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1. Inleiding	

1.1 Aanleiding	
 
Investeringen gemeentelijke (sport)voorzieningen 
De gemeente heeft het voornemen om te investeren in de gemeentelijke sportvoorzieningen. Onder 
andere de binnensportfaciliteiten voor het onderwijs in Poortugaal voldoen niet meer. Ook zal er 
binnen enkele jaren geïnvesteerd moeten worden in de binnensportfaciliteiten in Rhoon. De vraag is 
hoe de beschikbare middelen het best geïnvesteerd kunnen worden. Het voornemen om te investeren 
in de binnensportvoorzieningen in Poortugaal en Rhoon komt in de eerste plaats voort uit de wettelijke 
taak om te voorzien in goede binnensportfaciliteiten voor het onderwijs.  

Reeds in de “Nota inzake de Binnensport behoefte in de gemeente Albrandswaard” (maart 2008, 
sportstichting Albrandswaard) wordt gevraagd om de mogelijkheden van een nieuwe 
binnensportaccommodatie voor Poortugaal te onderzoeken. Aanleiding is de grote druk binnen de 
gemeente Albrandswaard op de binnensportaccommodaties. In Rhoon, Poortugaal en Portland zijn in 
de huidige situatie de volgende binnensportvoorzieningen: één sporthal (Rhoon),  één sportzaal 
(Portland) en drie gymzalen waarvan één in Poortugaal en twee in Rhoon, aan de Sportlaan en aan 
de Omloopseweg. Omdat de sporthal en sportzaal in de huidige situatie beiden in 2 gymzalen zijn te 
verdelen, hebben we het in totaal over 7 sportvloeren. Dit is voldoende  om aan de huidige behoefte te 
voldoen, maar de verdeling van verenigingen over de locaties is niet optimaal. Vanuit de 
sportverenigingen wordt daarnaast aangegeven dat er nog een verborgen (latente) behoefte is, die 
niet wordt ingevuld omdat er te weinig goede sportruimte is en de verdeling over de locaties te wensen 
over laat. Het meest genoemd worden honkbal, hockey, volleybal, basketbal en 
vecht/verdedigingssporten. Vooral in Poortugaal zijn de faciliteiten beperkt met één gymzaal voor de 
basisscholen, die in een zeer slechte staat en niet voldoet niet aan de huidige normen.   

Ter aanvulling op bovenstaande is een bezuinigingsopgave geformuleerd voor de sociaal-culturele 
centra van € 70.000,- in 2013 en € 140.000,- in 2014, door de sociaal-culturele centra commerciëler te 
maken. De gemeente heeft ook een zogenaamde ‘afgeleide verantwoordelijkheid’ om te voorzien in 
ontmoetingsplaatsen voor welzijnsactiviteiten. Dit houdt in dat de gemeente niet verplicht is de 
faciliteiten te realiseren, maar wel de verantwoordelijkheid heeft om te regelen dat de faciliteiten er 
zijn.  

Sportverenigingen en commerciële aanbieders 
Er spelen ook diverse investeringsvraagstukken voor verenigingen en private/commerciële  
aanbieders van sport- en ontspanningsaccommodaties. Bij de verenigingen zijn de wensen voor een 
nieuwe accommodatie van schietsportvereniging het Trefpunt,  vernieuwing van de kunstgrasvelden 
van korfbalvereniging RWA en de bezuinigingsopgave voor het zwembad het meest concreet. 
Vanwege de slechte staat en/of tijdelijke aard van de huisvesting dienen de boksvereniging 
Poortugaal, de scouting en het jongerencentrum JCA zich op korte termijn aan. Bij de particuliere 
aanbieders van sport- en ontspanningsfaciliteiten zijn de ontwikkelingsplannen van  zwemschool 'De 
Kikkersprong', sportschool & kinderopvang Van Gameren en Pitch en Putt Rhoon. Daarbij komt de 
latente vraag van honkbal, hockey, volleybal, basketbal en vecht/verdedigingssporten. Hoewel de 
gemeente niet verplicht is om deze sport- en ontspanningsaccommodaties te accommoderen binnen 
de gemeentegrenzen, is het goed om te onderzoeken welke mogelijkheden ontstaan als investeringen 
worden gebundeld.  

Zorg en onderwijs 

De ontwikkelingen in zorg en onderwijs leiden tot een verdere integratie met sport en beweging. 
Senioren blijven steeds langer zelfstandig en actief. In het kader van de ontwikkeling van de brede 
school is de combinatie met naschoolse activiteiten en sport aantrekkelijk, niet alleen voor kinderen en 
ouders, maar ook voor de bezettingsgraad van de sportaccommodatie. De sportparticipatie van 
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senioren is explosief gestegen. Gezond oud worden is een belangrijk goed, waar sporten/bewegen 
een steeds belangrijkere plaats in neemt. In de gezondheidszorg zien we de ontwikkeling dat alleen 
de zware zorgcategorieën, in een zogenaamde intramurale zorginstelling wonen. Zowel in de 
ouderenzorg als in de geestelijke gezondheidszorg is het zo lang (of vroeg) mogelijk zelfstandige 
wonen het uitgangspunt. Gezien deze ontwikkeling stelt de vergrijging Albrandswaard voor de opgave 
om woningen, zorgsteunpunten en gezellige ontmoetingsplekken voor senioren in met name de 
centrumgebieden van Rhoon en Poortugaal te realiseren. De mogelijkheid om te sporten/bewegen 
mag gezien de vergrijzing en toenemende sportparticipatie in zo’n voorziening niet ontbreken. Ook 
combinaties met zorg, zoals therapie, gezondheidscheck en voedingsadvies, wordt dan interessant.   
Voor Delta betekent deze ontwikkeling dat cliënten in de lichtere zorgcategorieën in de komende jaren 
buiten Delta gevestigd gaan worden, waardoor het noordoostelijke deel van Delta vrij komt. Een deel 
van de nieuwbouw voor de lichte zorgcategorie zou in Poortugaal, Rhoon en Portland gevonden 
kunnen worden. Samen met de woningen voor senioren, zouden de woningen voor de lichte 
geestelijke gezondheidzorg het financieel draagvlak voor zorgsteunpunten in de wijken en 
multifunctionele accommodaties in de centra van Rhoon en Poortugaal kunnen vergroten. Het 
vrijkomende noordoostelijke deel van het Delta terrein biedt ruimte voor functies als sport, gezondheid 
en onderwijs.  

Toekomstvisie Albrandswaard 2025 
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 zoveel als reëel 
mogelijk synchroon kunnen laten lopen met de investeringen van sportverenigingen, 
welzijnsinstellingen en commerciële partijen. 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, verenigingen en ondernemers. 

1.2 Doelstelling	en	aanpak	
 
Doelstelling verkennend onderzoek 
De gemeente wil onderzoeken in welke mate middelen slimmer, beter, efficiënter en 
toekomstbestendiger geïnvesteerd kunnen worden. Het verkennend onderzoek zoals in onderliggend 
rapport verwoord, beschrijft twee mogelijke oplossingsrichtingen binnen de kaders van de 
Toekomstvisie inclusief kostenindicatie, namelijk een voorkeursscenario en een minimaal scenario . In 
een volgend stadium wordt in overleg met betrokkenen de haalbaarheid van beide 
oplossingsrichtingen getoetst. 
 
