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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

Geachte leden van de raad, 
 
Bij de behandeling van het voorstel 118773 ‘haalbaarheidsonderzoek 
ontwikkelscenario's sport- en ontspanningsaccommodaties op 17 september zijn 
vragen gesteld over de samenhang tussen de verschillende visietrajecten en specifiek 
waarom een krediet voor het haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkelscenario’s voor 
de sport- en ontspanningsaccommodaties juist nu nodig zou zijn. Ook heeft u een 
nadere schriftelijke toelichting gevraagd over de wijze waarop de Sportstichting bij 
deze trajecten betrokken wordt. In dit memo lichten we dit u graag nader toe.  
 
Samenhang visietrajecten 
 
Sportaccommodaties 
Sinds 2008 zijn wij met de Sportstichting in gesprek over de naderende 
investeringsopgave voor de binnensportaccommodaties. Daarbij dient zich als eerste 
de opgave voor de binnensportaccommodaties in Poortugaal aan. In 2011 hebben wij 
met de Sportstichting en RWA besproken hoe de Sportstichting en/of RWA een grote 
rol kan krijgen in de realisatie, exploitatie en beheer van een nieuwe 
binnensportaccommodatie in Poortugaal. RWA heeft in 2011 de ‘Verkenning 
nieuwbouw binnensportaccommodaties Poortugaal’ en het ‘Programma van eisen 
Nieuwbouw sportcomplex Albrandswaardseweg te Poortugaal’ opgesteld. De 
Sportstichting heeft in 2008 een ‘Binnensport behoefteonderzoek’ opgesteld. Wij 
gebruiken deze onderzoeken als bouwstenen voor het haalbaarheidsonderzoek en 
onze advisering aan uw raad. 
 
Beheer- en exploitatieorganisatie 
Vanuit de gemeente is in de gesprekken rond de binnensportaccommodatie 
Poortugaal het wensbeeld neergelegd voor een beheer- en exploitatieorganisatie in 
handen van de (sport-)sector zelf. Doel is zeggenschap en gebruiksbeslissingen over 
de accommodaties zo dicht mogelijk bij de belanghebbenden te leggen. 
Vanuit Sportstichting/RWA is aangegeven dat het primaire belang ligt bij de 
sportaccommodaties en dat nu de prioriteit ligt bij Poortugaal. De Sportstichting/RWA 
zou hiermee zo snel mogelijk willen beginnen. Vanuit de nieuwe 
binnensportaccommodatie en bijbehorende organisatie in Poortugaal willen ze 
bekijken of de beheer- en exploitatieorganisatie uitgebreid zou kunnen worden naar 
binnensportaccommodaties voor Rhoon en op termijn ook naar andere sport- en 
ontspanningsfaciliteiten binnen de gemeente (groeimodel).   

De gemeenteraad       
- 
26 september 2012 
Betrokkenheid Sportstichting en urgentie haalbaarheidsonderzoek ontwikkelscenario's 
sport- en ontspanningsaccommodatie 
Het college 
119848 
 
 

 Paraaf Datum 
Controller   
Directie   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vervolg pagina 
 

 

 
Toekomstvisie/ Structuurvisie 
In mei 2011 ging het Toekomstvisietraject van start. De vele gesprekken en 
bijeenkomsten leverden onder andere het volgende beeld op: 
1) de faciliteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, gezondheid, ontspanning 
en sport zouden slimmer gecombineerd kunnen worden en 
 2) er zou meer ruimte geboden kunnen worden voor het zelf organiserend vermogen 
van burgers en ondernemers.  
Gezien zowel de opvattingen van de Sportstichting/RWA als de vermelde opbrengst 
van het debat Albrandswaard 2025 zetten wij het gesprek met de Sportstichting/RWA 
over de binnensportaccommodatie Poortugaal in deze bredere context graag voort. In 
januari jl. hebben we aangekondigd dat wij een onderzoek willen doen naar: 
1.  de mogelijkheid van de best passende beheer- en exploitatieorganisatie en 
2.  in het verlengde van de ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie naar 
Structuurvisie het ruimtelijke perspectief voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
sport- en ontspanningsaccommodaties tot 2025.   
 
