
 

1/11 

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
121124 

Raadsvoorstel: 
121395 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
 
Onderwerp 
Sport en Ontspanningsaccommodaties 
 
Geadviseerde beslissing: 

- Het voorkeursscenario, zoals verwoord in dit voorstel, voor de ontwikkeling van sport- en 
ontspanningsaccommodaties als uitgangspunt te kiezen voor de structuurvisie en de verdere 
verkenning van de haalbaarheid. 

- Parallel aan voorkeursscenario ook het minimumscenario, zoals verwoord in dit voorstel, 
verder te verkennen op haalbaarheid.  

- De vervangende teksten voor de programma's 2 'Recreatiepoort Oude Maasoever', zoals 
bijgevoegd bij dit voorstel, opnemen in de Ontwerp Structuurvisie.  

- Als beoogde organisatievormen voor het beheren en exploiteren van het (maatschappelijk) 
vastgoed de stichting en het overheidsbedrijf verder uit te werken. 

 
 
 
Samenvatting: 
De gemeente heeft het voornemen om te investeren in de gemeentelijke sportvoorzieningen. Daartoe 
is in totaal € 2.630.000,- in de begroting gereserveerd voor de komende jaren. De vraag is hoe deze 
middelen het best geïnvesteerd kunnen worden. 
 
Een belangrijk uitgangspunt in de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 is het slim combineren van 
faciliteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, gezondheid, ontspanning en sport en daarin 
meer ruimte te bieden voor het zelforganiserend vermogen van burgers en ondernemers. Een 
belangrijk principe dat daarbij in de Toekomstvisie geïntroduceerd wordt is het begrip synchroniciteit: 
investeringen van gemeente zoveel mogelijk synchroon laten lopen met investeringen van derden. In 
dit onderzoek verkennen we in hoeverre we de investeringen van de gemeente synchroon kunnen 
laten lopen met de investeringen van sportverenigingen, welzijnsinstellingen en commerciële 
aanbieders. Naast het  investeringsvraagstuk, speelt de vraag of er slimmere constructies voor 
beheer- en exploitatie gevonden kunnen worden gebruik makend van het zelforganiserend vermogen 
van burgers en ondernemers. 
 
Uit het vooronderzoek komt een duidelijk voorkeursscenario naar voren. In dit scenario worden 
gemeentelijke investeringen gekoppeld aan investeringen van sportverenigingen, maatschappelijke 
partners en ondernemers. Wij stellen u voor het voorkeursscenario op te nemen in de structuurvisie en 
dit in de komende twee maanden verder op haalbaarheid te onderzoeken. Om een goede afweging te 
kunnen maken over de haalbaarheid - niet alleen financieel, maar ook in de tijd - stellen we u voor om 
parallel ook het minimumscenario verder te verkennen op haalbaarheid.  
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Doel: 
Nu de gemeente voor een aanzienlijke investeringsopgave voor de sportaccommodaties staat, willen 
wij onderzoeken in welke mate deze middelen slimmer, beter, efficiënter en toekomstbestendiger 
geïnvesteerd kunnen worden. Vervolgens willen we kijken hoe de bijdragen voor beheer en exploitatie 
voor deze voorzieningen verlaagd kunnen worden door beheer en exploitatie anders te organiseren.  
 
Proces: 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor dit verkennend onderzoek naar de sport- en ontspanningsrecreaties ligt enerzijds 
in de ambities, zoals geformuleerd in de Toekomstvisie, en anderzijds in de concrete investerings- en 
bezuinigingsopgaven voor de gemeentelijke sportaccommodaties en de sociaal culturele centra.  
 
Stand van zaken verkennend onderzoek sport- en ontspanningsaccommodaties 
Om tot vaststelling van het gewenste toekomstbeeld van de sport- en ontspanningsaccommodaties te 
komen en de gewenste gemeentelijke investeringen daarin, is een vooronderzoek gedaan. In het 
bijgevoegde vooronderzoek is het volgende in kaart gebracht:   

- de huidige sportaccommodaties en de huidige staat van deze accommodaties (aanbod); 
- de toekomstige behoefte aan sportvoorzieningen (vraag) via 

o prognoses leerlingenaantal (schoolgym); 
o wat is de maximaal te overbruggen afstand voor de jongste leerlingen; 
o extrapolatie huidige gebruikscijfers op basis demografische gegevens; 
o marktconsultatie ter indicatie van de latente vraag; 

- confrontatie huidige aanbod met toekomstige vraag; 
- uitwerking toekomst scenario's. 
 