Aanpak 
Naastgelegen figuur geeft de opzet van het rapport. In 
het kort komen de volgende onderdelen aan bod: 
- Huidige situatie en behoefte (hoofdstuk 2): bij de 

huidige situatie wordt ingegaan op de 
binnensportaccommodaties, de scholen en 
actieradius van de scholen. In hoofdstuk 2 komt ook 
de toekomstige behoefte vanuit scholen, 
verenigingen en particuliere aanbieders aan bod. 

- Wegingsfactoren en ontwikkelscenario (hoofdstuk 3): 
hoofdstuk 3 geeft de wegingsfactoren weer op basis 
waarvan tot ontwikkelscenario’s wordt gekomen.  

- Vervolg (hoofdstuk 4): hoofdstuk 4 gaat in op het  
vervolgproces 
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1.3 Sportnota	Albrandswaard	2010	–	2020	
 
In de 2008 is door de sportstichting Albrandswaard de “Sportnota Albrandswaard 2010 – 2020” 
opgesteld. Onderdelen van deze nota betreffen de missie en visie van de gemeente, de 
uitgangspunten van de nota, beleidskeuzes en financiën. Op basis van deze nota is een notitie 
opgesteld die is vastgesteld door de raad. Deze notitie heeft betrekking op een kortere periode dan de 
Sportnota, namelijk 2010 – 2014.  
 
Onderdeel van de Sportnota is de “Nota inzake de Binnensport  behoefte in de Gemeente 
Albrandswaard” (zie bijlage 1). In de nota wordt onder andere ingegaan op de (gemeentelijke) 
binnensportaccommodaties in Albrandswaard, de kwaliteit hiervan en de behoefte vanuit scholen en 
verenigingen. Er worden aanbevelingen gedaan om de binnensport in Albrandswaard op een hoger 
peil te brengen en de binnensportaccommodaties hierop aan te passen. Deze nota vormt (nog steeds) 
een belangrijke informatiebron voor het verkennende onderzoek zoals in onderliggend rapport 
weergegeven. Op  onderdelen zullen we refereren aan de bevindingen vanuit deze nota.  

1.4 Informatiebronnen	
 
Documenten 
Naast de Sportnota Albrandswaard 2010 – 2020 is ook gebruik gemaakt van de volgende 
documenten: 
- Leerlingenprognoses (Pronexus, april 2011) 
- Demografische gegevens (ABF Research, 2009) 
- Sportnotitie 2010-2014 
- Toekomstvisie 2025 (gemeente Albrandswaard, 2012) 
- BBV raad sport –en ontspanningsaccommodaties (gemeente Albrandswaard, september 2012) 
 
Interviews 
Het doel van de interviews met scholen en sportverenigingen is om de wensen en voorwaarden van 
deze organisaties in beeld te krijgen. In het kader van het verkennend onderzoek heeft met scholen 
en verenigingen een overleg plaatsgevonden.  
 
Scholen: 
 
 
 
Verenigingen: 
 
 
 
 
 
Beheerders: 

R.K. Daltonschool Don Bosco 
Directie obs Portland, de Overkant, Valckesteyn 
Directie cbs Julianaschool, de Wegwijzer, De Parel, het Lichtpunt 

 
Portland Poema’s 
Turnsport E&S 
Boks- en conditievereniging BCVA 
Korfbalvereniging RWA 
Sportstichting Albrandswaard 
 
sporthal Rhoon, gymzaal Rhoon en gymzaal Poortugaal

 
NB: nog niet alle partijen zijn in dit stadium bij het proces betrokken. In het volgende stadium worden 
de overleggen en inventarisatie van wensen en voorwaarden uitgebreid naar andere partijen. 
 
Marktconsultatie  
Op 10 en 11 oktober 2012 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. De doelstelling van de 
marktconsultatie is om met inbreng van de kennis en ervaring die bij marktpartijen aanwezig is, de 
visie ten aanzien van sport –en ontspanningsaccommodaties verder vorm te geven. Deze kennis en 
ervaring is gebruikt voor het verkennend onderzoek, zoals in dit rapport verwoord, maar geeft ook 
input voor  het volgende stadium waarin de haalbaarheid, ontwikkelingsstrategie en organisatievorm 
aan de orde komen. De marktconsultatie betreft geen selectie. In dit stadium is namelijk nog niet 
duidelijk in welke mate en op welke manier de gemeente Albrandswaard en de sportverenigingen 
onderling en met eventuele andere partijen gaan samenwerken.  
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De keuze voor de deelnemende marktpartijen is gedaan op basis van hun uitgebreide kennis en 
ervaring bij vergelijkbare vraagstukken in Nederland en soms daarbuiten. Het gaat om de volgende 
partijen: 
- ConeGroup  
- Laco Recreatie B.V. 
- Optisport   

2. Huidige	situatie	en	toekomstige	behoefte	

2.1 Situatie	sportaccommodaties	
 
In bijlage 2 staat een overzicht van de huidige accommodaties. Hierin staan onder andere de huidige 
gebruikers, de afmetingen en de huidige staat weergegeven. Mede op basis van gegevens vanuit de 
Sportnota 2010 – 2020 is voor de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties onderstaand overzicht 
tot stand gekomen. 
 
Locatie Huidige staat Toekomstig 

gebruik 
Bezettingsgraad 

Sporthal Rhoon Redelijk Binnen 10 jaar re-
noveren/vernieuwen 

Vol 

Gymzaal Sportlaan Slecht Vernieuwen  Enkele lege uren 
Gymzaal Omloopseweg Slecht Vernieuwen Overdag ruimte 
Gymzaal Poortugaal Erg vervallen Vernieuwen Vol 
Gymzaal Delta Redelijk (voldoet niet aan norm) Vernieuwen ? 
Sportzaal Portland Goed Handhaven Nog ruimte 
 
Conclusie 
Conclusie is dat de gymzalen voor Rhoon (Sportlaan) en Poortugaal erg vervallen zijn en dat de 
gymzalen en sporthal van Rhoon op termijn worden vervangen door nieuwbouw, waarbij gezocht 
wordt naar een clusterlocatie. Op de sportzaal voor Portland en de gymzalen van Delta en de  
Omloopseweg na, zijn de andere binnensportfaciliteiten vol. 

2.2 Scholen	
 
Door Pronexus zijn in 2011 voor de scholen in de gemeente Albrandswaard leerlingenprognoses 
opgesteld. Onderstaand wordt per kern de huidige behoefte aan aantal klokuren gymnastiek per week 
gegeven en de verwachte behoefte in 2021 en 2031. 
 
Rhoon Klokuur 2012 Klokuur 2022 Klokuur 2032 
Julianaschool 10,5 10,5 10,5 
Don Bosco school 10,5 10,5 9 
De Wegwijzer  4,5 6 6 
De Overkant 3 4,5 3 
Totaal 28,5 31,5 28,5 
    
Portland    
De Grote Reis 13,5 12 9 
Het Lichtpunt 19,5 16,5 12 
OBS Portland 12 10,5 7,5 
Totaal 45 39 28,5 
    
Poortugaal    
De parel 18 13,5 13,5 
OBS Valckesteijn 13,5 10,5 10,5 
Totaal 31,5 23,5 23,5 
Totaal gemeente 105 94 80,5 
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Conclusie 
In Rhoon blijft de behoefte voor gymnastiekuren gelijk met zelfs een lichte stijging in 2021. In Portland 
blijft het aantal leerlingen de komende 10 jaar stabiel, maar daarna neemt het aantal leerlingen en 
daarmee het aantal klokuren, op basis van de prognose, af. De daling wordt voor Poortugaal al eerder 
ingezet. Op basis van de leerlingenprognoses neemt het aantal klokuren ten opzicht van de huidige 
situatie over 10 jaar met 10% af en over 20 jaar zelfs met 20%. Overigens is het wel zo de uitkomsten 
enigszins haaks staan op de verwachte bevolkingsprognose voor de komende 20 jaar waarbij het 
aantal kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 10 jaar eerst daalt, maar na 20 jaar weer bijna op 
hetzelfde niveau zit. Een actualisering van de prognoses is in een vervolgfase wenselijk. 
 
