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Onderwerp 
Sport- en ontspanningsaccommodaties, voortzetten gebruik binnensportaccommodaties: 
A. Sporthal Rhoon 
B. Gymzaal Poortugaal 
C. Gymzaal Rhoon 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Voortzetten gebruik binnensportaccommodaties: 

1.1 Sporthal Rhoon: renoveren zodat het gebruik voor 25 jaar voortgezet kan worden. 
1.2 Gymzaal Poortugaal: plegen noodzakelijk onderhoud zodat het gebruik voortgezet kan 

worden. 
1.3 Gymzaal Rhoon: plegen noodzakelijk onderhoud zodat het gebruik voor maximaal 8 jaar 

voortgezet kan worden. 
2. De kosten te dekken uit de reserve groot onderhoud en de beschikbare investeringskredieten, 

conform raadsvoorstel paragraaf financiën.  
 

Inleiding 
Gemeente heeft in totaal vier

1
 binnensportaccommodaties. Drie daarvan zijn bouwtechnisch 

gebrekkig: 
A. Sporthal Rhoon (Stationsstraat 63 in Rhoon) 
B. Gymzaal Poortugaal (Albrandswaardseweg 18 in Poortugaal) 
C. Gymzaal Rhoon (nabij Sportlaan 1 in Rhoon) 
Het primair onderwijs gebruikt deze accommodaties voor schoolgym. Voorzien in voldoende, 
kwalitatief goede accommodaties voor schoolgym is een gemeentelijke plicht. Daarnaast gebruiken 
sportclubs deze accommodaties.  
 
Genomen besluiten 
Voor een overzicht van genomen besluiten verwijzen wij u naar het processchema Sport - en 
Ontspanningsaccommodaties, dat als bijlage bij dit voorstel is opgenomen. 
 
Gewijzigde context na besluit 27 oktober 2014 
De drie schoolbesturen voor primair onderwijs hebben ernstige zorgen geuit over de beschikbaarheid 
van accommodaties binnen redelijke afstand van de schoollocaties. Omdat de afstand naar de nieuwe 
sporthal in Sportpark Polder Albrandswaard groter is dan de huidige afstand, staan de schoolbesturen 
niet achter het besluit van 27 oktober 2014. Daarnaast is er een nadrukkelijke wens om Sporthal 
Rhoon te renoveren en voor langere termijn door te exploiteren. Verder is er de behoefte aan een 
combinatie van ontmoetingsvoorzieningen voor jong en oud in centrumgebieden, zoals recent door 
kwartiermaker SWA bepleit.  
Deze gewijzigde context is op 17 maart en 14 april jl. besproken in Beraad & Advies Ruimte aan de 
hand van de Raadsinformatiebrief Sport- en ontspanningsaccommodaties (154698) en de 
Raadsinformatiebrief aanvullende financiële gegevens (163962). Het intensief debat met de raad en 
het overleg met maatschappelijke partners heeft het inzicht gebracht dat het draagvlak voor de 
aanvankelijke plannen veranderd is. Wij waarderen dit proces van intensieve dialoog. Als uitkomst is 
gevraagd om een nieuw raadsvoorstel. Belangrijke component hierbij is uw raadsbesluit van 7 juli 
2015 waarbij u het raadsbesluit van 27 oktober 2014 voor de nieuwbouw sporthal Polder 
Albrandswaard hebt ingetrokken  en in plaats daarvan Sporthal Rhoon te renoveren.  

                                                      
1
 Naast de 3 genoemde accommodaties beschikt de gemeente over de sportzaal Portland. 



 

 

  
 
Beoogd effect 
Bestaande binnensportaccommodaties geschikt maken voor goed en veilig gebruik. 
 
 
Relatie met beleidskaders 
In de Toekomstvisie heeft de gemeente geformuleerd dat zij tot slimme combinaties van 
voorzieningen wil komen. Dit met het oog op de leefbaarheid en het bieden van een aantrekkelijk 
woonmilieu. In de Structuurvisie is dit ruimtelijk vertaald naar bundeling van investeringen in twee 
sport/ontmoetingsvoorzieningen in de nabijheid van de centra van Rhoon en Poortugaal, twee 
sportcomplexen aan de randen van deze dorpen en het op peil houden van de voorzieningen in 
Portland. De raadsleden in Beraad & Advies Ruimte van 14 april jl. hebben te kennen gegeven de 
beleidsambities voor sport eerst nader te willen definiëren alvorens tot keuzes te komen.  
 
