000
Groenvoorzieningen aanpassen
€
75.000
Bouwkosten
€
3.985.000
Sloopkosten bassins, opstallen en installaties
€
120.000
Bouwkosten: bouwkundig en installaties

Veld outdooractiviteiten

€
3.450.000
€
25.000

Trekkershutten (12 stuks) en voorzieningen €
campers
390.000
Legeskosten
115.000

2,50% €

120.000 Aansluitkosten NUTS €

Elektra, water en glasvezel
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Grond en infrastructurele kosten
Inbreng grond

€
€

Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden
Ontsluiting en laadinfrastructuur parkeerplaatsen
Terrein (her)inrichten inclusief verlichting

Groenvoorzieningen aanpassen
Bouwkosten

230.000
-

€
40.000
€
25.000
€
90.000
€
75.000
€
4.225.000

Sloopkosten bassins, opstallen en installaties

€

135.000

Bouwkosten: bouwkundig en installaties

€

3.850.000

Blokhutten (8 stuks)

€

240.000

Legeskosten
115.000

2,50% €

Elektra, water en glasvezel

111.000 Aansluitkosten NUTS €

€
80.000
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€
80.000
€
35.000

Riolering

Vaste en losse inrichting

€

Vaste inrichting

Losse algemene inrichting

Bijkomende kosten

€
35.000

Advies en begeleidingskosten

€
72.000

Architecht, adviseurs en engineering

€
120.000

Onvoorzien

Prijspeil mei 2022
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€

125.000

140.000

€
40.000

€

€
35.000

Vaste en losse inrichting

€
65.000

Losse zwembadvoorziening

Totaal (exclusief BTW)

Riolering

Vaste inrichting

€
50.000

Losse zwembadvoorziening

€
40.000

Losse algemene inrichting

€
35.000

Bijkomende kosten

€

178.000

192.000

5% €

268.000

€

5.185.000

Advies en begeleidingskosten

€
67.000

Architecht, adviseurs en engineering

€

111.000

5% €

249.000

€

5.233.000

Onvoorzien

Totaal (exclusief BTW)

Prijspeil mei 2022
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