
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
1 november 2012 
Vragen VVD, plaatsing voetbalkooi Slot Valckesteijnsedijk 
Het college 
121136 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 23 mei heeft de VVD vragen gesteld over het plaatsen en vervolgens weer 
verwijderen van de voetbalkooi aan de Slot Valckesteijnsedijk. N.a.v. de 
beantwoording hierop zijn nog enkele vragen gerezen. In de beantwoording van het 
College werd het volgende aangegeven: 
 

 “….ging er vervolgens vanuit, nu blijkt ten onrechte, dat er volledige 
instemming in de wijk was voor de voetbalkooi door de initiatiefnemers in de 
wijk.” 

 “De bewoners zijn door de gemeente verder niet meer geïnformeerd over de 
plaatsing van de voetbalkooi.” 

 “ging er vanuit dat er voor een speelvoorziening cq een voetbalkooi behorend 
bij een doel geen bouwvergunning vereist was.” 

 “Op korte termijn zal een bijeenkomst georganiseerd worden om met de 
bewoners in de wijk tot een passende oplossing te komen.”  

 
De VVD fractie heeft op 16 oktober de volgende vragen gesteld: 
 
1. Hoe kunt u er vanuit gaan dat er “volledige instemming in de wijk was” zonder dat 

u met de omwonenden heeft gecommuniceerd? 
 
Antwoord 
Met de initiatiefnemers van de voetbalkooi was de afspraak gemaakt dat zij op de 
beoogde locatie zouden informeren en nagaan hoe de omgeving tegen een 
voetbalkooi aankijkt. Dit is gebeurd en hierover heeft ook terugkoppeling plaats 
gevonden. Hieruit bleek, achteraf gezien onterecht, dat omwonenden niet negatief 
stonden tegenover een voetbalkooi. De ambtelijke organisatie is vervolgens ten 
onrechte over gegaan tot plaatsing van de voetbalkooi.    
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2. Waarom heeft u er voor gekozen om niet meer met de bewoners te communiceren 

over de plaatsing van de voetbalkooi? 
 
 Antwoord 
De wethouder en ambtelijke organisatie waren in de veronderstelling dat de bewoners 
op de hoogte waren van de voorgenomen plaatsing van de kooi via de initiatiefnemers. 
Het veld betreft daarnaast een aangewezen speellocatie met voetbaldoeltjes waar al 
op gevoetbald werd. Het faciliteren van een verbeterde speellocatie werd daarom niet 
gezien als een bezwaarpunt.    
 
 
3. Hoe kon het misverstand ontstaan dat er geen bouwvergunning voor de 

voetbalkooi noodzakelijk zou zijn? 
a) Bestaan er interne procedures / instructies voor welke bouwwerken 

vergunningplichtig zijn? 
b) Zijn deze interne procedures / instructies in dit geval gevolgd? 
c) Zijn de interne procedures / instructies op basis van deze ervaring 

aangepast? 
 
Antwoord 
De betreffende locatie is in het bestemmingsplan aangewezen als speellocatie. Het 
plaatsen van speeltoestellen en speelelementen tot bepaalde hoogte is hierdoor 
mogelijk zonder bouwvergunning. De voetbalkooi werd ten onrechte aangezien als 
speelelement.  
Per bouwplan dient de afdeling die gaat plaatsen na te gaan of de werkzaamheden 
bouwvergunning plichtig zijn. Het bestemmingsplan is hierop gecontroleerd waarbij de 
ambtelijke organisatie er ten onrechte vanuit ging dat het hier een speelelement 
betreft. Betreffende kooi blijkt echter geen speelelement te zijn, maar te vallen onder 
een perceelafscheiding welke boven 1 meter vergunning plichtig is. 
Naar aanleiding van dit voorval zijn de procedures aangescherpt en dient voor het 
plaatsen van een bouwwerk/element een controle plaats te vinden bij de afdeling 
Bouwen & Wonen.  
 
 
4. Heeft het door u genoemde overleg met de bewoners plaats gevonden? 
Zo nee: 

a) Waarom niet? 
Zo ja: 

b) Wat was tijdens dit overleg het discussiepunt waarvoor de door u 
genoemde oplossing gezocht moest worden? 

c) Tot welke oplossing ben u gekomen? 
d) Waarom vond dit overleg pas plaats nadat de kooi in eerste instantie 

geplaatst en weer verwijderd was? 
 
Antwoord 
Op 12 juni heeft er overleg plaatsgevonden met de bewoners uit de wijk Valckesteijn. 
Tijdens deze bijeenkomst is met de bewoners gesproken over de overlast van 
voetballende jeugd (5 tot 10 jaar) in de wijk. Gezamenlijk met de bewoners is gekeken 
naar de locatie waar de voetbalkooi gestaan heeft en naar alternatieve locaties. Uit 
deze bijeenkomst is een aantal alternatieven gekomen. Deze alternatieven zijn 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

onderzocht en in het College behandeld. De uitkomst zal tijdens een nieuwe 
bewonersbijeenkomst op 29 november besproken worden.   
 
 
5. Wat gaat de portefeuillehouder doen met de aangeschafte voetbalkooi die 

inmiddels € 5.600,00 heeft gekost? 
 
Antwoord 
De betreffende voetbalkooi gaat op een nog nader te bepalen locatie hergebruikt 
worden. 
 
 
6. Ligt deze voetbalkooi naast de voetbalkooi die destijds in het Ghijseland is 

geplaatst en kort daarna weer is verwijderd? 
 
Antwoord 
Nee, onderdelen van deze voetbalkooi zijn op diverse speellocaties in de afgelopen 7 
jaren hergebruikt. 
 
 
7. Kan het College aangeven hoe dit soort situaties van miscommunicatie en 

onterechte aannames in de toekomst voorkomen gaan worden? 
 
Antwoord 
Bij de plaatsing van voetbalkooien of (her)inrichting van (nieuwe) speellocaties zal door 
de ambtelijke organisatie eerst worden gecontroleerd wat volgens het 
bestemmingsplan technisch haalbaar en mogelijk is. Daarnaast zal de omgeving 
nauwer betrokken worden bij de inrichting van (nieuwe) speellocaties om zo duidelijk te 
krijgen of de inrichting aansluit bij de wensen van de omgeving en/of op eventuele 
bezwaren stuit.   
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de loco-secretaris de burgemeester, 
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