Het vooronderzoek is opgesteld op basis van onder andere gesprekken met scholen, 
sportverenigingen, de sportstichting, NRIJ en een marktconsultatie. Een marktconsulstatie wordt 
gedaan om snel van een aantal grote aanbieders van sport- en ontspanningsfaciliteiten in het land 
een 'expert judgement' te ontvangen over de investeringsraming bij de scenario's 1 en 2 en de 
haalbaarheid van het ontwikkelen van één of twee clusters van sport- en 
ontspanningsaccommodaties. Voor het derde scenario vragen we een advies over de meest geschikte 
locatie(s), de daarbij behorende programmatische invulling en de investeringsraming. Op basis van de 
onderzoeksresultaten leggen we de raad een advies voor het verder uitwerken van één van de            
scenario's ter besluitvorming voor, inclusief investeringsraming en een eerste aanzet voor een 
ontwikkelstrategie en communicatieplan. Tevens wordt de uitkomst van dit onderzoek verwerkt in de 
structuurvisie Albrandswaard 2025. 
 
Stand van zaken verkennend onderzoek beheer- en exploitatie organisatie 
Parallel aan de verkenning van de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden is een verkennend 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop beheer en exploitatie het best georganiseerd kan worden. U 
bent hierover per memo (112680) over geïnformeerd.  
 
In het onderzoek zijn de volgende opties voor het onderbrengen van het beheer en de exploitatie 
onderzocht:     
1. Stichting BERA; 
2. Sportstichting Albrandswaard; 
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3. Overheids-bv; 
4. Sportbedrijf; 
5. Gedeeltelijk of geheel afstoten van het maatschappelijk vastgoed; 
6. Wijkondernemingen/ social enterprices. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door met diverse  betrokkenen verdiepende gesprekken te voeren. De 
onderzoeksrapportage beschrijft de huidige situatie voor de binnensport, buitensport, onderwijs, 
peuterspeelzalen, kinderopvang, welzijn en cultuur, kortom het gehele maatschappelijk vastgoed. Per 
scenario is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen 
richting de toekomst. In deze analyse worden de stichtingsvorm en het verzelfstandigd 
overheidsbedrijf als beste beoordeeld. De stichting scoort het best op de belangrijke onderdelen 
'financiële risico's' en 'maatschappelijk draagvlak'. Het overheidsbedrijf scoort beter op 'gemeentelijke 
sturing' en 'stabiliteit en continuïteit'. Opgemerkt wordt dat het voor onze gemeente denkbaar is dat 
een stichting verantwoordelijk is voor beheer en exploitatie van de sport- en welzijnsaccommodaties 
en het vastgoed wordt ondergebracht in een overheidsbedrijf. 

 
Vervolg verkennend onderzoek sport- en ontspanningsaccommodaties 
Uit het vooronderzoek komt een duidelijk voorkeursscenario naar voren, waarin gemeentelijke 
investeringen gekoppeld worden aan investeringen van sportverenigingen, maatschappelijke partners 
en ondernemers. Wij stellen u voor het voorkeursscenario op te nemen in de Structuurvisie en de 
haalbaarheid van het voorkeursscenario de komende twee maanden verder uit te werken in een 
investerings-/ontwikkelstrategie en communicatieplan.   
 
Vervolg verkennend onderzoek beheer- en exploitatieorganisatie 
Uit het onderzoek naar de beheer- en exploitatieorganisatie komt naar voren dat de gemeente 
Albrandswaard het meeste baat zou hebben bij het onderbrengen van de sport- en 
ontspanningsaccommodaties in een B.V. of stichting. Welke organisatie uiteindelijk het beste past is 
nu nog niet te zeggen, omdat dat sterk samenhangt met de nadere uitwerking van de investerings-
/ontwikkelstrategie, de partijen die daarin willen participeren en de fasering van de ontwikkelingen in 
de tijd. Op dit moment vragen we u een richtinggevend besluit te nemen om beide scenario's verder 
uit te werken. Wanneer u hiermee instemt, gaat het project een volgende fase in: de 
voorbereidingsfase. Het resultaat van deze fase behelst een definitieve keuze voor één van de 
scenario's.     
 
Betrokken belangen: 
Bij het uitwerken van een gewenst toekomstbeeld van de sport- en ontspanningsaccommodaties zijn 
de volgende belangengroepen betrokken: scholen, (sport)verenigingen, welzijnsinstellingen, 
gebouwenbeheerders, de huidige (commerciële) aanbieders van sport- en ontspanningsruimte en de 
potentiële aanbieders die zich in het traject van de Toekomstvisie en/of Structuurvisie bij ons bekend 
hebben gemaakt. Meer algemeen moet rekening gehouden worden met het belang van onze 
inwoners, als enerzijds gebruiker van deze voorzieningen en als bewoner/huiseigenaar, waarbij het 
gaat om aspecten als ruimtelijke kwaliteit van inpassing en het zoveel mogelijk beperken van overlast 
van geluid, licht, verkeer en parkeren.   
 