 

2.3 Sportverenigingen	
 
In de volgende paragraaf wordt op basis van de behoefte vanuit scholen en sportverenigingen een 
inschatting gemaakt van de behoefte voor 2032. Onderliggende paragraaf gaat in op de behoefte 
vanuit de sportverenigingen. Hierbij wordt gekeken naar de volgende onderdelen: 
- Demografische ontwikkelingen 
- Trends  
- (latente) vraag vanuit sportverenigingen Albrandswaard 
 
Demografische ontwikkelingen 
Onderstaande tabel geeft de huidige samenstelling van de bevolking in Albrandswaard weer en de 
prognoses tot in 2032. 
 
 Bevolking x 1000 Index, 2012 = 100 
Leeftijdscategorie 2012 2022 2032 2022 2032 
0 tot 10 jaar 3,2 2,8 3,1 88 97 
10 tot 20 jaar 3,2 3,2 2,8 100 88 
20 tot 30 jaar 2,6 3,1 3,0 119 115 
30 tot 40 jaar 3,5 2,9 3,3 83 94 
40 tot 50 jaar 4,5 3,5 3,0 78 67 
50 tot 60 jaar 3,7 4,3 3,3 116 89 
60 tot 70 jaar 2,8 3,4 3,9 121 139 
70 tot 80 jaar 1,5 2,4 2,9 160 193 
80 tot 90 jaar 0,8 1,0 1,5 125 188 
90 jaar of ouder 0,2 0,2 0,3 100 150 
Totaal 25,8 26,8 27,2 104 105 
 
Conclusie 
De totale bevolking in de gemeente Albrandswaard neemt de komende 20 jaar met ongeveer 5% toe. 
Overeenkomstig de landelijke ontwikkelingen in de komende periode en ontgroent de bevolking de 
gemeente Albrandswaard. Zoals ook bij de vorige paragraaf aangegeven geldt de ontgroening niet 
voor de leeftijdscategorie in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. Ook opvallend is de stijging van het aantal 
inwoners in de categorie van 20 tot 30 jaar. 
 
Trends 
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. 
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- 30% Nederlanders bezoekt 1x p/j wellness center en wellness is een groeimarkt mits er sprake is 
van een aanvullend concept. 

 
Conclusie  
Alhoewel de bevolking van Albrandswaard vergrijst hoeft dit niet te betekenen dat de gemiddelde 
sportdeelname van de gehele bevolking afneemt. 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. Uiteraard gaan de trends uit van landelijke 
ontwikkelingen, maar het algemene beeld  zal voor  Albrandswaard ook niet veel daarvan afwijken. In 
paragraaf 2.5 komen we terug op de andere trends en de invloed hierop bij andere voorzieningen (o.a. 
zwembad, fitness). 

(latente) vraag sportverenigingen 
De demografische ontwikkelingen en de trends vormen de “theorie” op basis waarvan de behoefte 
aan binnensportaccommodaties kan worden bepaald. Minstens zo belangrijk is hoe de praktijk voor de 
sportverenigingen in relatie tot de accommodatie er uit ziet. Onder andere vanuit de Sportnota 2010 – 
2020 komt voor de gemeente Albrandswaard het volgende naar voren: 
- De kwaliteit van de huidige accommodaties laat te wensen over en is voor de gymzalen slecht. De 

gymzalen voldoen allen niet aan de normen en in de meeste gevallen is het gebouw door 
achterstallig onderhoud in slechte staat. Voor sportbeoefening in clubverband wordt verder 
opgemerkt dat de opslag van toestellen en materialen volstrekt onvoldoende en – met 
uitzondering van de sporthal – ontbreekt een zogenaamde “sociale ruimte”. 

- Poortugaal heeft te weinig ruimte waardoor veel sporters uit moeten wijken naar sporthal Rhoon 
en/of het MFC in Hoogvliet. 

- Met betrekking tot binnensport zijn o.a. korfbal, turnen en vecht/verdedingssporten aan het 
groeien. 

- Onder andere de korfbalvereniging RWA heeft de wens geuit om voor de groei en de 
saamhorigheid van de vereniging één vaste thuisbasis te hebben waar zij kunnen trainen, 
wedstrijd spelen en de leden een ontmoetingsplek kunnen bieden. Op dit moment maakt RWA 
gebruik van meerdere accommodaties in de gemeente. Bovendien dienen de velden van de RWA 
te worden vernieuwd.  

- Er is sprake van vraag naar een “eigen” ruimte. Een voorbeeld hiervan is de Boks en Conditie 
Vereniging Albrandswaard. 

 
Vanuit de sportstichting Albrandswaard is ook aangegeven dat er een latente vraag is. Het gaat hier 
om verenigingen die uitwijken naar andere gemeenten of niet worden opgericht omdat de faciliteiten in 
de gemeente Albrandswaard onvoldoende zijn. Voorbeelden hiervan zijn basketbal, hockey, honkbal 
en volleybal.  

2.4 Toekomstige	behoefte	
 
Door Optisport is op basis van de leerlingenprognoses en demografische ontwikkelingen een 
verwachting van de behoefte voor het jaar 2032  opgesteld. Onderstaande tabel toont de verwachte 
bezetting van de huidige sportaccommodaties. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat 
genoemde uren ruim gerekend zijn. In de praktijk blijken hierin veel incourante uren te zitten die vaak 
niet worden afgenomen. Er is uitgegaan van een binnensportaccommodatie die door de week overdag 
42,5 uur beschikbaar is en 59 uur s’avonds en in de weekeinden.  
 
  Verwachte bezetting 2032 
Kern  Overdag % Avond % 
Rhoon Gymzaal (14 x 18 m) 25,5 uur 60% 28,5 uur 48% 
 Sporthal (24 x 42 m) 34,5 uur 41% 101 uur 86% 
Poortugaal Gymzaal (14 x 18 m) 24,5 uur 58% 21 uur 36% 
Portland Sportzaal (24 x 28 m) 42 uur 49% 42,5 uur 36% 
 
Met in achtneming van de huidige staat van de accommodaties en onderzoek naar de toekomstige 
behoefte adviseert Optisport het volgende: 
- In stand houden sportzaal in Portland; 
- Sloop gymzaal in Poortugaal en nieuwbouw van een sportzaal (24 x 28 m); 
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- Sloop gymzaal en sporthal in Rhoon en herbouw van een sporthal met 3 zaaldelen (24 x 44m). 
 
Alhoewel de bezetting niet maximaal is wordt voor het ontwikkelscenario het aantal van 7 zaaldelen 
als basis genomen. Hierbij gaat de gemeente uit van minimaal 7 zaaldelen die als volgt zijn verdeeld:  
- Eén sporthal met een afmeting van 24 x 44 meter. 
- Eén sportzaal met een afmeting van 24 x 28 meter in Portland 
- Twee gymzalen, één voor Rhoon en één voor Poortugaal,  van 24 x 14 meter 
De minimum behoefte aan 7 zaaldelen in 2032 komt overeen met wat er op dit moment beschikbaar is 
voor de scholen. 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. 

