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onderwerp Overlast en openbaarheid sportvelden van Albrandswaard 

Al enige jaren is sprake van terugkerende overlast, vernielingen en verrommeling van de 
sportvelden van Albrandswaard (lees SV Poortugaal). De sportvelden van Albrandswaard 
hebben naast het exclusief gebruik door SV Poortugaal ook een openbare status. De 
sportvelden bieden voor kinderen en jongeren uit Albrandswaard een fijne plek om een balletje 
te trappen op de momenten buiten het regulier gebruik door SV Poortugaal om.  
Destijds ook een bewuste keuze geweest vanuit de behoefte om speelruimte te creëren in onze 
gemeente voor onze jeugd. De geconstateerde overlast, vernielingen en verrommeling komt 
vooral voort uit het openbaar gebruik. Naast de jeugd en jongeren uit Albrandswaard is ook 
sprake van een aanzuigende werking van jeugd en jongeren uit de omliggende gemeenten 
(zoals Hoogvliet en Rotterdam-Zuid) die gebruik maken van de sportvelden.  
 
In de afgelopen periode lijkt de overlast sterker toegenomen te zijn met als voorlopig 
dieptepunt een bedreiging en mishandeling van een vrijwilliger bij SV Poortugaal. Bijgaand treft 
u de berichtgeving aan: https://www.ad.nl/rotterdam/bestuurslid-van-voetbalclub-poortugaal-
neergeslagen-bij-illegale-wedstrijd~aee06d10/ 
 
De fractie van EVA heeft de volgende vragen voor het College omtrent de overlast en 
openbaarheid van de sportvelden: 
 
1. Kunt u precies aangeven op welke gronden en voorzieningen het openbaar karakter van de 

sportvelden is gebaseerd en welke publieke verantwoordelijkheden hiervoor bij de 
gemeente liggen? Denk hierbij ook aan de handhaving als het gaat om overlast, 
(vernielingen en verrommeling) of oneigenlijk gebruik van de sportvelden (illegaal 
georganiseerde voetbalwedstrijden). 

2. Kunt u aangeven welke verantwoordelijkheid SV Poortugaal heeft met betrekking tot het 
fysieke beheer en veiligheid van de sportvelden? 

3. Bent u van mening dat de sportvelden van Albrandswaard een regionale functie hebben 
voor wat betreft openbaar gebruik? 

4. Op welke wijze wordt nu samengewerkt met SV Poortugaal om de overlast (vernielingen en 
verrommeling) zo veel mogelijk te voorkomen? 

5. Welke juridische en fysiek technische mogelijkheden heeft de gemeente om de 
openbaarheid van de sportvelden in te perken of volledig op te heffen, al dan niet tijdelijk 
of permanent? Hoe ziet de handhaving eruit in een dergelijke situatie? 

6. Kunt u een indicatie geven van het aantal meldingen omtrent vernielingen en de kosten 
hiervan over de afgelopen 5 jaar? 

7. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen ook de schade verhaald kon worden op de daders van 
vernielingen? 

8. Zijn er binnen BAR verband soortgelijke gevallen bekend bij de sportclubs waar sprake is 
van terugkerende overlast, vernielingen en verrommeling danwel illegaal georganiseerde 
voetbalwedstrijden? Zo ja hoe gaan de betreffende clubs en gemeenten hiermee om? 

9. Welke maatregelen gaat u nemen naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving in het 
AD en hoe schat u de effectiviteit hiervan in? 

 
 

https://www.ad.nl/rotterdam/bestuurslid-van-voetbalclub-poortugaal-neergeslagen-bij-illegale-wedstrijd%7Eaee06d10/
https://www.ad.nl/rotterdam/bestuurslid-van-voetbalclub-poortugaal-neergeslagen-bij-illegale-wedstrijd%7Eaee06d10/