Er zijn momenteel gesprekken gaande tussen de Sportstichting en Stichting Welzijn Albrandswaard. 
Een brede stichting die verantwoordelijk wordt voor het beheer- en de exploitatie van de gemeentelijke 
accommodaties is vergelijkbaar met de Stichting Sport en Welzijn in Ridderkerk. Dit biedt volop 
mogelijkheden van (toekomstige) regionale samenwerking in BAR-verband.    
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Belangenafweging: 
Om een goede belangenafweging te kunnen maken hebben we dit complexe vraagstuk uitgewerkt in 
twee ontwikkelscenario's met een oplopend ambitieniveau. In het minimumscenario is beschreven aan 
welke belangen/randvoorwaarden in ieder geval voldaan moet worden door de gemeente. In het 
voorkeursscenario worden de belangen en het zelf organiserend vermogen van de sportverenigingen, 
maatschappelijke partners en ondernemers toegevoegd aan het vraagstuk.  
 
Ruimtelijke afweging: 
In beide scenario's geldt als uitgangspunt, dat de accommodaties een kleinschalig, dorps en groen 
profiel moeten kennen. Ontsluiting en parkeren moet aan de normen voldoen. Een grotere mate van 
clustering betekent een groter ruimtebeslag in absolute zin. Aan de andere kant biedt clustering de 
mogelijkheid tot gedeeld gebruik van faciliteiten, zoals parkeerplaatsen en gemeenschappelijke 
ruimtes, waardoor ook weer ruimte bespaard kan worden. Ook biedt de stapeling van investeringen de 
mogelijkheid om te komen tot hoogwaardigere inpassing.  
 
Scenario's: 
Voor de sport- en ontspanningsaccommodaties is in september een vooronderzoek gestart naar drie 
ontwikkelscenario's. Fase 1 van het vooronderzoek geeft als resultaat dat het oorspronkelijke aantal 
van drie scenario's teruggebracht kan worden naar een voorkeursscenario (plan A) en een 
minimumscenario (plan B). In het voorkeursscenario wordt in aansluiting op de huidige trends en 
ontwikkelingen, optimaal ingespeeld op de kansen voor clustering zoals beschreven in de 
Toekomstvisie. Het minimumscenario moet gezien worden als een alternatief ontwikkelscenario voor 
het geval het voorkeursscenario om wat voor reden dan ook niet haalbaar blijkt te zijn. Dit 
minimumscenario past nog wel binnen de uitgangspunten van de Toekomstvisie, maar er is slechts 
zeer beperkt sprake van clustering en er voorziet niet in de behoefte en mogelijkheden van 
welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en ondernemers. 
 
Context scenario's 
 
Trends en ontwikkelingen 
Tijdens de marktconsultatie zijn marktpartijen (ConeGroup, Laco Recreatie BV, Optisport) gevraagd 
naar de trends die relevant zijn voor sport- en ontspanningsaccommodaties. Hier kwamen de 
volgende landelijke trends naar voren: 
- Het aantal leden van sportverenigingen neemt gemiddeld af (tot circa 10%). 
- Er is een toenemende behoefte aan individueel en ongeorganiseerd sporten. Zwemmen en fitness 

zijn de populairste bewegingsvormen. 13% van de Nederlanders zwemt wekelijks en 17% van de 
Nederlanders gaat wekelijks naar fitness.  

- De bevolking vergrijst, maar blijft actief. De sportdeelname van ouderen is gestegen van 8 naar  
41%. 

- De aandacht voor gezondheid blijft stijgen, niet alleen vanuit burgers maar ook vanuit de overheid, 
zorgverzekeraars en bedrijven. De invloed van de (para)medische wereld op fitness neemt toe. 

- 30% Nederlanders bezoekt 1x p/j wellness center en wellness is een groeimarkt mits er sprake is 
van een aanvullend concept. 

 
Zoals uit de trends blijkt, vergrijst de bevolking, maar blijft actief. Belangrijk is de afname van het 
aantal leden van sportverenigingen en de toename van individuele sporten zoals zwemmen en fitness. 



 

5/11 

Uiteraard gaan de trends uit van landelijke ontwikkelingen, maar het algemene beeld  zal voor  
Albrandswaard niet veel afwijken.  
 
