
Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Hoeksche Waard,
gelezen het voorstel van het college d.d. 18 januari 2022;

overwegende dat de raad  op 13 oktober 2020 heeft besloten, in vervolg  op het besluit van de 
raad van de voormalige gemeente Cromstrijen, om zwembad De Waterstee te vervangen;

besluit:

1: 
Het College opdracht te geven om vervangende nieuwbouw aan de
Meestooflaan verder te ontwikkelen conform het voorkeursscenario 1, te weten de
variant voor een 6-baans wedstrijdbassin met daarnaast een 150m2
instructiebassin, tribune met verenigingsruimten in het zwembad;

2:
o Een bedrag van maximaal 5,5 miljoen te alloceren uit de algemene reserve
ter dekking van de kapitaallasten.
o De opbrengsten van de beschikbaar komende grondpositie van het
zwembad aan de Nassaustraat na vervanging ten gunste van de algemene
reserve te brengen.
o Het jaarlijkse negatieve exploitatiesaldo taakstellend te verbeteren met
tenminste 40.000 euro ten gunste van de algemene reserve.
o Indien de financiële ruimte dit toelaat vanaf 2025 het resterende deel
vanuit het nu geplande structureel begrotingsoverschot in te zetten en de
kapitaalslasten structureel op te nemen in de begroting vanaf 2025.
o De raad tijdig voor de exploitatie fase de financiële implicaties voor te
leggen.

3: 
In principe in te stemmen met de uitbreiding van het project met
een viertal aanvullende faciliteiten;

4:
Het inkoop- en aanbestedingsproces op te starten, waarbij de
gunning pas wordt verleend na goedkeuring van de Raad, zoals in het raadsbesluit
op 13 oktober 2020 is besloten.

 Beslispunt A: Een “go” betreffende het “go/ no-go moment” uit het besluit van de 
voormalige gemeente Cromstrijen met kenmerk Z.08886 /ADV-B&W-18-01398, dat 
minimaal 80% van het huidige plangebied aan de Meestoof/aan blijft beschikbaar voor 
de huidige gebruikers; 

 Beslispunt B: Een “go” betreffende het “go/ no-go moment” uit het besluit van de 
voormalige gemeente Cromstrijen met kenmerk Z.08886 /ADV-B&W-18-01398, dat een 
verkeerskundig onderzoek dient uit te wijzen of het verkeer op een verantwoorde 
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manier afgewikkeld kan worden van en naar de locatie aan de Meestooflaan, waarbij 
voor oplevering van het nieuwe zwembad uitvoering gegeven wordt aan:

o vanaf dit raadsbesluit ieder halfjaar een voortgangsrapportage met een 
overzicht van maatregelen die genomen zijn om de verkeersdruk te verminderen
in Numansdorp met de daarbij behorende gegevens van de verkeerstellingen;

o de no-regret maatregelen, waaronder tenminste begrepen het afsluiten van de 
Middelweg ter plaatse van de Burgemeester de Zeeuwstraat, het verbeteren van
de doorstroming op de Oostelijke randweg;

o het verminderen van het aantal verkeersbewegingen op de centrale as t.o.v. de 
intensiteiten na correctie Corona van pagina 4 uit het verkeersadvies zwembad 
Numansdorp met ten minste 30%;

o het verkeersluw maken van de Middelsluisse Dijk Westzijde tussen de 
Rijkstraatweg en de Zijplaan;

o het verkeersveilig inrichten (o.a. parkeren) van de Burgemeester Henrylaan 
tussen de Zijplaan en de Burgemeester de Zeeuwstraat;

o het onderzoeken met de ontwikkelaars van Numansdorp Zuid over de aanleg van
een westelijke randweg met aansluitingen op de dorpskern in combinatie met 
verdere woningbouw en hiervoor binnen een jaar de uitkomsten dan wel 
concrete afspraken aan de raad voor te leggen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoeksche Waard 
gehouden op 8 maart 2022.

G. de Schipper-Tinga A.P. de Man
Griffier pvl. Voorzitter
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