LOP Polder Albrandswaard 
Tijdens het visietraject Landschap Ontwikkelingsplan Polder Albrandswaard is ons 
duidelijk geworden, dat er zeer kritisch gekeken wordt naar de toevoeging van een 
binnensportaccommodatie in de polder Albrandswaard. 
Voor de locatie van RWA en tennisvereniging is aangegeven, dat inkomsten vanuit 
bijv. woningbouw op deze locatie een welkome financieringsbron zou zijn voor de 
uitvoering van het LOP. Het LOP duidt hiermee op een mogelijke verplaatsing van 
RWA en de Tennisvereniging Poortugaal. Of hier daadwerkelijk sprake van zal zijn is 
mede afhankelijk van de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek sport- en 
ontspanningsaccommodaties. In de Structuurvisie krijgen de uitkomsten van het LOP 
en het haalbaarheidsonderzoek sport- en ontspanningsaccommodaties ruimtelijk hun 
vertaling. Bij de vaststelling van de Structuurvisie is het maken van een brede 
afweging tussen de verschillende belangen in uw handen. Een ander voorbeeld van 
zo’n belang dat hierbij speelt is de wettelijke verplichting om te voorzien in 
sportfaciliteiten voor het onderwijs, waarbij afstanden en veiligheid van de routes voor 
leerlingen ook aan de orde zijn. 
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Nut en noodzaak haalbaarheidsonderzoek sport- en 
ontspanningsaccommodaties 
 
Uitwerking op basis Ontwerp Toekomstvisie en 1e concept Structuurvisie 
We hebben het al vermeld: de Toekomstvisie  is de basis voor  de uitwerking van de 
structuurvisie, het welzijnsbeleid en het beleid op het gebied van de sport- en 
ontspanningsaccommodaties.  
De beschikbare onderzoeken op het gebied van de (binnen-) sportaccommodaties 
geven een goed beeld van de behoeften naar deze accommodaties. Maar er zijn nog 
meer vragen die, nu uitwerking aan de orde is, een antwoord vergen alvorens 
ingrijpende beslissingen verantwoord kunnen worden genomen: 

1. Zijn er kansen voor slimme combinaties van faciliteiten op het gebied van 
onderwijs, welzijn, zorg, gezondheid, ontspanning en sport? 

2. Welke locaties lenen zich voor verantwoorde ruimtelijke inpassingen die aan 
ook aan de (wettelijke) randvoorwaarden voldoen? 

3. Hoe kunnen we “zeggenschap over” en “betrokkenheid bij” voor de 
belanghebbende burgers, instellingen en ondernemers het beste organiseren?  

4. Wat is, mede gegeven het antwoord op deze vragen, de slimste investering? 
 
Status en resultaat haalbaarheidsonderzoek 
Nadrukkelijk willen we nog eens vermelden dat wij u op dit moment niet vragen een 
voorkeur uit te spreken voor één van de drie gepresenteerde ontwikkelscenario’s, laat 
staan daartussen een keuze te maken. Daarvoor ontbreekt nu nog te veel informatie 
over de ruimtelijke, organisatorische en financiële mogelijkheden. Bovendien zijn ook 
combinaties tussen de verschillende scenario’s denkbaar.  
Waar het wel om gaat is dat u zich een beeld kunt vormen hoe het aanstaande 
onderzoek eruit ziet, of u nog iets mist en welke soort resultaten u van het onderzoek 
mag verwachten.  
Het haalbaarheidsonderzoek naar de drie ruimtelijk-financiële ontwikkelscenario’s kan 
opgedeeld worden in drie fasen, uitmondend in een investeringsplan. 
 
In fase 1 worden de contouren van het haalbaarheidsonderzoek geschetst: het te 
onderzoeken vraagstuk wordt in de breedte beschreven. De drie scenario’s zijn 
beschreven om een beeld te kunnen vormen van het spectrum aan mogelijkheden. Het 
voorliggende voorstel maakt onderdeel uit van de fase van beeldvorming. In de 
toelichting bij het voorstel wordt de onderzoeksopgave in de breedte beschreven aan 
de hand van de informatie die naar voren is gekomen tijdens bijeenkomsten in het 
kader van het opstellen van het 1e concept Structuurvisie. 
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In fase 2 worden door middel van interviews met de belangrijkste gebruikers (scholen, 
verenigingen) en een marktconsultatie een eerste grote schifting gemaakt tussen wat 
ruimtelijk en financieel wel en niet haalbaar is. Nadrukkelijk heeft de marktconsultatie 
tot doel om snel zoveel mogelijk kennis over de haalbaarheid van verschillende 
alternatieven vanuit het ondernemersperspectief te verkrijgen. Doel is niet om een 
voorschot te nemen op een eventuele rol van marktpartijen. Om die reden ontvangen 
de marktpartijen ook een rekenvergoeding.  
Het resultaat van fase 2 wordt, inclusief de tussentijdse resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek naar de beheer- en exploitatieorganisatie, aan de raad 
gepresenteerd op 19 november.  
Wij hebben voor ogen dat de informatie over de ruimtelijke, financiële en 
organisatorische haalbaarheid de raad in staat stelt zich hierover een oordeel, die voor 
wat betreft het ruimtelijke aspect verwerkt kan worden in de structuurvisie. Het ontwerp 
hiervan ligt op 26 november aan u voor om vrij te geven voor de inspraak.  
 
