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Rapportage KNVB over de veldverdeling voor sportpark De Omloop

Kennisnemen van
VV Rhoon heeft aan de KNVB opdracht gegeven om een rapportage op te stellen over de
behoeftebepaling voor sportpark De Omloop. De KNVB heeft haar onderzoek verricht op basis van de
nieuwe richtlijnen die zij samen met VNG heeft vastgesteld. Er is naar de behoefte van zowel
VV Rhoon als scWCR gekeken.
Het college heeft de rapportage bestudeerd. Het college steunt de geformuleerde conclusie rondom
het bestaande ruimtegebruik.
Het neemt de aanbeveling van de KNVB om nog een kunstgrasveld aan te leggen niet over.
In de praktijk blijkt namelijk dat de beide verenigingen zelf tot een gedragen
veldverdeling komen. Bovendien ontbreekt het de gemeente aan middelen om een kunstgrasveld te
bekostigen.

Inleiding
VV Rhoon heeft behoefte aan meer capaciteit om de groei van de vereniging op te vangen.
Zij ervaren steeds meer knelpunten bij de inroostering van de trainingen en wedstrijden.
Daarentegen krimpt WCR, waardoor er ruimte lijkt te ontstaan in het gebruik van de velden.
De rapportage van de KNVB geeft inzicht in de behoefte van de verenigingen. Op basis van de
rapportage zijn meerdere gesprekken gevoerd met beide verenigingen. Zo zijn er aparte gesprekken
gevoerd en ook gezamenlijke gesprekken met beide verenigingen tegelijkertijd.
Kernboodschap

Ondanks de groei van VV Rhoon en de krimp van WCR voldoet het sportpark aan de organisatorische
behoefte van beide verenigingen. Het probleem lijkt met name te zitten in de onvrede die enkele
bestuursleden ervaren in de samenwerking met elkaar. Op operationeel vlak wordt dit anders
ervaren: onder andere bij de veldverdeling wordt op een constructieve wijze samengewerkt.
Wij zijn voorstander van een oplossing over de veldverdeling die door beide verenigingen wordt
gedragen. De verenigingen hebben in elk geval voor seizoen 2012-2013 overeenstemming voor de
veldverdeling. Daarnaast is in een overleg aangegeven dat zij voor volgend seizoen op dezelfde
prettige wijze afspraken willen maken.
Om dit te faciliteren en op basis van de voorgestelde veldverdeling van de verenigingen, gaan wij de
huidige huurcontracten zo aanpassen dat een dergelijk flexibel gebruik mogelijk is.
Collegebesluit
Het college heeft het rapport van de KNVB bestudeerd. Het neemt de aanbeveling van de KNVB om
nog een kunstgrasveld aan te leggen niet over om de volgende redenen:
1a. de verenigingen regelen onderling in goed overleg de veldverdeling per seizoen;
1b. het sportpark voorziet in de organisatorische behoefte van beide verenigingen;
1c. er is geen budget beschikbaar voor het omzetten van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld;
1d. dit jaar volgt een locatieonderzoek voor/ naar het sportpark.
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Tevens heeft het college besloten de huidige huurcontracten met beide verenigingen zo aan te
passen dat de velden, op basis van
hun veldverdeling, flexibel kunnen worden ingezet.
Daarnaast heeft het college besloten dat er in het contract een passage moet worden opgenomen,
waarin wordt geregeld hoe de procedure zal zijn wanneer de beide voetbalverenigingen er
onverhoopt samen niet uitkomen.
Het college hecht er zeer aan dat er op een constructieve wijze met de beide verenigingen wordt
gewerkt. Daarom zijn beide verenigingsbesturen uitgenodigd voor een overleg met de
verantwoordelijk wethouder, waarbij het collegebesluit wordt toegelicht. Tevens worden er dan
afspraken gemaakt over het vervolg (o.a. aanpassen contracten).

Vervolg
De uitvoering van het besluit valt onder de verantwoordelijkheid van het college.

Bijlagen
1. 124829 Rapportage van de KNVB 'Behoeftebepaling VV Rhoon en scWCR.
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Rapportage KNVB behoeftebepaling sportvelden De Omloop
Informatienota Rapportage KNVB over de verdeling voor sportpark De

Poortugaal, 28 mei 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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