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Geachte leden van de raad, 
 
Op 3 augustus 2020 hebben wij vragen van de EVA fractie ontvangen betreffende vernielingen en 
overlast bij SV Poortugaal. Onderstaand treft u de beantwoording van de vragen aan. 
 
De EVA fractie merkt op dat er al jaren terugkerende overlast (vernielingen en verrommeling) wordt 
ervaren bij de sportvelden in Poortugaal en dat dit de afgelopen periode sterk lijkt te zijn 
toegenomen. Naar aanleiding van een incident dat recent heeft plaatsgevonden bij SV Poortugaal, 
waarbij een vrijwilliger van die club is bedreigd en mishandeld, heeft de EVA Fractie vragen 
gesteld.  
 
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). 
Het openbare karakter van de sportvelden blijkt onder meer uit het bestemmingsplan, het gebruik 
van het terrein en het feit dat de gemeente eigenaar is van het terrein. De reden om dit terrein 
(maar ook de andere voetbalvelden en schoolpleinen) als openbaar aan te merken komt voort uit 
de wens om een ieder uit de gemeente de mogelijkheid te geven hier te sporten en te bewegen, 
ook als men geen lid is van de vereniging. Omdat de gemeente eigenaar is van het terrein ligt er 
een gebruikersovereenkomst met SV Poortugaal omtrent het gebruik van de velden en het 
onderhoud. Onder vraag 2 wordt verder ingegaan op ieders verantwoordelijkheid. 
 
2. Kunt u aangeven welke verantwoordelijkheid SV Poortugaal heeft met betrekking tot het fysieke 
beheer en veiligheid van de sportvelden? 
De werkzaamheden op het terrein zijn met de vereniging vastgelegd in een demarcatielijst (huur-/ 
gebruikersovereenkomst). Hierin staan de taken aangegeven waar de vereniging verantwoordelijk 
voor is (w.o. zwerfafval, bladblazen, lijnen trekken, onkruid verwijderen, onderhoud lichtmasten 
doelen, ballenvangers, doelnetten, veldafrastering, poorten, dug-outs, tribune, vlaggenmasten, 
scorebord en verder klein dagelijks onderhoud). De overige taken komen voor verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Hierbij kunt u o.a. denken aan plaatsen van prullenbakken, reparatie van 
schades aan gemeentelijke eigendommen, inzet jongerenwerk en handhaving door gemeente en 
politie. 



 
  

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
3. Bent u van mening dat de sportvelden van Albrandswaard een regionale functie hebben voor 
wat betreft openbaar gebruik? 
De bedoeling is niet dat de sportvelden in Albrandswaard een regionale functie (moeten) hebben. 
In de omliggende gemeenten zijn er diverse sportvelden/voetbalvelden beschikbaar waar hun 
eigen inwoners gebruik van kunnen maken.   
 
4. Op welke wijze wordt nu samengewerkt met SV Poortugaal om de overlast (vernielingen en 
verrommeling) zo veel mogelijk te voorkomen? 
Tussen de gemeente en de vereniging zijn verschillende afspraken gemaakt in de nadere 
uitwerking van de samenwerking. De toezichthouder van de gemeente maakt regelmatig een ronde 
over het complex. Schades worden gemeld en verholpen door de gemeente. Daarnaast is er een 
WhatsApp groep tussen de vereniging, gemeente, politie en het jongerenwerk waarin overlast en 
andere bijzonderheden worden gemeld. Naar aanleiding hiervan kan er actie worden genomen 
door een van de partijen.   
 
 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? 
De gemeente kan als eigenaar van het terrein (privaatrechtelijk) optreden door bijvoorbeeld haar 
grond af te schermen met een hek met daarop een bord “verboden toegang, artikel 461 Wetboek 
van Strafrecht.” Op die manier mag de huurder (voetbal) wel op het terrein komen (die krijgt een 
sleutel van het hek), maar kunnen mensen die daartoe niet gerechtigd zijn worden geweerd. 
 
Daarnaast zijn er publiekrechtelijk mogelijkheden om handhavend op te treden, te denken valt aan 
artikel 2.47 APV (hinderlijk gedrag op openbare plaatsen) of artikel 2:78a (verblijfsverbod). Bij 
artikel 2:78a is de burgemeester bevoegd om middels een aanwijzingsbesluit te bepalen dat er 
bijvoorbeeld na 22.00 uur niemand meer op de velden mag komen. Middels borden moet dit dan 
worden aangegeven. De politie en de boa’s kunnen hier vervolgens op handhaven. 
 
6. Kunt u een indicatie geven van het aantal meldingen omtrent vernielingen en de kosten hiervan 
over de afgelopen 5 jaar? 
De afgelopen jaren zijn er diverse vernielingen en schades geconstateerd en gemeld. Gemiddeld 
wordt er door de gemeente rond de €2.000,- per jaar uitgegeven om dit te herstellen. Dit zijn veelal 
uren die gemaakt worden door de aannemer. De schades omvatten o.a. kleine schades aan 
doelen, het omtrekken van dug-outs, het vernielen van plexiglaspanelen van de dug-outs, 
gebroken boompalen en kleine brandplekken in het kunstgras. In 2018 is een grote brandschade 
op het kunstgrasveld geweest. Om dit te herstellen is destijds €11.000,- uitgegeven.  
 
De kosten die de vereniging zelf moet maken om vernielingen te repareren zijn niet in dit overzicht 
meegenomen. 
 
 
7. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen ook de schade verhaald kon worden op de daders van 
vernielingen? 
Dit is (voor zover dit kan worden nagegaan) nog nooit gelukt. 



 
  

 
 
 
  
  

 
 
8. Zijn er binnen BAR verband soortgelijke gevallen bekend bij de sportclubs waar sprake is van 
terugkerende overlast, vernielingen en verrommeling dan wel illegaal georganiseerde 
voetbalwedstrijden? Zo ja hoe gaan de betreffende clubs en gemeenten hiermee om? 
In Barendrecht speelt dit probleem op sportpark de Bongerd en Smitshoek. Daar wordt ook in 
georganiseerd verband (illegaal) gebruik gemaakt van de velden. Het college van Barendrecht 
heeft aangegeven dat dit niet wenselijk is. Er wordt daar verder gezocht naar een oplossing om 
hierop te handhaven. In Ridderkerk is het sportcomplex Reyerpark openbaar toegankelijk. Bij alle 
drie deze sportparken zijn de schades te vergelijken met SV Poortugaal.  
 
9. Welke maatregelen gaat u nemen naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving in het AD en 
hoe schat u de effectiviteit hiervan in? 
Op 11 augustus heeft er een gesprek plaatsgevonden met de vereniging  o.a. over het incident  
maar ook om gezamenlijk te kijken naar een oplossing voor de ervaren overlast. Afgesproken is 
dat er offertes worden opgevraagd om in het kader van een pilot een hek te plaatsen rond het 
hoofdveld en veld 2. Bekeken wordt of door dit hek de ervaren overlast vermindert dan wel dat er 
extra aanvullende maatregelen nodig zijn.  
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