Argumenten 
1.1 Voortzetten gebruik is een goede oplossing voor onderwijs en sport 
Na het plegen van het noodzakelijke onderhoud wordt voorzien in voldoende, kwalitatief goede en 
veilige huisvesting voor schoolgym en sport in de kernen Poortugaal en Rhoon.  
  
1.1.1 Gebruik Sporthal Rhoon voortzetten is het beste alternatief  
Nu het besluit voor de nieuwe sporthal is ingetrokken, is voortgezet gebruik van de Sporthal Rhoon 
het beste alternatief. De Raadsinformatiebrief aanvullende financiële gegevens, 7 april 2015 (163962) 
geeft daarvoor de onderbouwing. 
 
1.1.2 Gebruik Sporthal Rhoon nog 25 jaar voortzetten is bouwtechnisch prima haalbaar 
Een upgrade biedt uitkomst om de sporthal esthetisch aantrekkelijk en gebruiksvriendelijker te maken.  
 
1.2.1 Gymzaal Poortugaal vervangen door nieuwbouw is nu niet opportuun 
Vanwege het naastgelegen hoogspanningstracé laat het bestemmingsplan voor de huidige locatie 
geen nieuwe gymzaal toe. Centrumplan Poortugaal is de enige alternatieve beschikbare locatie. Dat 
project kent een hoge boekwaarde die niet aansluit bij realistisch haalbare grondwaardes voor een 
gymzaalfunctie. Deze optie valt daarmee af. Verder is geen locatie beschikbaar die aan alle criteria 
voldoet, waaronder de loopafstanden naar de basisscholen.  
 
1.2.2 Gymzaal Poortugaal op termijn vervangen door nieuwbouw biedt kansen voor slim 

combineren met andere voorzieningen 
Daarmee kunnen ambities uit de Toekomst- en Structuurvisie op termijn worden gerealiseerd en kan 
ingespeeld worden op de Beleidsnota Sport, die wij in voorbereiding nemen.  
 
1.2.3 Gebruik gymzaal Poortugaal voor langere tijd voortzetten biedt kans voor nieuwbouw op de 

huidige locatie  
Het huidige bestemmingsplan laat geen nieuwe – en daarmee grotere – gymzaal toe, vanwege het 
naastgelegen hoogspanningstracé. Er lopen initiatieven om de hoogspanningskabels ondergronds te 
leggen. Na deze aanpassing vervalt zeer waarschijnlijk de huidige bouwbeperking. 
 
1.2.4 Gebruik gymzaal Poortugaal voor langere tijd voortzetten biedt kans voor nieuwbouw op een 

andere locatie  
Mocht in de toekomst een geschikte alternatieve locatie beschikbaar komen, dan kan daar alsnog op 
worden ingespeeld. 
 
1.2.5 Gebruik gymzaal Poortugaal voor langere tijd voortzetten is bouwtechnisch haalbaar 
 
1.3.1 Gymzaal Rhoon vervangen door nieuwbouw is nu niet opportuun 
De huidige locatie of nabije omgeving van gymzaal Rhoon heeft de voorkeur. Door te wachten gunnen 
we ons zelf de mogelijkheid in te spelen op kansen rondom de herontwikkeling van betrokken locatie. 
Onder meer over de toekomst van zorgcentrum De Klepperwei en basisschool De Wegwijzer, die over 
circa 8 jaar is afgeschreven. 
 
 



 

 

 
1.3.2 Gymzaal Rhoon vervangen door nieuwbouw biedt op termijn kansen voor slim combineren 

met andere voorzieningen 
Daarmee kunnen ambities uit de Toekomst- en Structuurvisie op termijn worden gerealiseerd en kan 
ingespeeld worden op de Beleidsnota Sport, die wij in voorbereiding nemen.  
 
1.3.3 Gebruik gymzaal Rhoon nog maximaal 8 jaar voortzetten is bouwtechnisch haalbaar 
Een termijn van maximaal 8 jaar past bij de huidige matige staat. Langer is risicovol.  
 
