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Betreft: aanvullende informatie herontwikkeling de Omloop 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Op 18 februari 2020 heeft het college een besluit genomen over herontwikkeling van de Omloop. De 

gekozen ontwikkelrichting is in een raadsvoorstel aan u voorgelegd. Vooralsnog staat dit voorstel 

gepland voor behandeling in Beraad en Advies Ruimte van 14 april 2020.  

 

Ook initiatiefnemers hebben voorstellen voor de herontwikkeling van de Omloop aan het college en 

aan uw raad gedaan. Het betreft de voorstellen van Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V en van Varese 

projectontwikkeling B.V. Dit laatste voorstel staat bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering 

van 30 maart 2020. De initiatiefnemer heeft het voorstel ook naar het college gezonden en via de 

griffier is ons gevraagd de brief in behandeling te nemen. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij 

u over onze reactie op de genoemde initiatieven.  

 

KERNBOODSCHAP 

De voorstellen van de genoemde initiatiefnemers passen niet binnen de door het college gekozen 

ontwikkelrichting. Dit hebben wij de initiatiefnemers per brief meegedeeld. De desbetreffende brieven 

treft u in kopie als bijlagen bij deze raadsinformatiebrief aan.  
 

TOELICHTING 
Voordat de brieven zijn verzonden heeft de portefeuillehouder Buitenruimte en Sport met 

vertegenwoordigers van de initiatiefnemers gesproken. Daarbij zijn de door het college gemaakte 

afwegingen aan de orde gekomen.  

 

VERVOLG 

De voorstellen van de initiatiefnemers zijn al op hoofdlijnen uitgewerkt. De door ons gekozen 

ontwikkelrichting is dat nog niet. Juist daarom hebben wij u voorgesteld een uitgangspuntennotitie te 

laten opstellen, waarin de (ruimtelijke) kaders verder worden uitgewerkt.  

 

 

 



 

 

 

BIJLAGEN 
 Brief aan Adriaan van Erk ontwikkeling B.V. van 5 maart 2020 

 Brief aan Varese projectontwikkeling B.V. van 24 maart 2020 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 



Gemeente 
Albrandswaard 

Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V. 
T.a.v. de heer B.M.J. van Haaren 
Postbus 19 
2860 AA, Bergambacht 

Uw brief van: 16 december 2019 Ons kenmerk: 135302 
Uw kenmerk: OW-HVE-MSV Contact: Jeannette Wijnmalen 

-19-1013 
Bijlage(n): n.v.t. Doorkiesnummer: 010-5061158 

E-mailadres: j.wijnmalen@bar-organisatie.nl 
Datum: 5 maart 2020 

Betreft: uw locatievoorstel voor de sportvelden 

Beste meneer Van Haaren, 

Inleiding 
Met uw brief van 16 december 2019 heeft u ons uw voorstel voor het situeren van één sportcomplex 
in de polder Albrandswaard voorgelegd. Hieronder treft u onze reactie op uw voorstel. 

Reactie op uw voorstel 
Wij danken u voor uw voorstel en de uitgebreide ruimtelijke verkenning die daaraan ten grondslag 
ligt. U geeft ons met uw voorstel een goed inzicht in de mogelijkheden van woningbouw op de 
Omloop en het situeren van één sportcomplex in de polder Albrandswaard. Ook de financiële 
realisatie van zowel de woningbouw als het sportcomplex is in uw voorstel helder onderbouwd 
evenals uw uitgangspunt van het behoud van het polderlandschap. 

Op 18 februari 2020 hebben wij echter besloten de raad te vragen om een andere ontwikkelrichting 
te laten uitwerken dan waarop uw voorstel is gebaseerd. De door ons gekozen ontwikkelrichting gaat 
op basis van 6 beoordelingsaspecten uit van woningbouw op de Omloop en herinrichting/ 
gedeeltelijke verplaatsing van het aanwezige sportcomplex. Daarbij zijn de impact op de Rand van 
Rhoon en de continuïteit van het voetbal in de beoordeling betrokken. U kunt ons voorstel lezen op 
onze site bij de ingekomen stukken (punt 50) voor de raadsvergadering van 2 maart 2020. 

Uit het voorgaande volgt dat uw voorstel helaas niet past bij de door ons gekozen ontwikkelrichting. 
Wij zien dan ook geen mogelijkheden om verder op uw voorstel in te gaan. In het gesprek van 5 
maart 2020 heeft de portefeuillehouder Buitenruimte en Sport de afwegingen die wij hebben 
gemaakt mondeling toegelicht. 
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Vervolg 
Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 11 mei 2020 een besluit over het voorstel dat wij 
hebben voorgelegd. 

Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met Jeannette Wijnmalen. Haar 
contactgegevens staan bovenaan deze brief vermeld. 



 
  

 
Varese Projectontwikkeling BV 

T.a.v. de heer J. Meijer 

Jericholaan 46 

3061 HH Rotterdam 

 

 

Uw brief van:  25 februari 2020 Ons kenmerk: 157112 

Uw kenmerk:  Contact: Peter Wunderink  

Bijlage(n):  Doorkiesnummer: 010-5061742 

  E-mailadres: p.wunderink@bar-organisatie.nl   

  Datum: 24 maart 2020 

    

Betreft: uw voorstel voor het verplaatsen van voetbalvelden 
 
 

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

Beste meneer Meijer, 
 
Inleiding 
Met uw brief van 25 februari 2020 heeft u uw voorstel voor het goed inpassen van de voetbalvelden 
in de Rand van Rhoon en het realiseren van woningen op het huidige sportcomplex voorgelegd aan 
de gemeenteraad. U heeft dit voorstel ook aan het college gestuurd. Hieronder treft u onze reactie 
op uw voorstel. 
 
Reactie op uw voorstel 
Wij danken u voor uw voorstel en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.  
 
Op 18 februari 2020 hebben wij echter besloten de raad te vragen om een andere ontwikkelrichting 
te laten uitwerken dan waarop uw voorstel is gebaseerd. De door ons gekozen ontwikkelrichting gaat 
op basis van 6 beoordelingsaspecten uit van woningbouw op de Omloop en herinrichting/ 
gedeeltelijke verplaatsing van het aanwezige sportcomplex. U kunt ons voorstel lezen op 
onze site bij de ingekomen stukken (punt 50) voor de raadsvergadering van 2 maart 2020. 
 
Op 28 februari 2020 heeft wethouder Heezen in een persoonlijk gesprek met uw mede-
initiatiefnemer toegelicht waarom uw plannen niet passen bij de door ons gekozen ontwikkelrichting. 
 
Wij zien dan ook geen mogelijkheden om verder op uw voorstel in te gaan.  
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Betreft: uw voorstel voor het verplaatsen van voetbalvelden  

 
 

 

Vervolg 
Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 11 mei 2020 een besluit over het voorstel dat wij 
hebben voorgelegd. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan contact op met Peter Wunderink. De contactgegevens 
staan bovenaan deze brief vermeld. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 

de secretaris,  de burgemeester, 

  

  

  

  

Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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