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Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 15 december 2022 
Agendapunt 6 Raadsvoorstel "Exploitatie Zwembad Octopus" 

Onderwerp: Verkenning nieuwbouw zwembad Octopus 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

- De tekst in het raadsvoorstel onder Altematieve scenario"s, punt 3 (Verkenning Nieuwbouw) als 
volgt wordt gewijzigd: 

Verkenning nieuwbouw 
Ondanks de duurzaamheidsmaatregelen die enkele jaren geleden zijn genomen, is het zwembad geen 
duurzaam energieneutraal gebouw. Nieuwe zwembaden zijn over het algemeen energieneutraal. Gelet op 
de huidige energieprijzen, die naar verwachting hoog blijven, is een modern en energiezuinig zwembad de 
manier om zwemmen in Leusden beschikbaar te laten blijven. Het zwembad is afgeschreven in 2030. Dan 
moet er een nieuw zwembad staan dat energieneutraal is. Hoe eerder begonnen wordt met de verkenning 
van de nieuwbouw van het zwembad, hoe efficienter omgegaan wordt met de middelen die in dit 
raadsvoorstel worden toegekend. 

- In het raadsbesluit onder bes/uit een beslispunt wordt toegevoegd als volgt: 

5. In 2023 een analyse aan de Raad voor te leggen waarin de kosten van de exploitatie tot 2030 worden 
weergegeven in een worscase, neutraal en positief scenario t.a.v. de energieprijs. 
Per scenario te bekijken of nieuwbouw een kostenbesparing oplevert en wat dan het beste moment is om 
het proces naar nieuwbouw op te starten. 
Daarbij gebruik te maken van de eerder opgebouwde kennis en ervaring van externen. 

Toelichting: 
- De huidige energiecrisis ook de sportaccomodaties, in het bijzonder de zwembaden hard treft; 
- De huidige energiebesparende maatregelen bij het zwembad Octopus nu en in de toekomst niet 

toereikend zijn; 
- Nu reeds een ernstig tekort ontstaat op de exploitatie van het zwembad; 
- Bij de huidige berekening van de exploitatielasten de opbrengst van de zonnepanelen als subsidie 

van de gemeente buiten beschouwing zijn gelaten; 
- Met de opbrengst van de zonne-energie de uiteindelijke bijdrage van de gemeente nog huger 

uitvalt; 
- Een verkenning naar vervanging van het zwembad eerst in 2024 een aanvang zou nemen; 
- Een eerdere start van nieuwbouw op t mijn tot een kostenreductie voor de gemeente kan leiden; 
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