
Vragen fractie GroenLinks-PvdA mbt renovatie zwembad 
Octopus.

Het College heeft besloten om budget ten behoeve van in de toekomst 
geplande werkzaamheden (groot)onderhoud tbv het Leusdense zwembad 
Octopus naar voren te halen en te combineren met de door de Raad reeds 
geaccordeerde investering in voorzien actueel (groot)onderhoud en 
duurzaamheidsmaatregelen. Bovendien is aangegeven dat hiermee de 
waarde en aantrekkelijkheid van het zwembad zelfs vergroot zou worden. 
Het College heeft op de informatiebijeenkomst toegezegd de Raad over 
deze aanvullende afweging nader te informeren.  

De fractie GroenLinks-PvdA heeft daarover de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om de toegezegde aanvullende informatie op inhoud 
en kosten te detailleren en specificeren zodat de fractie zich een 
oordeel kan vormen over het korte en middellange 
termijn onderhoud, duurzaamheid en economische (marketing) 
maatregelen die hebben geleid tot de afweging om de investering 
van oorspronkelijk € 1.2 mln naar € 4 mln uit te breiden?

2. Is het gezien de omvangrijke (verandering in) investering een 
overweging geweest voor het College om instemming van de Raad 
te vragen ? Zo nee waarom niet ?

3. Is er nader onderzoek gedaan naar het economisch 
(bezoekersaantallen) en financieel (alternatieve scenario’s) 
rendement op deze investering ?

4. Is bij deze hercalculatie van scenario’s gezien het substantieel 
aantal Amersfoortse gebruikers rekening gehouden met het nieuwe 
concurrerende zwembad Amerena bij onze buren? Zo nee waarom 
niet?

5. Blijft het College gebruik van het zwembad in de Glind stimuleren en 
zo ja op welke wijze ?

6. Kan het College aangeven wat het maatschappelijk en financieel 
rendement van deze investering is voor de (burgers van) Leusden ? 



7. Op welke wijze danwel voor welke aangepaste (oude en nieuwe) 
waarde komt zwembad Octopus op de balans van de gemeente te 
staan ?

8. Is er met het naar voren halen van gepland onderhoudsbudget nog 
sprake van resterend regulier of grootschalig onderhoud cq 
onderhoudsbudget voor de komende jaren ? Kunt u planmatig de 
relatie van dit onderhoudsbudget met de € 4 mln investering 
aangeven?

9. Kan het College aangeven op welke wijze deze (extra) investering 
van invloed is op de toegangskosten voor de burgers van Leusden 
voor de komende 2-5-10 jaar ?

10. Het contract tussen Leusden en SRO loopt in 2019 af. Al eerder 
is vastgesteld dat het contract tussen Gemeente en SRO bepalingen 
bevat die aan herziening toe zijn. Verandert de extra investering iets 
in de (huidige of toekomstige) exploitatie cq de verantwoordelijkheid 
van of het (huidige of toekomstige) contract met SRO? 

11. Eerder heeft Drijver en Partner onderzoek gedaan naar de 
staat en functionaliteit van zwembad Octopus. Is dit bureau ook 
gevraagd te adviseren bij de extra aanpassingen en investeringen ? 
Zo ja kunt u ons dit aanvullende advies doen toekomen? 

12. Is de aangestelde projectleider (verbouw proces) onafhankelijk 
van gemeente en SRO en is hij betrokken geweest bij de opzet en 
besluitvorming van de oorspronkelijke en geïntensiveerde 
verbouwing ? Zo ja op welke wijze en zo nee waarom niet?
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