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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

In uw vergadering van 31 augustus gaf wethouder Van Ginkel u informatie over het proces van het 

marktinitiatief schietsportvereniging het Trefpunt en welk prijskaartje aan dit proces hangt. In deze 

brief brengen wij u op de hoogte van het gesprek met de schietsportvereniging hierover en het vervolg 

van het proces. 

 

KERNBOODSCHAP 

Op 9 september 2015 hebben wij met de Schietsportvereniging gesproken. Wij hebben uitleg gegeven 

over het te volgen proces voor marktinitiatieven. Voor meer informatie over het proces verwijzen wij u 

naar www.albrandswaard.nl/marktinitiatieven.  

 

TOELICHTING 

Met de Schietsportvereniging hebben we de afspraak gemaakt dat de vereniging: 

- een schetsplan indient met daarbij mogelijke locaties en reeds in het verleden bekeken locaties; 

- een korte analyse maakt van de te verwachten lokale ruimtelijke impact van hun activiteit; 

- een beknopt programma van eisen opstelt.  

 

Hierop volgt een gemeentelijke analyse. Hierbij vergelijken wij het programma van eisen en de 

locaties. Daarnaast maken we een eerste scan van kansen en risico’s op die locaties.  

De schietsportvereniging is vervolgens weer aan zet door het schetsplan verder uit te werken. Daarop 

volgen de betaling van de startleges en het aangaan van de startovereenkomst tussen vereniging en 

gemeente. 

 

CONSEQUENTIES 

Na het aangaan van de startovereenkomst kunnen wij een definitieve keuze maken over de locatie. 

Hier kan eveneens een subsidie-aanvraag mee samenhangen van de Schietsportvereniging. 

 

http://www.albrandswaard.nl/marktinitiatieven


VERVOLG 

Zowel de start- als de ontwikkelingsovereenkomst worden ter besluitvorming aan u voorgelegd.  

 

Poortugaal, 20 oktober 2015 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 