2.5 Andere	sport‐	en	ontspanningsaccommodaties	
 
In het volgende hoofdstuk gaan we in op het gewenste ontwikkelscenario. Eén van de 
wegingsfactoren hierbij  is de mogelijke clustering van functies en voorzieningen. Hierbij is voor een 
goede exploitatie een clustering van een sporthal met fitness, wellness, gezondheidscentrum en een 
zwemgelegenheid aantrekkelijk. Voor een gymzaal is de clustering met buitenschoolse opvang, een 
cultureel centrum en een gezondheidscentrum aantrekkelijk.    
 
In het volgende stadium van dit onderzoek moet de haalbaarheid van dergelijke voorzieningen en een 
clustering verder worden onderzocht. Voor nu 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. 
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3. Ontwikkelscenario’s		
 
In dit hoofdstuk wordt een tweetal ontwikkelscenario’s geschetst voor de sport- en 
ontspanningsaccommodaties in de gemeente Albrandswaard. Binnen deze twee ontwikkelscenario’s 
zijn nog alternatieve combinaties of (beperkte) afwijkingen mogelijk (varianten). In de volgende fase 
van het onderzoek kan meer duidelijkheid verkregen worden over de haalbaarheid van deze 
varianten. Een aantal afgevallen varianten is toegevoegd in bijlage 4.   
 

3.1 Wegingsfactoren	
 
 
De ontwikkelscenario worden beoordeeld aan de hand van de volgende wegingsfactoren: 
- Huidige staat accommodaties 
- Ruimtebehoefte 
- Afstand tot scholen 
- Mogelijkheid tot clustering 
- Financiële haalbaarheid 
 
Huidige staat accommodaties 
Op basis van de huidige staat van de verschillende accommodaties kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken: 
- Gymzaal Poortugaal en gymzaal Rhoon zijn erg vervallen en voldoen niet aan de normen voor 

sportonderwijs. Herontwikkelen of verkopen ligt hier het meest voor de hand. 
- 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.  
 
Ruimtebehoefte 
In hoofdstuk 2 is ingegaan op de ruimtebehoefte vanuit verenigingen en scholen. De gemeente gaat 
voor deze behoefte uit van het volgende (zie ook paragraaf 2.4): 
- In totaal minimaal 7 zaaldelen. 
- Eén sporthal met een afmeting van 24 x 44 meter. 
- Eén sportzaal ( 24 x 28 m) 
- Twee gymzalen  van 24 x 14 . 
 
Bij de sporthal wordt er ook van uitgegaan dat daarbij velden worden gerealiseerd die kunnen worden 
gebruikt door het onderwijs en korfbalvereniging RWA. 
 
Een uitgebreidere marktconsultatie in een volgende fase is wenselijk om te onderzoeken of een extra 
sporthal voor de latente sportbehoefte financieel haalbaar gemaakt kan worden. De belangrijkste 
uitdaging daarbij zal zijn om, naast de invulling met de latente vraag van de verenigingen in de 
avonduren en weekenden, de bezettingsgraad overdag naar een acceptabel niveau te brengen.  
 
Afstand tot scholen 
De afstanden tot scholen zijn een belangrijke factor. Voor het basisonderwijs en het speciaal 
basisonderwijs kan worden verwezen naar gymzalen die binnen een straal van een kilometer 
(hemelsbreed) van de school liggen. In de volgende figuur zijn de scholen weergegeven voor Rhoon 
en Poortugaal met actieradius van 1 km. De Wegwijzer is in deze figuur al gevoegd bij de 
Julianaschool.  
 
Vanuit gesprekken met scholen is naar voren gekomen dat er met betrekking tot afstand onderscheid 
kan worden gemaakt tussen de onderbouw (groepen 3 t/m 5) en de bovenbouw (groepen 6 t/m 8). 
Groepen 1 en 2 maken veelal gebruik van speellokalen. Het onderscheid heeft er mee te maken dat 
de onderbouw vaak lopend naar de sportaccommodatie gaat en de bovenbouw meer gebruik kan 
maken van de fiets, waarmee hun actieradius groter is. Voor de onderbouw gaat de voorkeur uit  naar 
een afstand van maximaal 800 meter en voor de bovenbouw kunnen de afstanden groter zijn waarbij 
in dit verkennende onderzoek wordt uitgegaan van maximaal 2,5 km.  
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Mogelijkheid 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 kan voor scholen interessant zijn (ook voor de 
particuliere aanbieders overigens). 

- Verhoging 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. 
 
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 
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. 
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3.2 Het	voorkeursscenario	
 

In deze paragraaf wordt op basis van de wegingsfactoren zoals beschreven in paragraaf 3.1 een 

voorkeursscenario beschreven. De haalbaarheid van dit voorkeursscenario wordt in een volgend 

stadium van het proces nader onderzocht. In de volgende paragraaf beschrijven we een alternatief 

ontwikkelscenario in het geval het voorkeursscenario niet haalbaar blijkt te zijn. Dit alternatieve 

scenario past nog wel binnen de uitgangspunten van de Toekomstvisie, maar er wordt minimaal 

voldaan aan de wensen voor clustering en voorziet niet in de behoefte en mogelijkheden van 

welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en ondernemers (het minimumscenario).  

 
Voorkeursscenario 
Voor de binnensportaccommodaties (met buitenvelden RWA) ten behoeve van onderwijs en 
verenigingen wordt het volgende voorstel gedaan: 
- Een gymzaal in Rhoon op huidige locatie van ’t Centrum nabij de Julianaschool.  
- Een gymzaal in Poortugaal die wordt ondergebracht bij de (vernieuwde) Brinkhoeve. 
- Een multifunctioneel centrum op de locatie sportpark Albrandswaard / Deltaterrein. 
 

 
 
Algemene voordelen 
 
De algemene voordelen van dit ontwikkelscenario zijn: 
- Goede bereikbaarheid voor basisscholen, waarbij de gymzalen in de kernen in eerste instantie zijn 

bedoeld voor de lagere groepen. 
- Goede bereikbaarheid van sporthal vanuit beide kernen voor sportverenigingen en hogere 

groepen basisschool. 
- Mogelijkheid van clustering en efficiënt ruimtegebruik van gymzalen in de kernen en 

multifunctioneel cluster en sporthal met sportvelden. Dit is niet alleen functioneel, maar ook in 
financiële zin aantrekkelijk.  

- Er wordt voldaan aan de ruimtebehoefte. 
- Door gebruik van de huidige accommodaties kan goed gefaseerd worden ontwikkeld zonder dat 

de gebruikers veel hinder ondervinden.  
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Gymzaal Rhoon: 
De voordelen van het plaatsen van de gymzaal op de locatie van ’t Centrum: 
- Mogelijkheid van clustering van functies, efficiënt ruimtegebruik, functioneel en financieel 

aantrekkelijk.   
- Het ligt centraal en is daarmee goed bereikbaar voor in ieder geval de Julianaschool en de 

Overkant. 
- ’t Centrum is toe aan vernieuwing  en de Julianaschool wil uitbreiden vanwege de fusie met de 

Wegwijzer. Doordat deze ontwikkelingen gebundeld kunnen worden in dezelfde periode op 
dezelfde locatie, is het mogelijk de investeringen in sport, ontmoeten, onderwijs en zorg te 
synchroniseren. 

