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Underwerp
Transitie oud-naar-nieuw zwembad Buitenpost

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan:
De planning van de bouw van het zwembad Buitenpost en de aanleg van het entreegebied.

Aanleiding
Met dit informerend raadsvoorstel wil het college de raad informeren over de transitieperiode van 
het oude naar het nieuwe zwembad in Buitenpost die volgens planning deze zomer plaats vindt.

De bouw van het nieuwe zwembad in Buitenpost vordert goed en de contouren zijn al duidelijk 
zichtbaar. Uitgangspunt bij het project was het behoud van zwemwater tijdens de bouw van het 
nieuwe zwembad. De bestaande Kûpe is dan ook nog steeds in bedrijf en kan, onder voorbehoud 
van uitblijven van serieuze technische mankementen, ook tot de zomervakantie 2021 in bedrijf 
blijven. 

Uiteraard moeten de nutsvoorzieningen van het huidige bad op enig moment worden overgezet 
naar het nieuwe bad en ook is er tijd nodig voor het testen c.q. in bedrijfstellen van het nieuwe 
bad. Vanaf het moment dat de nutsvoorzieningen van het bestaande bad worden losgekoppeld 
(planning 10 juli) kan het bestaande zwembad niet meer in bedrijf zijn. Dat betekent dat er 
tijdelijk, tot het moment dat het nieuwe zwembad opengaat (planning 23 augustus) geen 
zwemwater beschikbaar is. Deze transitieperiode valt deels in een gebruiksluwe vakantie-
/zomerperiode voor het zwembad.

In uw vergadering van 10 december 2020 heeft u ingestemd met de inrichting van het 
entreegebied Buitenpost zuid, oftewel de zwembadomgeving. Hierdoor ontstaat een ingewikkelde 
planningspuzzel om de bouw van het nieuwe zwembad, de sloop van het oude zwembad en de 
inrichting rondom de sportvoorzieningen alsmede de reconstructie van de kruising Kuipersweg-
Bernhardlaan in een logische volgorde aan te pakken.

Planning
De bouw van het nieuwe zwembad verloopt op dit moment voorspoedig. Conform contract heeft 
Friso Bouw tot week 41 (oktober) 2021 om het zwembad op te leveren. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een afbouwplanning die eindigt op 19 juli 2021. Aansluitend wordt nog rekening 
gehouden met vier weken voor het testen en het in gebruikstellen.



Side : 2

Als rekening wordt gehouden met tijd voor inhuizen, inrichting, training en het maken van een 
veilige toegang, dan kan bij een voorspoedig verloop van de bouw het nieuwe bad in de week van 
23 augustus in gebruik worden genomen. 

Voor de transitie zijn een aantal data van belang:
 Afkoppelen NUTS-voorzieningen bestaande zwembad (10 juli 2021).
 Sloop van het bestaande bad in combinatie met de aanleg van een veilige toegang.
 Oplevering van het nieuwe zwembad aan de gemeente inclusief alle testen/waarborgen: 

uiterlijk 20 augustus 2021 voor een ingebruikname in de week van 23 augustus 2021.
 Oplevering civiel werk rond het zwembad is gepland in december 2021.

kanttekening
Het is ook mogelijk om het zwemwater wel volledig beschikbaar te houden. Dan zijn er een aantal 
tijdelijke NUTS-aanpassingen nodig; is er een tijdelijke toegang nodig tot het zwembad en kan 
pas na ingebruikname van het bad worden gestart met de sloop van het oude bad. Het gevolg is 
dan dat het civiele werk pas in de periode maart-augustus 2022 kan worden uitgevoerd, 
waardoor de doorlooptijd van het totale project wordt verlengd. Bovendien zorgt dit voor extra 
kosten in het project voor deze relatief dure tijdelijke aanpassingen. Om al deze redenen kiest 
het college hier niet voor.

Kosten van de transitie van bestaand naar nieuw zwembad
De transitiekosten voor het zwembad bestaan uit een aantal posten waaronder:

 Kosten voor overbrugging van de zomerperiode; (hier heeft de raad in de overlopende 
posten 50.000 euro voor beschikbaar gesteld)

 Kosten voor training/opleiding van medewerkers om het nieuwe zwembad te kunnen 
bedienen.

De kosten voor de transitie van oud naar nieuw worden gedekt vanuit de in de begroting 
opgenomen bedragen voor de bouw en exploitatie van het zwembad. 
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