Huidige staat binnensportaccommodaties 
- Gymzaal Poortugaal en gymzaal Rhoon zijn erg vervallen en voldoen niet aan de normen voor 

sportonderwijs. 
- Sporthal Rhoon functioneert nog redelijk, maar ook op termijn zijn hoge investeringen nodig om te 

kunnen voldoen aan de vraag. Dit betekent dus dat deze locatie wordt gerenoveerd of 
bijvoorbeeld wordt herontwikkeld. 

- Sportzaal Portland blijft in stand.  
 
Behoefte 
 
Binnensport 
In 2032 is er minimaal behoefte aan 7 zaaldelen voor het onderwijs. Dit komt overeen met wat er op 
dit moment beschikbaar is voor de scholen: sportzaal Portland (2 zaaldelen), sporthal Rhoon (3 
zaaldelen), gymzaal Rhoon (1 zaaldeel) en gymzaal Poortugaal (1 zaaldeel). Voor de scholen is dit 
volledig toereikend. Er is dan echter nog geen accommodatie voor de vecht/ verdedigingssporten die 
gebruik maken van de gymzaal Poortugaal, gymzaal Delta en gymzaal Omloopseweg. Ook de latente 
behoefte bij de basketbal, hockey, honkbal en volleybal, welke alleen ingevuld kan worden in een 
extra sporthal, is dan nog niet ingevuld. Een uitgebreidere marktconsultatie in een volgende fase is 
wenselijk om te onderzoeken of een extra sporthal voor de latente behoefte financieel haalbaar 
gemaakt kan worden. Naast de vraag hoe stabiel de invulling met de latente vraag van de 
verenigingen in de avonduren en weekenden zal zijn, is met name de bezettingsgraad overdag een 
uitdaging. Omdat de scholen met 7 zaaldelen volledig zijn voorzien is de opgave dus het realiseren 
van in totaal minimaal 7 zaaldelen tot maximaal 10 zaaldelen. Omdat Portland met de sportzaal (2 
zaaldelen) is voorzien én de latente sportbehoefte alleen in een sporthal kan worden 
geaccommodeerd, kan de opgave dus verder worden verengd naar een opgave voor Poortugaal en 
Rhoon van  minimaal 5 zaaldelen met één sporthal tot maximaal 8 zaaldelen met twee sporthallen. 
 
Buitensport  
Bij de realisatie van een nieuwe sporthal is het uitgangspunt, dat daarbij velden worden gerealiseerd, 
die kunnen worden gebruikt door het onderwijs en korfbalvereniging RWA. Bij een uitgebreidere 
marktconsultatie in een volgende fase zal onderzocht worden of bij de eventuele realisatie van een 
extra sporthal voor de latente behoefte (basketbal, hockey, honkbal en volleybal) ook de buitenvelden 
voor hockey en honkbal financieel gerealiseerd kunnen worden. Naast deze teamsporten is een 
groeiende behoefte aan individuele buitensporten (bootcamps, skeeleren en hardlopen (triathlon, 
biathlon, schietsport, klimsport, wielrennen, mountainbiken, fietscross, golf). Een aantrekkelijk gebied 
hiervoor is de Johannapolder. 
 
Zwemmen 
Op basis van de eigen behoefte van de inwoners van Albrandswaard is er in 2032 een 
zwemvoorziening nodig van 311 - 363 m2: een 25 meterbad zijn met een breedte van 12,5 meter (5 
banen) of 15 meter (6 banen). 
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Clustering 
Een belangrijk uitgangspunt in de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 is het slim combineren van 
faciliteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, gezondheid, ontspanning en sport. Het clusteren 
van functies heeft verschillende voordelen: 
- Efficiënter gebruik van faciliteiten, doordat meerdere partijen gebruik maken van deze faciliteiten. 

Het gaat hier onder andere om de sportzalen, maar ook gezamenlijk gebruik van 
horecagelegenheden, kantoor en verkleedruimten.  

- Bereikbaarheid van een zwembad en fitness is niet alleen voor (particuliere) aanbieders van zorg 
en gezondheid interessant, maar ook voor scholen. 

- Behoud en zelfs verbetering van het voorzieningenaanbod binnen de gemeente Albrandswaard. 
- Bevordering van samenwerking tussen partijen en het ontstaan van synergie tussen partijen. Door 

meer interactie wordt het voor partijen eenvoudiger om gebruik te maken van elkaars kennis en 
ervaring en kunnen werkzaamheden worden geclusterd (bijvoorbeeld receptie, administratie). 