2.1 Kosten kunnen worden gedekt uit reserve groot onderhoud en investeringskredieten 
Deze zijn toereikend voor het bekostigen van het plegen van noodzakelijk onderhoud, uitvoeren van 
een upgrade voor Sporthal Rhoon en het op termijn bouwen van twee nieuwe gymzalen. 
 
Overleg gevoerd met 
Korfbalvereniging RWA, primair onderwijs (SOPOA, VPCBO en R.K. Onderwijs), Sportstichting 
Albrandswaard, E&S Turnsport Rhoon, Stichting Welzijn Albrandswaard, ANBO en de gebruikers van 
Sportpark Polder Albrandswaard (P.S.V. Poortugaal, Oude Maas en SKS Polderpioniers).  
Samenvatting van reacties op het (concept) raadsvoorstel: 

 RWA. Zwaar teleurgesteld over het intrekken van het besluit tot bouw van de nieuwe sporthal. Zij 
zien dat hun jarenlange inzet niet leidt tot verwezenlijking van de ambitie: het bij elkaar houden 
van de vereniging tijdens het binnensportseizoen door een koppeling tussen clubgebouw en 
binnensportaccommodatie. Desondanks gaat RWA er vanuit dat er nog steeds gezocht wordt 
naar een oplossing die voor RWA acceptabel is, hoewel de eerder genoemde verhuizing in 2016 
niet meer haalbaar is.  

 Primair onderwijs. Inhoudelijk hebben zij niet op het raadsvoorstel gereageerd. Eerder gaven zij 
aan zich te kunnen vinden in het voortgezette gebruik van de huidige accommodaties, mits deze 
op niveau worden gebracht. 

 ANBO. Zou het bijzonder op prijs stellen, dat bij het ontwerpen van de plannen met betrekking tot 

de bouw van een nieuwe gymzaal ook rekening wordt gehouden met onder meer een kantoor- en 
ontmoetingsruimten voor ouderen. 

 E&S Turnsport Rhoon. Vraagt aandacht voor de uitvoeringsplanning van het plegen van 
noodzakelijk onderhoud van gymzaal Rhoon waar zij gebruiker van is. E&S draait jaarrond door, 
behalve zes weken zomervakantie. Uitvoering in de zomervakantie zou ideaal zijn. Mocht een 
langere uitvoeringtijd nodig zijn, dan zouden zij graag vanuit gemeente een alternatieve locatie 
toegewezen krijgen.  

 
Kanttekeningen 
 
1.1 Voortzetten gebruik bestaande accommodaties wijkt af van eerdere besluitvorming 
De raad stelde op 10 juni 2013 (besluitnummer 128048) het voorkeursscenario vast, met als 
terugvaloptie het minimumscenario. De voorgestelde totaaloplossing wijkt van beide scenario’s af.  
 
1.2 Voor onderwijs is één sportvloer in Poortugaal krap 
Uit de Raadsinformatiebrief aanvullende financiële gegevens, 7 april 2015 (163962) bleek dat al. In de 
huidige situatie is dat ook al het geval. Een aantal groepen gymmen in Sporthal Rhoon, waarmee dit 
probleem is opgelost. 
 
1.2.1 Gymzaal Poortugaal vervangen door nieuwbouw heeft de voorkeur  
De nieuwbouwnormen voor de oppervlakte van de sportvloer zijn ruimer dan de huidige afmetingen 
van gymzaal Poortugaal. De totale jaarlijkse kosten voor renovatie en nieuwbouw zijn nagenoeg gelijk. 
Definitieve keuze te maken mede aan de hand van de Beleidsnota Sport en op het moment een 
geschikte locatie beschikbaar is. 
 
1.2.2 Pas na realisatie van de nieuwe gymzaal Poortugaal wordt voldaan aan nieuwbouwnormen 
Pas bij nieuwbouw worden (ruimere) nieuwbouwnormen gehanteerd. De huidige gymzaal, die langer 
in gebruik blijft, is kleiner dan een volgens nieuwbouwnormen op te zetten nieuwe gymzaal. 
 
1.3.1 Gymzaal Rhoon vervangen door nieuwbouw heeft de voorkeur 
De nieuwbouwnormen voor de oppervlakte van de sportvloer zijn ruimer dan de huidige afmetingen 
van gymzaal Rhoon. De totale jaarlijkse kosten voor renovatie en nieuwbouw zijn nagenoeg gelijk. 