- De vrijkomende locatie van de gymzaal aan de Sportlaan heeft, vooral in combinatie met de 
vrijkomende locatie van de Wegwijzer, een goede opbrengstpotentie. 

 
Aandachtspunt: 
- De locatie ligt op circa 1000 meter afstand van de Don Boscoschool. Dit is binnen de wettelijke 

norm, maar is voor de lage groepen ver. Een mogelijkheid is om voor de lage groepen in de 
Johannapolder (outdoor-cluster) gymuren in te kopen.  

- De locatie sluit direct aan op het centrumgebied van Rhoon, waar de parkeerdruk hoog is. Het 
realiseren van voldoende parkeerplaatsen is een belangrijk randvoorwaarde voor de 
planontwikkeling. 

 
Gymzaal Poortugaal 
 
Voor de gymzaal van Poortugaal wordt gekozen voor het onderbrengen van de gymzaal met de 
(vernieuwde) Brinkhoeve. De voordelen hiervan zijn: 
- Mogelijkheid van clustering van functies, efficiënt ruimtegebruik, functioneel en financieel 

aantrekkelijk. 
- Het ligt centraal en is daarmee goed bereikbaar voor de scholen in Poortugaal. 
- De Brinkhoeve is toe aan vernieuwing. Er ligt een bezuinigingsopgave voor de Brinkhoeve, die 

alleen gehaald kan worden door de opbrengsten te verhogen. Doordat deze ontwikkelingen 
gebundeld kunnen worden in dezelfde periode op dezelfde locatie, is het mogelijk de 
investeringen in sport, ontmoeten, onderwijs, zorg en ouderenwoningen te synchroniseren. 

- De gymzaal aan de Albrandswaardseweg kan afgestoten worden naar de boks- en conditieschool 
(BCVA). 

 
Aandachtspunten: 
- De achtergebleven locatie aan de Albrandswaardseweg heeft weinig opbrengstpotentie. 
- De Brinkhoeve is een aantal jaren geleden gerenoveerd en kent een relatief hoge boekwaarde 

van circa € 950.000, met een afschrijving van € 60.000 per jaar. Bij sloop en nieuwbouw moet de 
boekwaarde als verlies worden meegenomen. Op termijn is vervangende nieuwbouw wenselijk, 
waarbij wordt gedacht aan een invulling met een multifunctionele accommodatie in combinatie met 
sociale woningbouw. Onderzocht moet worden in hoeverre door fasering gymruimte gerealiseerd 
kan worden en de opbrengsten verhoogd kunnen worden voor de Brinkhoeve, vooruitlopend op 
de vervangende nieuwbouw zonder de investeringen in de renovatie deels teniet te doen en de 
boekwaarde verder te verhogen, waardoor de gewenste herontwikkeling vertraagd wordt.   

 
Sporthal / multifunctioneel sportcomplex 
 
Voor de sporthal met buitenvelden voor RWA is gezocht naar  een locatie op een centrale as tussen 
de twee kernen. Zoals eerder aangegeven is een belangrijke reden hiervan een goede bereikbaarheid 
vanuit beide kernen. Het zoekgebied wordt verder beperkt tot deze centrale as tussen de kernen 
vanwege de afstand tot de scholen, waardoor bijvoorbeeld de locatie Omloopseweg als zoekgebied 
direct afvalt. In eerst instantie is gekeken naar de volgende locaties: 
- Korfbalcomplex RWA 
- Sportpark Polder Albrandswaard 
- Deltaterrein 
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In het voorkeursscenario zijn de aangrenzende terreinen het Sportpark Polder Albrandswaard en 
Deltaterrein samengevoegd tot één zoekgebied, waarbij de gedachte is dat de buitenvelden op het 
sportpark komen en de bebouwing op het Deltaterrein. De redenen voor deze keuze zijn: 
- 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. 
- Het sluit goed aan bij het Sportpark. 
 
In het volgende stadium wordt verder onderzocht of een dergelijk multifunctioneel sportcomplex op 
deze locatie haalbaar is. De volgende factoren zijn hierbij onder andere van belang: 
- Afstand tot onderwijsinstellingen Poortugaal 
- Afstand tot onderwijsinstellingen Rhoon 
- Bereikbaarheid/parkeergelegenheid 
- Verkeersveiligheid (schoolgaande) jeugd 
- Eigendomspositie 
- Vestigingsplaats voorwaarden 
- Maatschappelijk draagvlak 
- Tijd (realisatie termijn/ fasering). 
- Investeringskosten (o.a. infrastructuur) 
- Opbrengstpotentie achtergebleven locaties  
- Ruimtelijke inpassing en mogelijkheid tot uitbreiding/clustering met particuliere aanbieders/ 

commerciële voorzieningen 
 
Consequenties voor de huidige sportaccommodaties 
Onderstaand wordt per gemeentelijke accommodatie gekeken naar de consequenties zoals uit 
bovenstaande voorstel naar voren komt.  
 
Sporthal Rhoon 
Deze sporthal blijft voorlopig staan, maar er is en drietal redenen om deze sporthal te laten vervallen: 
- De sporthal functioneert op termijn niet meer goed. Er zijn forse investeringen nodig. 
- De sporthal biedt weinig mogelijkheden tot clustering.  Clustering van de  sporthal tussen de 

kernen met een multifunctioneel sportcentrum zoals sportpark De Omloop is wenselijk. 
- Opbrengstpotentie bij herontwikkeling van locatie. 
 
Gymzaal Sportlaan 
Deze gymzaal zal verdwijnen. Redenen hiertoe zijn: 
- De gymzaal is vervallen. 
- Een gymzaal op de huidige locatie van ’t Centrum ligt gemiddeld genomen beter voor de scholen. 
- Opbrengstpotentie locatie (in combinatie met verplaatsing de Wegwijzer) 
 
Sportzaal Portland 
Blijft in huidige vorm bestaan 
 
Gymzaal Poortugaal 
De gymzaal zal naar verwachting niet verdwijnen, maar krijgt een andere bestemming. Redenen 
hiertoe zijn: 
- De gymzaal is vervallen en moet daarom bij verder gebruik gerenoveerd worden. 
- Mogelijkheden tot herontwikkeling zijn beperkt vanwege hoogspanningskabels daarboven.  
- Voor onderwijs wordt gezocht naar een beter onderkomen. 
- De Boksvereniging wil de gymzaal graag van de gemeente overnemen.  
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3.3 Het	minimumscenario	
 
Het voorkeursscenario zoals hiervoor beschreven wordt in het volgende stadium getoetst op de 
haalbaarheid. In deze paragraaf beschrijven we een alternatief scenario, dat wel past binnen de 
Toekomstvisie Albrandswaard 2025, maar slechts minimaal voldoet aan de uitgangspunten voor 
clustering: het minimumscenario. In het minimumscenario kan voldaan worden aan de voorwaarden 
en wensen vanuit scholen en sportverenigingen en biedt dus een goed alternatief voor het geval het 
voorkeursscenario in de volgende fase van onderzoek toch niet (geheel) haalbaar blijkt te zijn. In het 
minimumscenario wordt gekozen voor de volgende ontwikkelrichting (zie ook volgende figuur): 
- 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. 
 
