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De Nieuwe Waterman



Agenda

1. Wie zijn we? (initiatiefgroep) 
2. Wat willen we? (PPPS)
3. Organisatie zwembad
4. Exploitatie
5. Principe betaalmodel
6. Plan / beelden
7. Maatschappelijk rendement
8. Resumé: Vraagstelling aan de Raad
9. Vragen
10. Einde



1. Wie zijn we? - het initiatief: 

Villa Aquarius Waterman Natuurlijk!

De Nieuwe Waterman



2. Wat willen we?: PPPS ! 
= Maatschappelijk Rendement

‘Echte’ P.P.P.S. – Allen Professioneel 

• Publiek

• ‘Publiek’

• Privaat

Ov. deelnemers

Ruimte voor  
deelnemers



Concept = Analyse + Marktonderzoek+ Inspiratie
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3. Organisatie = bewezen marktmodel 
Onderzoek van 5 (burgerinitiatief) referentiebaden
waarvan 1 exact gelijk georganiseerd:

Bosbad de Vuursche
te Baarn:
-Gelijk bad
-Gelijke renovatie
-Gelijke installatie
-Gelijke exploitatie
-Draait nu 5 jaar

Waterman heeft 
meer bewoners in 
De omgeving



Bosbad de Vuursche
te Baarn:
-Gelijk bad
-Gelijke renovatie
-Gelijke installatie
-Gelijke exploitatie
-Draait nu 5 jaar

Waterman heeft  
meer bewoners in de
omgeving

3. Organisatie = bewezen marktmodel 



Betaald dagelijks management  
Openlucht zwembad

Stichtingsbestuur

Gekwalificeerd personeel /
badmeesters

3. Organisatie zwembad = professioneel 



4. Exploitatie na Renovatie 
zekerheden voor de Gemeente 

1. Géén Exploitatie bijdrage /subsidie ( = 0 )

2. Géén reservering onderhoud (wel door exploitant)

3. Dagelijks management per seizoen
(dus uitwisselbaar indien niet goed!!)

4. Behoud gemeenterechten 
(eigendom = toekomstwaarde)



4. Exploitatie na renovatie : 
verschil met een bestaand bad

1. Minimale Energie kosten  besparing ca. € 20.000,=
(WKK  + overwarmte kantoor)

2. Start zonder kapitaalslasten 

(obv renovatiebudget: ) besparing ca. € 110.000,=

- Door Vervallen 1 +2  GEEN exploitatiebijdrage

- Personele lasten blijven (uiteraard) gelijk

-Het goedkoopste zwembad van de regio (voor de gemeente)
-Voorbeeldmodel?



5. Betaalmodel: grip op de locatie

principe: 
- Gemeente betaalt renovatie bad
-- door verkoop (blauwe) grond 



Concept = Analyse + Marktonderzoek+ Inspiratie
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Inspiratie

Jean Novel Bains



Concept = Analyse + Marktonderzoek+ Inspiratie
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Ligging wordt steeds centraler

Voorzieningen Met ‘Ontmoeten’:

VELO - Hofpark – winkelcentrum- zwembad 



Centrale ligging en functie 

School-NSO-
multifunctioneel 
centrum

Hoofdontsluiting
Wateringen



Concept = Analyse + Marktonderzoek+ Inspiratie
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6. Basisplan 



6. gebruikers 

School-NSO

leisure
zorg

Sport - spel

studio

Wonen op oude 
locatie �
Corporatie



3. Plan 



Planimpressie – water centraal



Ontmoeten

• Senioren
• Jongeren

• Kinderen

Planimpressie - doelgroepen



Planimpressie – dubbelgebruik groen en water



Planimpressie – dubbelgebruik buitenruimte



7. Maatschappelijk rendement

1. Plan met en voor burgers

2. Behoud Voorzieningen (kernenbeleid)
• Zorgfuncties 
• Woonwinkel & corporatie (verplaatsen)
• Sport-medisch centrum
• Multifunctionele ruimte mogelijk (jongeren / toneel ) 
• ondersteunende functies/studio’s

3. Meer publiek openbaar groen
• Betrekken school & NSO mogelijk

4. Mogelijkheid voor extra waterberging

5. Plan met en door Westlandse ondernemers 
• Summit Health / Leisure /buitensport / Horeca met 

vergaderruimte



8. Vraag aan de Raad:

1. Uw toestemming voor het uitvoeren van de exploitatie in dit nieuwe 
concept zonder risico voor de Gemeente

2. Uw toestemming voor de renovatie van het bad de Waterman voor 
het bedrag € 1,46 mijoen excl belastingen

4. Eventuele meeropbrengst van de grond boven waarde € 1,46 
miljoen gaat naar de gemeente

3. Uw toestemming voor het verkopen van de strook grond (tbv 
realisatie plan voor waarde = € 1,46 miljoen excl belastingen

RESUMEREND: Verzoek aan de Raad om te besluiten dat de 
grondopbrengst  v.h. gebouw wordt geïnvesteerd in het zwembad



9. Vragen:



10. Einde


