
11-05-2012:  Zwembad in de aanbieding  

Privatisering Het Run 

In de Voorjaarsnota 2010 werd een omvangrijk bezuinigingspakket opgenomen; toen al voorzagen 
we dat er voor de komende jaren maatregelen genomen zouden moeten worden om de begroting 
sluitend te houden. In dat pakket zaten vele voorstellen en een groot aantal daarvan zijn inmiddels 
ook doorgevoerd. Zo hebben we eind december vorig jaar in de raad besluiten genomen over de 
tarieven van diverse sportaccommodaties, zowel voor de binnensport als voor de buitensport. Geen 
populaire maatregelen, dat zijn bezuinigingen meestal niet, maar daarom niet minder noodzakelijk. 
En niet alleen op sport wordt beknibbeld, dat gebeurt op praktisch alle beleidsvelden en het ziet er 
naar uit dat dit in de komende jaren niet veel beter zal worden. 

Eén van de voorstellen uit dat pakket van 2010 heeft betrekking op het zwembad Het Run, een 
prachtig openlucht zwembad in Drunen, waar vele inwoners van zowel de gemeente Heusden als 
daarbuiten met veel plezier gebruik van maken. Althans als het mooi weer is en dan ook nog maar 
gedurende enkele maanden per jaar. De zwembaden in onze gemeente (Het Run en Die Heijgrave) 
kosten de gemeenschap elk jaar ruim een miljoen euro; de begroting 2012 geeft aan dat de 
gemiddelde netto kosten per inwoner bijna zeven euro zijn. Als je dan praat over bezuinigingen, dan 
ontkom je er niet aan om daar ook deze zwembaden bij te betrekken. In de Voorjaarsnota 2010 
kwam zodoende een taakstellende bezuiniging terecht van 3 ton op zwembad Het Run, een 
bezuiniging die in 2013 gerealiseerd moet worden. Om die reden heeft het college vorige week 
besloten om het Run te privatiseren. De gedachte daarbij is dat een particuliere ondernemer veel 
meer uit het beschikbare complex moet kunnen halen dan de gemeente. Het zwembad is nu alleen in 
de zomermaanden beperkt open; de rest van het jaar ligt het complex er stil en verlaten bij. Een 
particuliere onderneming zou veel meer activiteiten kunnen gaan organiseren om de bezettingsgraad 
van het complex, die nu dus minimaal is, te verhogen. 

Randvoorwaarde daarbij is wel dat het openluchtbad zijn huidige maatschappelijke functie moet 
blijven behouden. Het bad moet voor onze inwoners beschikbaar blijven en uiteraard tegen redelijke 
prijzen. Het zwembadcomplex wordt ook niet verkocht maar in erfpacht uitgegeven, zodat de 
gemeente via de erfpachtvoorwaarden toch een stevige vinger in de pap blijft houden. Ondernemers 
krijgen in de komende maanden de kans om plannen in te dienen en een bod uit te brengen. De 
aanbiedingen zullen worden beoordeeld aan de hand van twee criteria: de mate en wijze van 
openstelling en de hoogte van de erfpachtcanon. De ondernemer met de beste prijs/kwaliteit 
verhouding wordt voorgedragen als contractpartij; uiteindelijk zal de gemeenteraad daarover een 
besluit moeten nemen. 

Als er geen belangstelling van de zijde van ondernemers is of de ingediende plannen voldoen niet 
aan de randvoorwaarden, dan zal opnieuw bezien moeten worden hoe het verder moet met het 
openluchtzwembad en hoe die taakstellende bezuiniging in dat geval gerealiseerd kan worden. Veel 
openluchtbaden in Nederland zijn in de afgelopen jaren gesloten, meestal om financiële redenen. Ik 
ga er op dit moment nog van uit dat deze voorziening in onze gemeente gehandhaafd kan blijven, 
maar hoe en in welke vorm, dat zullen we nog even moeten afwachten. 
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