De keuze voor deze ontwikkelrichting is als volgt: 
- De locatie RWA ligt centraal tussen de twee kernen. 
- Eén en ander kan op relatief korte termijn worden gerealiseerd.  
- Er wordt voldaan aan de ruimtebehoefte. 
-  

 
 
Aandachtspunten 
De locatie RWA biedt ruimte voor een sporthal aan de oostzijde van de locatie, waar een perceel van 
40 bij 60 meter beschikbaar is tussen de korfbalvelden en de parkeerplaats. De velden van RWA 
hoeven dus niet verlegd te worden voor de realisatie van de sporthal, wat financieel gunstig is. De 
huidige parkeerplaats ligt ook op de goede plek. Deze zal echter uitgebreid moeten worden van circa 
50 naar 150 parkeerplaatsen, wat alleen kan door de parkeerplaats buiten de huidige contouren van 
het sportpark naar het noorden of oosten toe uit te breiden. Het perceel ten oosten is eigendom van 
de gemeente. Bij de realisatie van een sporthal neemt het verkeer toe, waarbij de ontsluiting via de 
Landjonker een knelpunt zal vormen. Het is vrijwel zeker dat de provincie geen medewerking zal 
verlenen aan een nieuwe ontsluiting op de Groene Kruisweg, waardoor een ontsluiting op de 
Schroeder van de Kolklaan ter hoogte van de brandweer noodzakelijk zal zijn. 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.  

Gymzaal 
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3.4 Buitensport	
 
Onderliggend rapport is in eerste instantie gericht op de binnensportaccommodaties en de 
buitenvelden van de RWA, maar we gaan ook in op sporten die zich vooral buiten afspelen. We 
maken hierbij onderscheid tussen sporten in teamverband en individuele sporten. 
 
Sporten in teamverband 
Voor sporten in teamverband die zich buiten afspelen zijn tal van sporten denkbaar. Naast de huidige 
teamsporten die al een plaats hebben binnen de gemeente zijn er ook andere teamsporten denkbaar 
die zich binnen de gemeente Albrandswaard zouden kunnen vestigen. Voorbeelden hiervan zijn 
hockeyclub Tempo en honkbalclub de Portland Poema’s. Maar ook andere teamsporten zijn hierbij 
denkbaar. 
 
In de visietrajecten voor de polder Albrandswaard en de Johannapolder is naar voren gekomen dat er 
geen draagvlak is voor uitbreiding van het sportpark Albrandswaard en dat de wens breed gedeeld 
wordt om de groene inrichting van de Johannapolder te behouden. Uitbreiding van de 
buitensportaccommodaties is aansluiting op sportpark de Omloop ligt als volgende optie voor de hand. 
Bij verplaatsing van sporthal Rhoon kunnen de buitenvelden gecombineerd worden met een 
multifunctionele sporthal. Eventueel kunnen, ook de eerder genoemde commerciële activiteiten (zie 
paragraaf 4.3) toegevoegd worden aan dit cluster..  
 
Buitensport: individueel 
Individuele sport wordt steeds populairder. Niet alleen binnen, zoals fitness, maar ook buiten. Hierbij 
valt te denken aan bootcamps, skeeleren en hardlopen (triathlon, biathlon, schietsport, klimsport, 
wielrennen, mountainbiken, fietscross, golf). Een aantrekkelijk gebied hiertoe is de Johannapolder. In 
samenwerking met de ondernemers in het gebied kunnen de activiteiten in de Johannapolder 
uitgroeien tot een activiteitencentrum voor indoor en outdoor sport.  
 
Overig 
- Paardensport: in aansluiting op het noordelijke deel van het Buijtenland van Rhoon kansen voor 

paardensport op de locatie Binnenland (Rhoonse weide) of de Rand van Rhoon. 
- Exclusief sporten: de Rand van Rhoon biedt kansen voor de ontwikkeling van een meer exclusief 

sportcluster in combinatie een internationale schoolcampus (hockey, honkbal, cricket, golf, tennis, 
ruitersport, polo?, roeien?). 

 

3.5 Financiële	haalbaarheid	
 
In deze paragraaf beschrijven we de financiële haalbaarheid voor de voorkeursvariant en 
minimumvariant, waarbij we onderscheid maken tussen de investeringskosten en beheer- en 
exploitatielasten.  
 
Investeringskosten 
In dit stadium van het onderzoek zijn de investeringskosten niet gedetailleerd te bepalen, aangezien 
er nog geen programma van eisen en ontwerp is opgesteld voor de toekomstige accommodaties. 
Onderliggende richtprijzen zijn gebaseerd op normgetallen, zoals die onder andere vanuit de 
marktconsultatie naar voren zijn gekomen. De uiteindelijke investeringskosten zijn afhankelijk van 
onderdelen als afmetingen en kwaliteit. De berekening van de investeringskosten betreft in dit stadium 
allen nog de investering in de gebouwen zelf. Andere investeringskosten zoals sloopkosten, 
boekwaarden en civieltechnische kosten voor bouw- en woonrijp maken, zijn niet opgenomen.  
 
Gehanteerde normgetallen 
 
Sporthal / gymzaal 
- Investeringskosten per gymzaal (22x14x7) liggen tussen de 0,7 en 0,8 miljoen euro. 
- De renovatiekosten van de gymzalen worden geschat op 0,5 tot 0,6 miljoen euro. 
- Voor nu wordt uitgegaan van een sporthal met een wedstrijdruimte van is 22x44x7 meter. Vanuit 

financieel oogpunt is het van belang om niet meer ruimte te creëren dan nodig. In een volgend 
stadium wordt uitgezocht wat de daadwerkelijke behoefte is. De investeringskosten van de 
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sporthal inclusief de buitenvelden voor de korfbal en tennis worden geschat op circa 2,0 tot 2,5 
miljoen euro.  

 
Zwembad 
Optisport geeft tijdens de marktconsultatie aan dat een goed bezet zwembad een gemiddelde 
bezetting van 300 bezoekers per jaar heeft per m2 wateroppervlakte. Bij een zeer goede bezetting 
loopt dit op tot 350 bezoekers per jaar, per m2. Dit betekent dat er in 2032 een zwemvoorziening 
nodig is van 311 – 363 m2. Een passende zwemvoorziening voor de gemeente Albrandswaard is een 
een 25 meterbad zijn met een breedte van 12,5 meter (5 banen, totaal 312,5 m2) of 15 meter (6 
banen, totaal 375 m2). Het benodigde bruto vloer oppervlakte komt op circa 1.400 m2 uit. Op basis 
van ervaringsgegevens van Optisport in vergelijkbare projecten wordt voor de investeringskosten een 
bandbreedte aan van € 2.500,- tot € 2.800,- per m2 bvo, prijspeil 2012. De investeringskosten voor de 
realisatie van het wedstrijdbad komen daarmee op  € 3,5 – € 3,9 miljoen. Deze investeringskosten zijn 
exclusief grondkosten, civieltechnische kosten (infrastructuur, nutsaansluitingen), losse inrichting, 
onvoorziene kosten, rentekosten en btw). 
 