In fase 3 wordt de door de raad gekozen ontwikkelingsrichting ruimtelijk, financieel en 
organisatorisch uitgewerkt tot een investeringsplan. Vanwege de complexiteit van het 
vraagstuk is het denkbaar dat in deze fase nogmaals oordeelvormend over dit 
onderwerp wordt gesproken om de ontwikkelkaders nader te definiëren. Fase 3 eindigt 
met een besluit op het investeringsplan.   
 
Urgentie 
Op 28 juni gaven we u aan onmiddellijk na het zomerreces een kredietvoorstel voor 
het haalbaarheidsonderzoek inclusief beschrijving van de onderzoeksopgave voor te 
willen leggen.  
Wij hebben in deze memo de samenhang tussen Toekomstvisie, Structuurvisie, 
Welzijnsbeleid, Accommodatiebeleid en Investeringsplan geschetst. 
Met het oog op de accommodatiebehoefte in onze gemeente is op korte termijn 
verkrijgen van duidelijkheid in de samenhangende vraagstukken van belang o tot 
realisatie over te kunnen gaan. Gezien de maatschappelijke behoefte is hier zeker 
sprake van urgentie. 
Op dit moment ontbreekt vitale informatie om u in staat te stellen op de geschetste 
samenhangende vraagstukken een zorgvuldig besluit te nemen. 
Zonder voorbereidingskrediet is er geen dekking voor het verrichten van het 
onderzoek, waaronder het houden van de interviews met gebruikers, de 
marktconsultatie en het opstellen van de rapportage en het advies aan de raad. Het 
haalbaarheidsonderzoek kom tot stilstand, waardoor de besluitvorming over de 
investering in de binnensportaccommodaties door gebrek aan informatie zal uitblijven. 
Ook het Toekomstvisie/Structuurvisie traject loopt dan grote vertraging op, of de 
Toekomstvisie en Structuurvisie worden vastgesteld zonder duidelijkheid te geven over 
de gewenste ontwikkelingsrichting van de sport- en ontspanningsaccommodaties 
binnen de gemeente. 
 
Dekking kosten 
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Het ruimtelijke en financiële haalbaarheidsonderzoek kost voor de fasen 1, 2 en 3 
tezamen € 40.000. Dit bedrag is nodig voor zowel interne ambtelijke uren als kosten 
voor externe adviseurs en ondersteuning. Het voorbereidingskrediet past binnen de 
systematiek van werken die u voor ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente heeft 
vastgesteld. 
Het onderzoek naar de meest geëigende beheer- en exploitatieorganisatie (€ 13.000) 
hebben wij kunnen voorfinancieren uit het budget Toekomstvisie. 
Met dit kredietvoorstel brengen we de kosten voor de haalbaarheidsonderzoeken voor 
de sportaccommodaties ten laste van de begrotingspost voor de 
binnensportaccommodaties.  
 
Betrokkenheid Sportstichting 
Vanaf 2008 zijn Sportstichting en wij  in gesprek over de Binnensportaccommodatie 
voor Poortugaal. De Sportstichting is vaste gesprekspartner in de visietrajecten 
Toekomstvisie, Structuurvisie, LOP Albrandswaard, Johannapolder en het onderzoek 
naar de beheer- en exploitatieorganisatie. De Sportstichting is niet vooraf 
geconsulteerd over de concepten van het raadsvoorstel en de toelichting erop. 
Leerpuntje voor ons. Wel heeft de Sportstichting als eerste na de vergadering van ons 
college op 4 september het raadsvoorstel ontvangen en is het voorstel met hen 
doorgesproken op 10 en 20 september. Met de Sportstichting is geconcludeerd dat het 
haalbaarheidsonderzoek nuttig en noodzakelijk is en dat verder tijdsverlies onwenselijk 
is. Op 20 september is afgesproken dat de Sportstichting de vragen en opmerkingen 
bij de onderzoeksvraag, zoals die wordt voorgelegd aan de marktpartijen, aan ons 
meegeeft. Op maandag 24 september hebben we deze vragen en opmerkingen 
ontvangen.  
Deze opmerkingen geven goed weer waar vanuit de Sportstichting de vragen en 
knelpunten zitten. Daarom is in overleg met de Sportstichting besloten om het 
document met vragen en opmerkingen vanuit de Sportstichting één op één door te 
sturen naar de partijen die deelnemen aan de marktconsultatie. De Sportstichting zal 
ook aanwezig zijn bij de presentaties van de marktpartijen. Voorts wordt de stichting 
geconsulteerd over het onderzoeksrapport en de advisering aan de raad.  
Met vriendelijke groet, 
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco burgemeester, 

  
Hans Cats drs. B.G. Euser, mba 
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