
RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

Clusterlocatie Delta/ Sportpark 
Albrandswaard, als uitwerking van het 
voorkeursscenario voor drie clusterlocaties 
sport- en ontspanningsaccommodaties: 
A. De Brinkhoeve 
B. Klepperwei/ Zwaluwenlaan 
O Delta/ Sportpark Albrandswaard 

75352 

Commissie Openbaar: 
Openbaar 

BBVnummer: 65079 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 72592 d.d. 29 juli 
2014; 

BESLUIT: 

Als uitwerking van het voorkeursscenario voor Delta/ Sportpark Albrandswaard, zoals vastgesteld door 
de raad op 10 juni 2013 (besluitnummer 128048): 

1. Te kiezen voor locatie Sportpark Albrandswaard; 

2. Een sporthal met korfbalvelden te realiseren; 

3. De ontwerpfase op te starten; 

4. Kredieten ter beschikking te stellen van € 4.905.000 voor realisatie van de sporthal en inrichting 

openbaar gebied en € 200.000 voor aanleg van korfbalvelden en dit te dekken vanuit de reeds 

beschikbare investeringskredieten en vrijkomende exploitatielasten van vrijkomende gebouwen; 

5. De verhoogde structurele lasten van circa € 26.000 vanaf 2017 op te nemen in de 

meerjarenbegroting en dit te dekken vanuit het begrotingssaldo; 

6. Het Ontwikkelplan vast te stellen als kader voor de uitwerking in de ontwerpfase; 

7. De voorbereiding voor de bestemmingsplanprocedure op te starten; 

8. De eerder gekozen organisatievorm voor beheer en exploitatie (stichting of B.V.) nader uit te 

werken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. In deze uitwerking tevens de optie om 

RWA (een deel van de) kantine te laten exploiteren mee te nemen; 

9. De kosten voor het verder uitwerken van de gekozen organisatievorm te dekken vanuit het reeds 

beschikbare voorbereidingskrediet uit de definitiefase; 

10. Het dak van de nieuwe sporthal om niet ter beschikking te stellen voor lokale duurzame 

energiecoöperaties/ lokale initiatieven, ten gunste van het plaatsen van zonnepanelen op deze 

daken; 

11. Geheimhouding op de volgende bijlagen (Financiële bijlage d.d. 8 juli 2014 (kenmerk 64799), 

Memo DHK Fiscaal d.d. 17 juni 2014 (kenmerk 64801) en Memo Variantenstudie Delta/Sportpark 
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d.d. 16 juni 2014 (kenmerk 65016)) zoals opgelegd door het college, conform artikel 25 

gemeentewet, te bekrachtigen. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
27 oktober 2014. 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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