Minimumvariant 
Bij de minimumvariant wordt de huidige sporthal Rhoon gerenoveerd en er wordt een sporthal met 
nieuwe sportvelden voor het onderwijs in Poortugaal en o.a. korfbalvereniging RWA gerealiseerd op 
de huidige locatie van de RWA. Waarschijnlijk kunnen kosten worden bespaard voor de buitenvelden, 
doordat de velden van RWA alleen hoeven te worden gerenoveerd en er dus niet geheel nieuwe 
velden aangelegd hoeven te worden. Deze besparing wordt op ongeveer 0,2 miljoen euro geschat.  
De sporthallen voor Rhoon en Poortugaal liggen in deze variant op te grote afstand van de Don Bosco 
school. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het inkopen van sporturen bij Gamerensport of de bouw 
van een eigen gymzaal voor de Don Bosco school, zo mogelijk gecombineerd met een 
multifunctionele accommodatie voor (outdoor)sport op de locatie Johannapolder. Het inkopen van 
uren voor de onderbouw bij Gamerensport over 40 jaar schatten we in op een totaal van 0,3 miljoen. 
De sporthal Rhoon is over 10 jaar afgeschreven. Binnen nu en 10 jaar moet de sporthal grondig 
gerenoveerd worden, waarbij de renovatiekosten worden geschat op 0,5 tot 0,8 miljoen euro. Met 
deze investering kan de levensduur van de Sporthal Rhoon naar verwachting met circa 20 jaar 
verlengd worden. Afhankelijk van het moment waarop de renovatie wordt uitgevoerd, kan de sporthal 
Rhoon vanaf nu nog zo’n 20 tot 30 jaar mee, terwijl de nieuwe accommodaties een 
afschrijvingstermijn van minimaal 40 jaar hebben. Om deze ongelijkheid te compenseren corrigeren 
we in onderstaande berekening de investeringskosten met 25% tot 50% van de nieuwbouwwaarde. 
 
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 
* 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. 
 
Voorkeursvariant 
Bij de voorkeursvariant worden de twee gymzalen geïntegreerd in respectievelijk de (nieuwe) 
Brinkhoeve en (nieuwe) ’t Centrum en komt er een nieuw multifunctioneel sportcomplex waarbij de 
sporthal wordt gecombineerd met andere functies, waaronder een nieuw zwembad. Op dit moment 
kan niet worden ingeschat wat de financiële voordelen zijn van clustering van de gymzalen en sporthal 
met andere voorzieningen, maar de kosten zullen in ieder geval niet hoger worden dan de realisatie 
van een solitaire gymzaal en sporthal. In onderstaand overzicht wordt nog geen rekening gehouden 
met deze besparing in de investering. Ook wordt nog geen rekening gehouden met het effect dat de 
grotere gebruiksmogelijkheden leiden tot hogere bezettingscijfers, beter en goedkoper toezicht en 
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daarmee betere exploitatie- en beheercijfers. Door inzet van cliënten onder begeleiding van Delta 
heeft Delta meer mogelijkheden om cliënten te laten re-integreren in de arbeidsmarkt en kan tegelijk 
bespaard worden op de kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Om 
beide varianten met elkaar te kunnen vergelijken, wordt in onderstaand overzicht tot slot alleen 
gekeken naar de investeringen in de sportaccommodaties zelf en niet naar de culturele en 
maatschappelijke voorzieningen die daarbij worden gerealiseerd.  
 
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 
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 
* De bandbreedte = laagste kosten + hoogste opbrengsten tot hoogste kosten + laagste opbrengsten 
 
In de volgende fase van het haalbaarheidsonderzoek moet onderzocht worden of er daadwerkelijk 
voldoende behoefte is om het totaal aan sportvloeren van 5 sportvloeren voor Rhoon en Poortugaal 
en 2 voor Portland uit te breiden met nog eens één sporthal (3 sportvloeren). Als deze behoefte 
gevonden kan worden, is de nieuwbouw van een sporthal aan de Omloopseweg een betere optie dan 
renovatie van de sporthal Rhoon. Onderstaand overzicht geeft aan, dat investeren in renovatie van de 
sporthal Rhoon op korte termijn voordeliger is, maar op de lange termijn (20 a 30 jaar) een 
vergelijkbare investeringsplaatje oplevert als nieuwbouw op de locatie Omloopseweg. Nieuwbouw aan 
de Omloopseweg biedt als voordelen, dat de realisatie van een cluster mogelijk is, waarbij 
bijvoorbeeld voetbal, hockey, honkbal, cricket, tennis en mogelijk middelbaar technisch/twee talig 
onderwijs gebruik maken van het nieuwe sport- (en onderwijs)cluster. Een aanvullend voordeel is dat 
de Omloopseweg geen bedreiging vormt voor de bezettingsgraad van het sport- en 
gezondheidscluster op Delta/Sportpark voor het basisonderwijs, omdat de afstand tot de 
Omloopseweg te groot is. Dit biedt zekerheid voor de exploitatie van het sport- en gezondheidscluster 
op Delta/Sportpark. In theorie is ook één groot cluster van sport, gezondheid en onderwijs op 
Delta/Sportpark mogelijk. Voor het investeringsplaatje maakt dit naar verwachting weinig verschil: het 
kost niet meer dan twee aparte locaties, maar er zijn ook geen aanvullende schaalvoordelen te halen. 
Mogelijke nadelen zijn 1) dat het cluster zo groot wordt en zoveel functie omvat, dat het moeilijk is het 
cluster te profileren; 2) ondanks de beschikbare ruimte op het Deltaterrein/Sportpark het moeilijk wordt 
om alle functie in te passen; 3)  de buitensportaccommodatie aan de Omloopseweg niet kan meeliften 
op de investering in een sport (en onderwijs)cluster.  
 
N.B. Verplaatsing van de buitensportaccommodatie Omloopseweg naar Deltaterrein/Sportpark biedt 
vanuit de sport gezien geen voordelen. Daarnaast ontbreekt enerzijds het maatschappelijk draagvlak 
voor verplaatsing van de voetbalverenigingen uit Rhoon en anderzijds - zoals opgenomen in het 
recent vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard - de uitbreiding van het 
Sportpark Polder Albrandswaard in de polder. 
 
Voorkeursvariant twee sporthallen (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 
Nieuwe sporthal Omloopseweg (in combinatie onderwijs) 2,0 tot 2,5 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 
Grondopbrengsten Sporthal Rhoon 1,1 tot 0,5 miljoen euro 
Saldo* - 2,0 tot - 4,6 miljoen euro 
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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 
 
Toelichting op opbrengsten bij de voorkeursvariant  
- Huidige locatie gymzaal Rhoon: doordat de gymzaal verdwijnt kan in combinatie met de 

vrijkomende locatie van de Wegwijzer herontwikkeling plaatsvinden. Uitgangspunt dat er 
woningbouw in de vrije sector wordt gerealiseerd met een kavelprijs tussen de 350 en 450 euro 
per m2 kavel. Gezien de locatie lijkt dat ons inziens zeker haalbaar. Van de opbrengsten zijn de 
kosten voor  bouw- en woonrijp maken, boekwaarde, sloopkosten en plankosten afgetrokken. De 
totale oppervlakte is circa 0,75 ha waarvan 70% uitgeefbaar wordt aangehouden. 

- Huidige locatie gymzaal Poortugaal: de opbrengstpotentie is zeer beperkt, aangezien er bijna 
geen andere ontwikkelingen mogelijk zijn. Verkoop (per opbod) als sportruimte voor bijvoorbeeld 
vecht-/verdedigingssporten is de meest voor de hand liggende mogelijkheid. 

- Huidige locatie RWA: het betreft hier een redelijk grote oppervlakte (circa 1,2 ha) en het 
bestemmingsplan staat de ontwikkeling van woningbouw toe. De opbrengsten zijn echter 
voorzichtig ingeschat. De kavelprijs is ingeschat op 200 euro per m2 kavel en daarbij is in de 
berekening van de kosten - naast de sloopkosten, kosten bouw- en woonrijp maken en plankosten 
- rekening gehouden met extra kosten ten aanzien van (anti)geluidsvoorzieningen.   