- Clustering kan leiden tot financiële voordelen. In de exploitatie kunnen de voordelen oplopen tot 
30% ten opzichte van wanneer er geen sprake is van clustering.  

- De clustering van functies geeft voordelen voor de bezoekers. Met name de vereenvoudiging van 
de dagelijkse planning is een belangrijk voordeel. Zo kan het mogelijk worden dat een ouder een 
kind naar zwemles brengt en zelf binnen hetzelfde complex naar de fitness gaat. 

- Een multifunctioneel sportcentrum draagt een steentje bij aan de leefbaarheid van de omgeving. 
 
Kansrijke clusters 
Op basis van de marktconsultatie zijn er voldoende aanwijzingen dat er goede mogelijkheden zijn voor 
de volgende clusters: 
- De gemeente Albrandswaard stelt geen bijdrage meer beschikbaar aan het huidige zwembad, 

waarmee de kans op sluiting van dit zwembad ook vanwege de ouderdom op termijn groot is. 
Vanzelfsprekend is er wel behoefte aan een zwembad binnen de gemeente. Clustering van een 
zwembad met wellness, fitness, sporthal, therapie, revalidatie en eventueel zorghotel zal de 
financiële haalbaarheid in de exploitatie verbeteren. 

- Fitness blijft onverminderd populair en clustering met bijvoorbeeld een zwembad blijkt succesvol. 
Binnen de gemeente zijn verschillende fitnesscentra en de fitness lijkt voldoende 
vertegenwoordigt, maar vanuit deze centra is ook aangegeven dat clustering een aantrekkelijke 
optie is.  

- De markt voor grootschalige Wellness faciliteiten in Nederland is verzadigd. Kleinschalige 
wellness gekoppeld aan sportvoorzieningen is een groeimarkt en kan aanvullend op bijvoorbeeld 
fitness en een zwembad veel meerwaarde bieden aan een complex.  

- Andere voorzieningen die kansrijk zijn gebleken als onderdeel van een multifunctioneel 
sportcomplex zijn een gezondheidscentrum, kinderopvang en squashbanen. 

 
Financiële haalbaarheid 
In deze tijden is de financiële haalbaarheid voor de gemeente en andere partijen een steeds 
belangrijker aandachtspunt geworden. Zoals eerder aangegeven gaat de gemeente bezuinigen op de 
sociaal-culturele centra en stelt ze geen bijdrage meer beschikbaar aan het huidige zwembad. Ook 
voor de toekomstige accommodaties zijn financiële  consequenties een belangrijke factor. Met 
betrekking tot de financiële haalbaarheid wordt gekeken naar de volgende onderdelen: 
- Exploitatie- en beheerkosten: door bijvoorbeeld te clusteren kunnen deze kosten worden beperkt. 
- Investeringskosten: bij investeringkosten wordt gekeken naar de bouwkosten van de 

accommodaties zelf, waarbij het bijvoorbeeld voordeliger is om één groot complex te realiseren 
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dan meerdere kleine complexen. Andere investeringskosten zijn de verwervingskosten, waarbij 
het voor de gemeente van belang is om op grond te realiseren die in eigendom is. Andere 
voorbeelden van investeringskosten zijn investeringen in de infrastructuur.  

- Opbrengsten van achtergebleven locaties: bij de financiële haalbaarheid wordt ook gekeken naar 
de opbrengstpotentie van de huidige locaties van de sportaccommodaties. 
 

Exploitatie en beheerskosten 
Clustering kan een oplossing bieden om met het doorvoeren van bezuinigingen, toch het benodigde 
voorzieningenniveau in stand te houden. Om een gevoel bij de financiële voordelen van clustering te 
krijgen geven we in onderstaand schema weer tot welke kostenreductie clustering optelt voor een 
fictieve situatie, waarin onze huidige voorzieningen geclusterd zouden zijn. Als er meer commerciële 
functies (horeca, gezondheidszorg) aan het cluster worden toegevoegd, kan het 
kostendekkingspercentage nog veder verbeterd worden. 
  
Fictieve kostenreductie beheer en exploitatie bij clustering 
 Exploitatiekosten 

zonder clustering 
Relatieve reductie 
mogelijkheid? 

