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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 
In 2008 heeft het toenmalige college besloten een grondaanbieding te doen aan de 
sportschoolhouder in Portland voor de bouw van een sportschool naast de sportzaal. 
De sportschooleigenaar heeft hiervoor een bouwvergunning aangevraagd en deze 
procedure loopt. Het college is echter blijven zoeken naar een alternatief. In deze 
memo willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken. 
 
 
Geachte dames en heren, 
De sportschooleigenaar heeft de bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van een 
sportschool op de locatie naast de sportzaal in Portland. Volgens de prognose en de 
daadwerkelijke leerling-tellingen hebben de scholen behoefte aan lokalenuitbreiding. 
Sinds enige tijd is de gemeente in overleg met de scholen en de sportschooleigenaar 
om na te gaan of er een haalbaar alternatief is. 
 
Stand van zaken 
Het college is steeds blijven zoeken naar een alternatief waarbij het kunstgrasveldje 
gehandhaafd blijft, er geen structurele bouw van een sportschool op de beoogde 
locatie komt en er natuurlijk voldoende onderwijslokalen beschikbaar zijn en zo 
mogelijk ook nog uitbreiding van kinderopvangmogelijkheden. De scholen en het 
actiecomité zijn met een brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Een 
kopie van de brief vindt u in de bijlage.  
 
Het alternatief 
Bekeken wordt of het mogelijk en haalbaar is om de semipermanente school te 
verkopen aan de sportschooleigenaar. De behoefte aan lokalen zou dan opgevangen 
worden door het plaatsen/bouwen van tijdelijke lokalen nabij de semipermanente 
school en op een locatie nabij Het Lichtpunt. De exacte locatie kan in samenspraak 
met scholen en omwonenden worden bepaald. Zodra de lokalen niet meer nodig zijn 
voor onderwijs zullen deze verwijderd worden. Let wel, volgens de huidige prognoses 
zou het laatste tijdelijke lokaal dan rond 2024 verdwijnen. 
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Doel 
Uiteindelijk is het streven van de gemeente dit deel van Portland zo te houden als het 
oorspronkelijk ontworpen is. Mocht het alternatief niet haalbaar zijn dan zal het 
oorspronkelijke plan van de sportschoolhouder worden voortgezet. 
 
Het college begrijpt goed dat dit onderwerp voor alle betrokkenen gevoelig ligt. Wij 
zullen daarom zo transparant mogelijk met alle belanghebbenden communiceren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


