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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Begin 2022 is de aanbesteding voor de exploitatie van het nieuwe zwembad gepubliceerd. Omstreeks maart 
ontstond er door invloeden van buitenaf een zeer onstuimige energiemarkt. Hierdoor hebben mogelijke 
inschrijvers/exploitanten schriftelijk aangegeven momenteel niet te kunnen inschrijven vanwege de hoge 
maar voornamelijk de onzekere energieprijzen. Dit heeft ons doen besluiten om de aanbesteding tijdelijk op 
te schorten en te onderzoeken hoe om te gaan met deze huidige energiemarkt.  

Vervolgen exploitatieaanbesteding  
De aanbesteding dient op korte termijn te worden voortgezet om tijdig een exploitant te kunnen selecteren 
zodat het zwembad ook in gebruik genomen kan worden wanneer het gereed is. Er is voor gekozen om de 
elektriciteitskosten voor 2 jaar buiten de risicosfeer van de exploitant te plaatsen. Aangezien de 
energiemarkt momenteel te volatiel is, maakt deze wijziging het voor exploitanten mogelijk om een goede 
inschrijving te kunnen doen ondanks de onzekerheid wat betreft energieprijzen en de eventuele financiële 
compensatie. De exploitatierelatie blijft middels deze wijziging in principe hetzelfde alleen is het 
energiecomponent tijdelijk voor risico van de gemeente  
 Na deze 2 jaar vindt een evaluatie plaats om te bezien of de energiemarkt genormaliseerd is. Indien de 
markt stabiel is zal met ingang van het derde contractjaar het energiecomponent terug keren naar de 
exploitant waardoor de exploitatie van het zwembad weer volledig risicodragend zal zijn. 

Staatssteun en gelijk speelveld 
Gelet op de huidige regeling vanuit de Rijksoverheid om zwembaden te compenseren voor de meerkosten 
energie, is er geen sprake van onrechtmatige staatssteun. Het compenseren is immers een generieke 
maatregel voor alle openbare zwembaden. Bovendien wordt deze regeling meegenomen in de aanbesteding 
zodat alle mogelijke inschrijvers hiervoor in aanmerking komen. Hiermee borgen we een gelijk speelveld. 

Lange termijn  
De elektriciteitskosten voor 2 jaar buiten de risicosfeer van de exploitant te plaatsen is vooral gericht op de 
korte termijn. Voor de lange termijn is het van belang om te onderzoeken of er nog meer 
verduurzamingsmogelijkheden zijn binnen Sport en Beleefcampus de Braak. Gedurende de aanbesteding 
en bouw van het nieuwe zwembad is er al zo optimaal mogelijk rekening gehouden met het 
duurzaamheidsaspect. De aanbesteding van het zwembad is twee jaar geleden gegund en ondertussen zijn 
de tijden veranderd. Het kan betekenen dat andere verduurzamingscenario’s zoals warmteopslag en/of 
energieopslag nu wel interessant kunnen zijn voor de lange termijn in vergelijking tot twee jaar geleden. 

Dekking  
Vanuit het Rijk is een extra noodregeling voor 2022 en 2023 ingericht ter dekking van de hogere 
energielasten en ter voorkoming van sluiting van zwembaden. Of deze regeling na 2023 voortgezet wordt is 
nog niet bekend. Mocht de noodregeling van het Rijk niet afdoende zijn, dan kan er een beroep gedaan 
worden op de extra middelen die het Rijk heeft toegezegd om publieke en maatschappelijke voorzieningen 
te compenseren voor hogere kosten. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de compensatie van het Rijk 
voldoende zal zijn om de extra kosten te dekken.  



Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan zal de dekking binnen de gemeentelijke begroting opgevangen 
moeten worden, hiervoor kan de structurele stelpost en als laatste optie het lokale noodfonds aangewend 
worden. 

We informeren u hierover in de Beraps in 2023 en leggen eventuele consequenties aan u voor bij de 
begroting 2024.  

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 
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