Absolute reductie 
mogelijk 

Exploitatie 
fictieve clusters 

Sporthal en gymzalen  160.000 -30% - 53.000 107.000 
Brinkhoeve 140.000 -30% - 47.000 93.000 
Zwembad 200.000 -40% tot max -100% - 80.000 a -200.000        120.000 a 0 
Saldo 500.000 - 35% tot  -60% -180.000 a -300.000 320.000 a 

200.000 
 
Investeringskosten & opbrengsten van achtergebleven locaties 
In onderstaande scenario's worden de investeringskosten voor de binnensportaccommodaties en de 
opbrengsten van de vrijkomende locaties gesaldeerd. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met 
besparing op de bouwkosten bij clustering. Ook zijn de opbrengsten van de vrijkomende locaties 
defensief geraamd.  Op basis van onze ervaringen met project Kasteeltuin is onze verwachting dat de 
verhouding tussen kosten en opbrengsten gunstiger uit zal vallen, op het moment dat een 
ontwikkeling van een sportvoorziening in combinatie met een vrijkomende locatie in de markt wordt 
gezet.  
 
Voorkeursscenario 
De binnensportaccommodaties voor Rhoon en Poortugaal voor onderwijs en verenigingen worden 
gerealiseerd in minimaal 3 en - bij gebleken behoefte en haalbare exploitatie - maximaal 4 clusters: 
- Een gymzaal in Rhoon die wordt ondergebracht in een vernieuwd 't Centrum bij de Julianaschool.  
- Een gymzaal in Poortugaal die wordt ondergebracht in een vernieuwde Brinkhoeve. 
- Een Sporthal met buitenvelden RWA in een multifunctioneel sport- en gezondheidscentrum op de 

locatie sportpark Albrandswaard / Deltaterrein. 
- Eventueel - bij gebleken behoefte en haalbare exploitatie - een tweede sporthal. Daarbij zijn twee 

alternatieven denkbaar: renovatie Sporthal Rhoon of realisatie Sporthal in een cluster met 
buitensportvelden honkbal en hockey en mogelijk tweetalig middelbaar onderwijs. 

 
Voorkeursvariant één sporthal (totaal 5 sportvloeren voor Rhoon en Poortugaal) 
Kosten  
Nieuwe gymzaal Rhoon ('t Centrum) 0,7 tot 0,8 miljoen euro 
Nieuwe gymzaal Poortugaal (Brinkhoeve) 0,7 tot 0,8 miljoen euro 
Nieuwe sporthal Delta/Sportpark (in multifunctioneel centrum) 2,0 tot 2,5 miljoen euro 
Opbrengsten   
Grondopbrengsten huidige locatie gymzaal Rhoon 1,6 tot 1,1 miljoen euro 
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Grondopbrengsten huidige locatie gymzaal Poortugaal 0,1 tot 0,0 miljoen euro 
Grondopbrengsten huidige locatie RWA 0,6 tot 0,4 miljoen euro 
Grondopbrengsten Sporthal Rhoon 1,1 tot 0,5 miljoen euro 
Saldo* 0 tot - 2,1 miljoen euro 
 
Voorkeursvariant met tweede sporthal (totaal 8 sportvloeren Rhoon en Poortugaal)  
Saldo variant één sporthal0 tot -2,1 miljoen euro  
Nieuwe sporthal Omloopseweg (in combinatie onderwijs) 2,0 tot 2,5 miljoen euro 
Saldo* - 2,0 tot - 4,6 miljoen euro 
 
Alternatief renovatie Sporthal Rhoon (totaal 8 sportvloeren Rhoon en Poortugaal) 
Kosten  
Nieuwe gymzaal Rhoon ('t Centrum) 0,7 tot 0,8 miljoen euro 
Nieuwe gymzaal Poortugaal (Brinkhoeve) 0,7 tot 0,8 miljoen euro 
Nieuwe sporthal Delta/ Sportpark (in multifunctioneel centrum) 2,0 tot 2,5 miljoen euro 
Renovatie sporthal Rhoon 0,5 tot 0,8 miljoen euro 
Opbrengsten   
Grondopbrengsten huidige locatie gymzaal Rhoon 1,6 tot 1,1 miljoen euro 
Grondopbrengsten huidige locatie gymzaal Poortugaal 0,1 tot 0,0 miljoen euro 
Grondopbrengsten huidige locatie RWA 0,6 tot 0,4 miljoen euro 
Saldo* - 1,4 tot - 3,4 miljoen euro 
Correctie verkorte afschrijving Sporthal Rhoon** - 0,5 tot - 1,3 miljoen euro 
Gecorrigeerd saldo - 2,1 tot - 4,7 miljoen euro 
* De bandbreedte = laagste kosten + hoogste opbrengsten tot hoogste kosten + laagste opbrengsten 
** De levensduur van de sporthal Rhoon wordt met 20 tot 30 jaar verlengd, terwijl de nieuwe 
accommodaties een afschrijvingstermijn van minimaal 40 jaar hebben. 
 