 

 

Definitieve keuze te maken mede aan de hand van de Beleidsnota Sport en op het moment er 
helderheid is over de exacte locatie.  
 
1.3.2 Pas na realisatie van de nieuwe gymzaal Rhoon wordt voldaan aan nieuwbouwnormen 
Pas bij nieuwbouw worden (ruimere) nieuwbouwnormen gehanteerd. De huidige gymzaal, die langer 
in gebruik blijft, is kleiner dan een volgens nieuwbouwnormen op te zetten nieuwe gymzaal. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het grootste deel van de werkzaamheden zit aan de buitenzijde van de accommodaties. Denk aan het 
vervangen van de dakbedekking en schilderwerk. Tijdens deze werkzaamheden kan er in de 
accommodaties gegymd en gesport worden.  
Bij een aantal werkzaamheden aan de binnenzijde kan de betreffende accommodatie niet gebruikt 
worden. Denk aan het vervangen van de sportvloer en werk aan de installaties. Daarom worden deze 
werkzaamheden tijdens de schoolvakantie zomer 2016 uitgevoerd.  
 
Indicatieve planning op hoofdlijnen, waarbij de drie accommodaties worden gecombineerd: 

 Sept – nov 2015:  opstellen projectplan, werkomschrijvingen, voorselectie, uitvraag 

 Dec – jan 2016: aanbesteden 

 Feb 2016:  selectie, gunning en contracteren aannemer 

 Mrt – zomer 2016: uitvoering 
 
Evaluatie/monitoring 
Conform op te stellen projectplan. 
 
Financiën  
 
Kosten 
 
Aanpak Sporthal Rhoon 
A. Plegen noodzakelijk onderhoud. Daarna vindt groot onderhoud plaats conform MJOP. 
B. Upgrade uitvoeren. Op termijn. Dit wordt geconcretiseerd in een plan, dat aan de raad wordt 

voorgelegd.  
C. Nieuwbouw. Niet van toepassing. 
 
Aanpak gymzalen Poortugaal en Rhoon 
A. Plegen noodzakelijk onderhoud. Daarna vindt groot onderhoud plaats conform MJOP’s.  
B. Upgrade. Niet van toepassing. 
C. Nieuwbouw. Op termijn. 
 
Overzicht kosten (in euro’s) 

Onderdeel Sporthal 
Rhoon 

Gymzaal 
P’gaal 

Gymzaal 
Rhoon 

Totaal 
excl. btw 

Totaal incl. 
btw (**) 

A. Noodzakelijk onderhoud 289.000 (*) 102.000 (*) 125.000 516.000 570.000 

B. Upgrade (budget) 500.000 n.v.t. n.v.t. 500.000 552.000 

C. Nieuwbouw (budget) n.v.t. 784.000 784.000 1.568.000 1.733.000 

Afgerond totaal 789.000 886.000 909.000 2.584.000 2.855.000 

 
 (*)   Inclusief post asbestverwijdering van € 19.000 exclusief btw. 

(**)  De kolom Totaal inclusief btw gaat uit van 50% btw belaste prestatie. Dit is een veilige 
aanname, die mogelijk te optimaliseren is. 

Dekking 
 
Beschikbare dekkingsbronnen 
1) Reserve groot onderhoud: circa € 1,1 miljoen (stand 31-12-2014), wat gedeeltelijk beschikbaar is. 
2) Investeringskredieten voor de binnensportaccommodaties, welke geheel beschikbaar zijn: 

a) Sporthal Rhoon (t.b.v. dak):  €      85.000 
b) Gymzaal P'gaal Valckensteyn 1: € 1.000.000 
c) Gymzaal P'gaal Valckensteyn 2: €    505.000 
d) Gymzaal Rhoon:   €    780.000  + 

Totaal     € 2.370.000  



 

 

Dekkingsvoorstel (in euro’s) 

