


College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard 
t.a.v de heer M. Heezen 
Hofhoek 5 
3176 PD Albrandswaard 
 
Datum: 22-09-2020 
 
 
Onderwerp: Herontwikkeling De Omloop 
 
 
Geachte heer M. Heezen en gemeenteraadsleden, 
 
 
De gemeenteraad van Albrandswaard beziet de mogelijkheden tot herontwikkeling van het 
bestaande sportcomplex De Omloop gelegen aan de Rand van Rhoon. Middels dit schrijven, 
willen wij onze afkeuring optekenen over de rechtswege onrechtmatige doeleinden en 
inbreuk op het huidige bestemmingsplan Polder Albrandswaard en inbreuk op het 
rechtsgeldig door u getekend en gepubliceerd LOP convenant in de Staatscourant, natuurlijk 
alleen van toepassing, mocht door de gemeenteraad als her-locatie voor Polder 
Albrandswaard worden geopteerd.  
 
Uw inbreuken en onze rechtsgeldige bezwaren luiden: 
 

- Aantasting van een van de oudste polders van IJsselmonde  (1409) 
 

- Aantasting van natuur en prachtige polderlandschap in Poortugaal welke een 
zogenoemde “ groene buffer “ vormt tussen de dorpskernen Rhoon en Poortugaal. 
 

- Inbreuk op rechtsgeldig Bestemmingsplan en haar emolumenten vastgelegd door 
Gemeente Albrandswaard. (zie de link hieronder) 
 

- https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0613.BPPolderAwaard-
VST2/r NL.IMRO.0613.BPPolderAwaard-
VST2.html#NL.IMRO.PT.148163bb4fc34dab925aab39bcde10df 
 

- Inbreuk op uw eigen rechtsgeldig vastgelegde en ingevoerde besluit/convenant 
inzake het LOP ( Landschapsontwikkelingsplan) welke is gepubliceerd in de 
Staatscourant.  
 

- Inbreuk op vastgelegd Bestemmingsplan inclusief een Beeldkwaliteisplan (BKP)  
 

- Inbreuk op vastgelegde criteria zijnde ‘’Enkelbestemming Agrarisch met waarden’, al 
deze visies zijn door de gemeenteraad wettelijk als nieuw beleid beoordeeld, 
ingevoerd en grondwettelijk en rechtstatelijk voor zowel overheid (de gemeente) als 
de burger bindend. 
 



- Polder Albrandswaard kent meerdere grondeigenaren zijnde particulieren en derden 
(overige partijen). Speculaties over e´e´n grondeigenaar is niet correct. 
 

- Een door projectontwikkelaar Van Erk gepubliceerde situatieschets zijnde aanpassing 
sportaccommodatie Polder Albrandswaard, resulteert in letterlijke insluiting van een 
aantal polder- bewoners.  
 

- De nieuwe velden maken onacceptabele inbreuk op privacy en woongenot van 
betrokken burgers.  
 

- Gemeente/politieke partijen/aannemer zijn met iedere betrokken partij in gesprek, 
behalve met de burgers van Polder Albrandswaard terwijl er wel genoeg speculaties 
zijn. 
 

- De voetbalclubs geven officieel aan niet te willen verhuizen naar polder 
Albrandswaard en/of is zeker niet hun 1ste optie! 

 
- Plaatsing van een sportkantine op geringe afstand van woningen vraagt om 

moeilijkheden en zijn een inbreuk op bestemmingsplan en vastgelegd LOP. 
 

- De geluidsoverlast voor bewoners wordt onacceptabel als zowel kantines, als velden 
zich rondom hun woningen aanwezig zijn. De huidige situatie is acceptabel, omdat 
de plaatselijke boomgaard als een ‘geluidswal’ fungeert.  
 

- Bij uitbreiding van de voetbalvelden Polder Albrandswaard, komen de deze 
LETTERLIJK tegen en naast de tuinen van meerdere bewoners van Polder 
Albrandswaard te liggen. Deze planologie als voorgesteld, zal juridisch worden 
aangevochten op basis van Privacy schending, schending afstand velden tot erfgrens 
woningen, schending LOP, schending Bestemmingsplan.  
  
 

- Lichtinstallaties en bestuurlijke waanzin. Nieuwe velden zullen ook verlicht dienen te 
worden. Deze lichtinstallaties zullen een absurde impact hebben op de bewoners 
van Polder Albrandswaard. Ook deze zullen samen met voornoemde plannen 
bestreden worden. De ingestuurde detailtekening van Van Erk, is ook verouderd en 
de opstelling van woningen in dit gebied dan ook gewijzigd.  

 
- De waarde van de betreffende woningen zal ook een negatieve invloed ondervinden, 

waarvoor wij natuurlijk ook de gemeente aansprakelijk zullen stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resumerend kan gesteld worden, dat de Gemeente Albrandswaard zich dient te 
houden aan wettelijk vastgelegde besluiten en geen inbreuk maakt op inhoud en 
oneigenlijke uitvoering van deze.  
 
Vooralsnog hopen wij, dat een juridische inzet bij ‘Provincie’ en ‘Raad van State’ 
niet nodig zullen zijn. 
 
  
 

Link naar bestemmingsplan 
  

- Artikel 3 Agrarisch met waarden  
- 3.1 Bestemmingsomschrijving  
- De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
- het behoud en de versterking van de aan de betreffende gronden eigen zijnde 

landschappelijke waarde, vooral voor wat betreft de openheid, en daarnaast het 
kavel- en slotenpatroon; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alternatieven: 

- Reeds voorgestelde plan van het college dat de voetbalverenigingen praktisch 
blijven op de plek waar ze nu gehuisvest zijn.   
 

 
 
Voordelen Sportpark de Omloop in Rhoon: 

- Een goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing omdat het gebied 
waarin de voetbalvelden gerealiseerd kunnen worden groter is. Hierdoor kunnen 
de voetbalvelden meer meegenomen worden in het landschap.  

- Leden uit Portland en uit Rhoon wonen dichtbij de vereniging.  
- Meer ruimte voor uitbreiding. 
- De betrekkelijk weinig inwoners die direct bij de voetbalvelden wonen, wonen 

nog op een afstand van de voetbalvelden. Hierdoor is de overlast (betrekkelijk) 
minimaal.  

- De verenigingen blijven zoals wenselijk in Rhoon.  
- Goede fietsverbindingen maken via Essendaal.  
- Leden hoeven minder ver naar de verenigingen te fietsen of te rijden. Dit komt 

de verkeersveiligheid ten goede. 
- Minder sluipverkeer langs de Albrandswaardseweg, Schroder van der Kolklaan, 

Albrandswaardsedijk (er zijn niet voor niks drempels aangelegd)  
- Parkeren bij SV Poortugaal is nu soms al een probleem. Mensen parkeren 

massaal langs de Schroeder van der Kolklaan.  
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, de verontruste bewoner(s) van Polder Albrandswaard 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 