Minimumscenario 
In het minimumscenario wordt als volgt in de binnensportaccommodaties voor onderwijs en 
verenigingen voorzien:  
- Een sporthal op de huidige locatie van RWA 
- Renovatie van de huidige Sporthal in Rhoon 
- Voor de Don Bosco school: inkoop gymuren onderbouw of realisatie gymzaal Johannapolder. 
- Eventueel renovatie zwembad locatie Johannapolder, mits kostenneutraal voor  de gemeente. 
 
Minimumvariant (totaal 6 of 7 sportvloeren voor Rhoon en Poortugaal) 
Kosten  
Renovatie sporthal Rhoon* 0,5 tot 0,8 miljoen euro 
Nieuwe sporthal op locatie RWA 2,0 tot 2,5 miljoen euro 
Vernieuwing sportvelden RWA 0,2 tot 0,4 miljoen euro 
Gymaccommodatie Don Bosco school 0,3 tot 0,8 miljoen euro 
Opbrengsten  
Grondopbrengsten gymzaal Rhoon 1,6 tot 1,1 miljoen euro 
Grondopbrengsten gymzaal Poortugaal 0,1 tot 0,0 miljoen euro 
Saldo* - 1,3 tot - 3,4 miljoen euro 
Correctie verkorte afschrijving Sporthal Rhoon** - 0,5 tot - 1,3 miljoen euro 
Gecorrigeerd saldo - 1,8 tot - 4,7 miljoen euro 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
In de carrousel op 19 november wordt aan u gevraagd een oordeel uit te spreken over welk scenario 
als uitgangspunt genomen moet worden voor de ontwerp Structuurvisie, die op 26 november ter 
besluitvorming voorligt. In de komende maanden zal in fase 2 van de haalbaarheidsstudie moeten 
blijken of dit scenario daadwerkelijk haalbaar is. Om aan het einde van fase 2 een goede afweging te 
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kunnen maken en geen tijd te verliezen wordt parallel de haalbaarheid van plan B onderzocht, mocht 
plan A financieel of in fasering in de tijd niet haalbaar zijn. Het resultaat van fase 2 van het 
haalbaarheidsonderzoek wordt verwerkt in de definitieve Toekomstvisie en Structuurvisie die op 18 
februari aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.   
 
Nadelen minimumscenario  
- Functioneel: de binnensportaccommodaties zijn monofunctioneel, namelijk sport voor 

verenigingen en scholen. Er zijn geen combinatie voordelen te halen door mede gebruik voor 
ontmoetings-, zorg-, gezondheid,- onderwijs- of commerciële functies. 

- Financieel: voor de hierboven genoemde functies zullen aparte accommodaties nodig zijn. Er zijn 
geen voordelen te behalen via de besparing op de investering - door gecombineerde bouw - en 
besparing op exploitatie en beheer. De huidige zwemvoorziening wordt gesloten, tenzij de 
zwemaccommodatie door particuliere partijen wordt overgenomen en de gemeente alsnog besluit 
bij te blijven dragen in de exploitatie.  

- Ruimtelijk: de combinatie van een sporthal met een hoogte van 9 (minimaal 7) meter, een 
uitbreiding met 100 parkeerplaatsen en  nieuwe ontsluitingsweg ten oosten van het huidige 
terreinen vormen samen een forse inpassingsopgave, die knelt met de uitgangspunten van het 
recent vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard.  

 
Voordelen voorkeursscenario 
- In het voorkeursscenario kunnen de aangrenzende terreinen het Sportpark Polder Albrandswaard 

en Deltaterrein gekoppeld worden, waarbij de buitenvelden op het Sportpark Polder 
Albrandswaard komen en de bebouwing op het Deltaterrein, zodat de Polder Albrandswaard 
gevrijwaard blijft van de bouw van een sporthal.  

- In tegenstelling tot de locatie van RWA is er op het Delta terrein voldoende ruimte voor clustering 
van een sporthal met andere (commerciële) voorzieningen en een zwembad. 

- De locatie is goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer. 
- De koppeling met Delta biedt niet alleen interessante mogelijkheden op het gebied van 

gezondheid, zorg en welzijn en sport, maar creëert ook een win-winsituatie op het gebied van 
begeleid werk: voor cliënten van Delta ontstaan allerlei mogelijkheden om onder begeleiding te 
werken, voor het sport- en gezondheidscluster leidt de inzet van arbeid vanuit Delta tot 
besparingen op onderhoud en beheer.  