Onderdeel Totaal 
incl. btw 

Dekkingsbron Bedragen 

A. Noodzakelijk onderhoud 570.000 Reserve groot onderhoud 
Investeringskrediet a) Sporthal Rhoon  

485.000 
85.000 

B. Upgrade (budget) 552.000 Investeringskredieten b) c) d) gymzalen 552.000 

C. Nieuwbouw (budget) 1.733.000 Investeringskredieten b) c) d) gymzalen 1.733.000 

Afgerond totaal 2.855.000  2.855.000 

 
Effect op dekkingsbronnen 
1) Reserve groot onderhoud 

De opgebouwde reserve groot onderhoud is circa € 1,1 miljoen (stand 31-12-2014). Na aftrek van 
kosten (€ 485.000) resteert ruim € 600.000.  
Deze reserve wordt jaarlijks aangevuld door afdrachten vanuit gemeentelijke gebouwen, 
waaronder de binnensportaccommodaties. Voor alle gemeentelijke gebouwen die gekoppeld zijn 
aan deze reserve zijn MJOP’s opgesteld. De conclusie is dat het restant reserve samen met de 
afdrachten voldoende zijn om het onderhoud aan alle gebouwen te kunnen bekostigen. 

2) Investeringskredieten voor de binnensportaccommodaties 
De beschikbare investeringskredieten worden volledig uitgegeven. De fasering volgt daarbij de 
werkzaamheden: 
 Noodzakelijk onderhoud, uitgave in 2016:   €      85.000 
 Upgrade (budget), uitgave gepland in 2016:   €    552.000 
 Nieuwbouw (budget), uitgave gepland vanaf 2020:  € 1.733.000  +  

Totale uitgave      € 2.370.000 
 
Effect op de begroting 2016-2019 
Alle onderdelen worden betaald uit reeds aanwezige dekking, namelijk reserve groot onderhoud en 
investeringskredieten. Het aanspreken van deze dekking heeft geen effect op de begroting.  
 
Het deel van de investeringskredieten dat gebruikt wordt voor de nieuwbouw gymzalen (€ 1.733.000) 
wordt pas later gebruikt. Deze uitgave is gepland vanaf 2020. Dit uitstel leidt tot een jaarlijks voordeel 
op afschrijvingen van ruim € 43.000.  
 
In voorgaande raadsbesluiten werd rekening gehouden met dekking uit vrijkomende lasten vanuit 
afstoot oude gebouwen. Deze zijn met dit raadsvoorstel niet meer aan de orde en kunnen wanneer 
deze gebouwen vrijkomen vrijvallen. Het gaat hier om de gebouwen Bonbon Emmastraat (gesloopt) 
en de Meijlle Molendijk 2a. Hiermee valt (op termijn) jaarlijks € 112.000 vrij.  
 
Voor de Voorjaarsnota 2016 heeft de raad een ombuiging vastgesteld voor de sportaccommodaties. 
Deze loopt op tot € 174.000 vanaf 2018. Met voorgaande effecten (€ 43.000 + € 112.000 = € 155.000) 
wordt dit bedrag grotendeels gehaald. De verwachting is dat het hele bedrag wordt gehaald, door:   
 Duurzaamheidsmaatregelen bij de upgrade van Sporthal Rhoon mee te nemen. Dit leidt tot lagere 

exploitatiekosten.  
 In de berekeningen is uitgegaan van 50% btw belaste prestatie. Dit is een veilige aanname, die 

mogelijk te optimaliseren is.  
 
Juridische zaken 
- 
 
Duurzaamheid 
Sporthal Rhoon doorexploiteren, geeft mogelijkheden om bij de renovatie duurzaamheidsmaatregelen 
te integreren. Hierbij kan gedacht worden aan warmteterugwinning, warmtepompen, na-isolatie en 
waterbesparing. Bij het opstellen van het plan voor de upgrade wordt hiervoor een voorstel gedaan. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Gebruikers en beheerder van de binnensportaccommodaties in Poortugaal en Rhoon informeren over 
en betrekken. Specifiek aandacht voor persoonlijke afstemming van de uitvoeringsplannen en 
planning met gebruikers van de binnensportaccommodaties, om eventuele overlast te beperken of 
voorkomen.  



 

 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1) MJOP Sporthal Rhoon Stationsweg, Koers, 20 januari 2015 
2) MJOP Gymzaal Poortugaal Albrandswaardseweg, Koers, 21 augustus 2014 
3) MJOP Gymzaal Rhoon Sportlaan, Koers, 21 augustus 2014 
4) Processchema Sport - en Ontspanningsaccommodaties, 30 juli 2015  
 

 

Poortugaal, 18-08-2015 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 
 


