Rhoon, 9 september 2020

Aan:

alle raadsleden van de Gemeente Albrandswaard (en college van
B&W)

Betreft:

Cie. Beraad en Advies Ruimte (21 sept. 2020)
Verhuizing voetbalvelden en bouw woningen in Essendael

Geachte raadsleden van de gemeente Albrandswaard,
Op 21 september wordt in de Cie. Beraad en Advies Ruimte het voorstel van
het college behandeld om voetbalvelden en een parkeerplaats te gaan bouwen
in de polder van de Rand van Rhoon. Als bewoners en omwonenden van de
Rand van Rhoon zijn wij hier op tegen.
Wij staan achter de door Van Erk Ontwikkeling uitgewerkte plannen voor een
snelle realisatie van woningen in Essendael en de aanleg van een sportpark in
de polder Albrandswaard (uitbreiding van bestaande sportpark). Deze plannen
zijn reeds op 19 december 2019 aan u gepresenteerd (zie bijlage).
Het plan Van Erk kort samengevat:
 In dit plan kan snel worden gestart met de bouw van 240 woningen in
Essendael, 100 woningen meer dan in het voorstel van het college!
 De twee voetbalverenigingen WCR en VVRhoon kunnen binnen 1 ½ jaar
zonder kosten (!) verhuizen naar een geheel nieuwe accommodatie in de
polder Albrandswaard, compleet met verenigingsgebouw en
parkeervoorzieningen.
 De polder van de Rand van Rhoon blijft onaangetast.
 De Gemeente ontvangt een bedrag van € 2.500.000 ter vrije besteding.
Niet alleen veel inwoners van Albrandswaard, maar ook de Provincie zal daar
blij mee zijn.
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Sportpark Albrandswaard in de gelijknamige polder
De overige voordelen van het “Sportpark Albrandswaard”:
1. Een goede en verantwoorde landschappelijke‐ en stedenbouwkundige
inpassing is mogelijk.
2. Optimale verkeersstromen/infrastructuur:
‐ Een goede en veilige bereikbaarheid met gebruikmaking van bestaande
infrastructuur. Bezoekende clubs komen via de A15 en Groenekruisweg.
‐ Alle sportfaciliteiten en parkeermogelijkheden bij elkaar
‐ Mogelijkheid voor een fietsverbinding tussen Werkersdijk en
Albrandswaardseweg
3. Weinig extra overlast voor (betrekkelijk) weinig omwonenden.
4. Veel voordelen voor de voetbalclubs:
‐ gebruik van dubbelfuncties zoals toegangswegen, parkeren, gebruik van
elkaars velden, afstemming kantinefaciliteiten;
‐ meer flexibiliteit en lagere aanleg‐ en exploitatiekosten;
‐ betere mogelijkheden om in te spelen op een toekomstige fusie en/of
ledenverloop van de verenigingen;
‐ uitbreidingsmogelijkheden van het aantal voetbalvelden, en
‐ economischer onderhoud van de velden
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Zoals vastgelegd in de Visie Albrandswaard 2040 moeten wij ons schaarse
cultuurlandschap, het karakter van Albrandswaard, niet verder aantasten.
En áls er dan gebouwd moet worden, dan eerst in de polder Albrandswaard.
Onze argumenten om de sportvelden NIET om te slaan de polder in zijn:
1. De Rand van Rhoon met haar bijna 500 jaar oude structuur moet gaaf en
open blijven en is een perfecte overgang naar de aangrenzende
hoogwaardige natuur.
2. Natuur is een gebied van rust en stilte. ’s Avonds is het daar donker.
Voetbalvelden geven veel overlast (herrie en licht) en verstoren de
natuur. De reclameborden rondom de velden zijn schreeuwerig en een
minachting voor het polderlandschap.
3. Hoge kosten! In het collegevoorstel komen er niet alleen 100 minder
woningen, maar ook minder koopwoningen waardoor de totale
financiering moeilijker haalbaar wordt. Bovendien moet de grond
verworven worden; dit gaat de gemeente heel veel geld kosten.
4. De al bestaande verkeersproblemen worden nog groter, een
verkeersplan ontbreekt. Bij afsluiting van de Omloopseweg komen er
meer bezoekers via de Oudeweg; dus kans op meer ongevallen.
Het huidige voorstel van B&W is helaas geen integraal plan en is tot stand
gekomen zonder overleg met de bewoners van de Rand van Rhoon.
Wij hopen en vertrouwen erop dat u het collegevoorstel zult afwijzen.
Hoogachtend,
namens de bewoners van de Rand van Rhoon,
Thedie Binder
Claire Groenewegen
Jan Groenenboom
Patrick Lindner

Bijlage: Brief Van Erk Ontwikkeling d.d. 16 december 2019
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Th.A. Binder, Rijsdijk 80, 3161EW Rhoon
E. thedie@binder.nl
T. 0651 315 128
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