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Aan 

 

 

 

 

 

Datum 

Betreft 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Email 

Bijlage(n) 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

CC 

 

Hofhoek 5 

3176 PD Poortugaal 

Postbus 1000 

3160 GA Rhoon 

Telefoon 010 506 11 11 

Fax 010 501 81 80 

www.albrandswaard.nl 

Bankrekeningnummer 

BNG 28.50.20.420 

 

Openingstijden   

Publiekzaken: 

ma, di, do, vr.: 

09.30 - 13.00 uur 

woensdag: 

13.00 - 16.30 uur 

17.30 - 20.00 uur 

zaterdag: 

09.30 - 11.30 uur 

 

Kantoor ma t/m vr: 

09.00 - 16.30 uur 

(alleen volgens afspraak) 

 

 

 

 

 

 

 

20 juli 2015  

Raadsinformatiebrief kunstgrasvelden 

Femke de Pijper  

06 - 20 32 40 75 

f.d.pijper@bar-organisatie.nl 

nvt 

985362 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 heeft wethouder Van Ginkel toegezegd 
een toelichting te geven op de door sportverenigingen gevraagde investeringen in 
nieuwe kunstgrasvelden.  Met deze raadsinformatiebrief geven wij aan hoe wij om 
willen gaan met de behoefte aan kunstgrasvelden.    
 

KERNBOODSCHAP 
Bij de Voorjaarsnota hebben de vier voetbalverenigingen een aanvraag ingediend voor 
het omzetten van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden. Wij hebben geen algemeen 
beleid omtrent (de aanleg van en/of omzetten van) sportvelden.  Verzoeken 
beoordelen wij individueel waarbij nut, noodzaak en financiële 
investeringsmogelijkheden van de gemeente worden afgewogen. 
 
De aanvragen van de sportverenigingen zijn bij de behandeling van de Voorjaarsnota 
niet gehonoreerd vanwege het ontbreken van financiële middelen voor dit doel. De 
afgelopen jaren waren de financiële middelen beperkt en is er zelfs een groot aantal 
ombuigingen gerealiseerd om een sluitende begroting te verkrijgen. Bij de 
Voorjaarsnota 2016 is dit wederom aan de orde. 

 

CONSEQUENTIES 
Voorlopig zit het er helaas niet in de sportverenigingen te faciliteren met nieuwe 
kunstgrasvelden. Voor de bestaande kunstgrasvelden nemen wij wel investeringen op 
voor renovatie. Bijvoorbeeld is in het investeringsprogramma 2017 € 350.000,-- 
opgenomen voor het renoveren van de 2 kunstgrasvelden op het sportpark polder 
Albrandswaard. Die zijn dan 10 jaar oud. 
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VERVOLG 
Om te kunnen beoordelen wat de veldcapaciteit is, de behoeftebepaling en de 
onderhoudsstatus van sportpark Polder Albrandswaard en sportpark De Omloop 
hebben wij aan Kiwa ISA-sport gevraagd hier onderzoek naar te doen. ISA Sport kan 
een onafhankelijk advies geven over de accommodatie(s). Wij hebben de intentie om 
velden te ontwikkelen die aan de gestelde normen voldoen.  
 
De uitkomsten van het onderzoek delen wij met de verenigingen. Ook bespreken wij 
met hen de aanbevelingen en de vervolgacties die daaruit volgen. Op basis van de 
aanbevelingen van ISA-sport willen wij een voorstel uitwerken voor de sportparken. 
Hierbij zullen wij ingegaan op de capaciteit, de behoeftes en de status van de velden. 
De financiële consequenties zullen onderdeel uitmaken van dit voorstel. 

 
Daarnaast zullen wij bij de herziening van de beleidsnotitie Sport en bewegen beleid 
ontwikkelen voor de sportaccommodaties/velden.  
 

BIJLAGEN 

nvt 
 
Poortugaal, 18 augustus 2015 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 