 
Gehanteerde uitgangspunten vorming clusters 
Op basis van de marktconsultatie hanteren we voor de realisatie van de verschillende clusters de 
volgende uitgangspunten: 
- Het outdoor cluster (individuele buitensport) in de Johannapolder wordt voor de gemeente 

budgettair neutraal gerealiseerd. 
- Een zwembad wordt door clustering met commerciële zorgvoorzieningen (zorghotel, therapie, 

gezondheid, wellness) in een sport- en gezondheidscluster voor de gemeente budgettair neutraal 
gerealiseerd. 

- De verplaatsing van de buitensportvelden voor korfbal en tennis in Poortugaal kan voor de 
gemeente budgettair neutraal gerealiseerd worden als deze investeringen door een stichting of 
B.V. gecombineerd kan worden met de realisatie van een multifunctioneel sport- en 
gezondheidscentrum. 

- De sporthal in het tweede cluster wordt pas gerealiseerd nadat aangetoond is dat er voldoende 
behoefte is - wat in de praktijk getoetst kan worden als de sporthal Delta/Sportpark gerealiseerd is 
en de sporthal Rhoon nog open is - en uiteraard voordat er grootschalige investeringen in de 
sporthal Rhoon moeten plaatsvinden. De verwachting is dat de huidige sporthal nog 5 tot 
maximaal 10 jaar mee kan zonder grootschalige investeringen. 
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- De buitensportvelden voor honkbal, cricket en hockey voor de gemeente budgettair neutraal 
gerealiseerd kunnen worden als deze door een stichting of B.V. gecombineerd kunnen worden in 
een tweede multifunctioneel sport- (en onderwijs)cluster.  

 
In de volgende fase van het haalbaarheidsonderzoek moet nader onderzocht worden in welke mate 
deze uitgangspunten gestand kunnen worden gedaan.  
 
Communicatie: 
Na positieve behandeling van dit voorstel wordt de Ontwerp Structuurvisie aangepast en op 26 
november vrijgegeven voor inspraak. Begin januari sluit de ter inzagelegging en ronden we het 
haalbaarheidsonderzoek af. Afhankelijk van uw keuze zullen de belanghebbenden bij het 
minimumscenario (scholen, sportverenigingen) of het voorkeursscenario 3 (welzijnsorganisaties, 
ondernemers) intensiever betrokken worden.  
 
Kosten: 
Voor de binnensportaccommodaties van Rhoon en Poortugaal is een totaal budget gereserveerd van 
€ 2.630.000,-. In voorstel 118773 heeft u besloten de kosten voor dit vooronderzoek te dekken uit het 
investeringskrediet voor sportaccommodaties van 2012 (FCL 75300206). Met deze middelen wordt 
het haalbaarheidsonderzoek begin januari afgerond met een voorstel voor een ontwikkelstrategie en 
een bijbehorende organisatievorm. Op basis daarvan zullen we een voorbereidingskrediet aanvragen 
voor de 'definitiefase'. In de definitiefase wordt in overleg met de toekomstige gebruikers/partners de 
ontwikkelstrategie en organisatievorm nader uitgewerkt en het programma van eisen opgesteld.  
 
Planning 
5 november carrousel: 
   
19 november carrousel: 
         
26 november raad: 
 
11 januari 
 
4 februari carrousel:     
 
18 februari raad: 
 
Ontwerp Structuurvisie (exclusief sport- en ontspannings-accommodaties) 
Toekomstscenario sport - en welzijnsaccommodaties 
 
Ontwerp Structuurvisie (inclusief sport- en ontspanningsaccommodaties 
Opstellen nota van beantwoording & afronding haalbaarheidsonderzoek 
Behandeling Toekomstvisie/ Structuurvisie Albrandswaard 2025  
Voorbereidingskrediet definitiefase.  
Vaststelling Toekomstvisie en Structuurvisie  
 
Evaluatie en controle: 
De resultaten van het vooronderzoek worden teruggekoppeld naar de verschillende belanghebbenden 
en de raad. De raad zal gevraagd worden om op basis van deze resultaten het gewenste scenario 
vast te stellen en het college opdracht te geven dit scenario uit te werken. 
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Bijlagen: 

  121321: verkennend onderzoek ontwikkelscenario sport- en 
                         ontspanningsaccommodaties  

  121322: Rapportage beheer- en exploitatieorganisatie  
  121331: Vervangende tekst recreatiepoort Oude Maas  
 

 
Poortugaal, 6 november 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De loco-secretaris, De burgemeester, 
 

 
 

 

Bert Kooiman  Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