- Huidige locatie sporthal: uitgangspunt is de herontwikkeling tot een kantoorlocatie (kantoorvilla’s) 
met een kavelprijs van 300 tot 400 euro per m2 kavel. Van de opbrengsten zijn de kosten voor  
bouw- en woonrijp maken, boekwaarde, sloopkosten en plankosten afgetrokken. 

 
De gemeente hanteert 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, 

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 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.  

- 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. 

 
In de volgende fase van het haalbaarheidsonderzoek moet nader onderzocht worden in welke mate 
deze uitgangspunten gestand kunnen worden gedaan.  
 
  



21 
 

Beheer –en exploitatiekosten 
Omdat nu nog niet duidelijk is welke afmetingen en welke kwaliteit de toekomstige accommodaties 
moeten krijgen, is het in deze fase nog niet mogelijk om aan te geven hoe groot de beheer –en 
exploitatiekosten zijn. Vanuit de marktconsultatie is wel naar voren gekomen dat voor een sporthal de 
beheer- en exploitatiekosten (exclusief vaste kosten) door middel van clustering met andere 
voorzieningen tot 30% kunnen dalen. Onderstaand overzicht geeft aan uit welke onderdelen de 
beheer- en exploitatiekosten bestaan. 
- Vaste kosten: o.a. afschrijving, belasting, verzekeringen, vergunningen. 
- Energie- en waterkosten: gas, water, elektriciteit. 
- Bouwkundige onderhoudskosten: jaarlijkse kosten en vervangingskosten. 
- Onderhoud installaties: jaarlijkse kosten en vervangingskosten. 
- Algemene onderhoudskosten: schoonmaak, onderhoud buitenterrein 
- Administratieve onderhoudskosten: administratiekosten, energiebeheer, onderhoudsbeheer. 
- Overige bedrijfskosten: o.a. receptie, telefoon, bewaking, netwerkbeheer, kopieerkosten, 

postverzorging, kantoorartikelen, inrichtingskosten, catering, informatiebeheer, groenvoorziening 
binnen, afvalbeheer.  

 
De totale exploitatiekosten voor gymzalen, sportzaal en sporthal bedraagt voor 2012 bijna 300.000 
euro. Circa 200.000 euro betreft hier niet- vaste kosten (waaronder afschrijvingen) en hiervan is naar 
schatting 160.000 euro per jaar toe te schrijven aan de gymzalen en de sporthal in Rhoon en 
Poortugaal. Mocht er geclusterd worden dan zijn hier besparingen mogelijk van ruim 50.000 euro per 
jaar. 
 
Voor het zwembad in de Johannapolder is de totale exploitatie bijdrage 200.000 euro per jaar. Per 1 
juli 2013 stopt de exploitatiebijdrage vanuit de gemeente en sluit het zwembad in principe. 
Zwemschool de Kikkersprong wil het zwembad voor eigen rekening en risico openhouden voor de 
komende jaren te overbrugging naar de realisatie van een nieuw zwembad. Zwemschool de 
Kikkersprong kan 60% van de investering/ exploitatie zelf dragen. Vanuit de marktconsultatie is naar 
voren gekomen dat een zelfstandig zwembad als in de Johannapolder met een exploitatiebijdrage van 
120.000 euro per jaar vanuit de gemeente verder geëxploiteerd kan worden. Als hier extra 
commerciële functies aan toegevoegd kunnen worden, kan deze bijdrage verder worden 
teruggebracht. Een nieuw zwembad kan in combinatie met een zorghotel, wellness, fitness en 
therapie tot 100% dekkend gemaakt worden, mits de stichting of B.V. in de gelegenheid wordt gesteld 
marktconforme tarieven te hanteren. Ook de inzet van cliënten onder begeleiding vanuit Delta is een 
goede mogelijkheid om kosten te besparen.  
 
Vanuit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat voor een gymzaal de beheer- en 
exploitatiekosten (exclusief vaste kosten) door middel van clustering met andere culturele, 
maatschappelijke en commerciële voorzieningen tot 30% kunnen dalen. Voor de Brinkhoeve is de 
totale exploitatie bijdrage € 140.000 per jaar, waarvan € 102.000 kapitaalslasten. Voor 2012 en 2013 
is een bezuinigingstaakstellen neergelegd voor de Brinkhoeve van respectievelijk 70.000 euro en 
140.000 euro. Deze bezuiniging moet vooral gehaald worden uit het vergroten van de opbrengsten. 
Met de invulling van de schoolgym op de locatie Brinkhoeve in Poortugaal en voor Rhoon op de 
locatie ’t Centrum, neemt de bezettingsgraad overdag toe, waardoor de exploitatie er gunstiger uit 
gaat zien. Als een stichting of B.V. in de gelegenheid wordt gesteld marktconforme tarieven te 
hanteren, kan de exploitatiebijdrage nog verder teruggebracht worden. 
 
Om een idee bij de financiële voordelen van clustering te krijgen hebben we in onderstaand schema 
weergegeven tot welke kostenreductie clustering optelt voor een fictieve situatie, waarin onze huidige 
voorzieningen geclusterd zouden zijn. 
  
Fictieve kostenreductie beheer en exploitatie bij clustering 
 Exploitatiekosten 

zonder clustering 
Relatieve reductie 
mogelijkheid? 

Absolute reductie 
mogelijk 

Exploitatie 
fictieve clusters 

Huidige binnensport 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 
Sporthal Omloopseweg 0 + ? + ? ? 
’t Centrum 0 0 0 0 
Saldo 500.000  -180.000 a -300.000 320.000 a 

200.000 
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4. Het	vervolg	
 
Onderzoek 
De volgende fase zal zich met name richten op de haalbaarheid van de ontwikkelscenario’s en het 
verder concretiseren van de sport- en ontspanningsaccommodaties. Onder meer de volgende 
onderdelen worden verder onderzocht: 
- Haalbaarheid (ruimtelijk, maatschappelijk, tijd en financieel) gymzaal op huidige locatie ’t Centrum 

in Rhoon. Voor de toekomstige gymzaal wordt ook gekeken in hoeverre deze gecombineerd kan 
worden met andere functies/voorzieningen. 

- Nader uitwerken opbrengstpotentie locatie gymzaal in combinatie met locatie de Wegwijzer. 
- Haalbaarheid gymzaal op locatie Brinkhoeve. Voor de toekomstige gymzaal wordt ook gekeken in 

hoeverre deze gecombineerd kan worden met andere functies/voorzieningen. 
- Nader uitwerken opbrengstpotentie gymzaal van Poortugaal in combinatie met mogelijke 

renovatie en uitbreiding van de gymzaal (bijvoorbeeld als op locatie Brinkhoeve het niet haalbaar 
blijkt). 

- Haalbaarheid van het multifunctioneel  sportcentrum op de locatie Sportpark / Deltaterein. Een 
belangrijk onderdeel hiervan betreft een marktanalyse. 

- Haalbaarheid van outdoor-recreatiecluster Johannapolder (samen optrekken met NRIJ). 
- Opstellen van de ontwikkelingsstrategie (en aanbestedingsstrategie) met als onderdeel de 

fasering en op welk moment en welke manier andere partijen worden betrokken bij het proces. 
 
Rapportage 
Op basis van het onderzoek waarbij de haalbaarheid van de voorkeursvariant en minimumvariant 
worden onderzoek, wordt een advies uitgebracht over de toekomstige sport- en 
ontspanningsaccommodaties binnen de gemeente Albrandswaard aangevuld met 
ontwikkelingsstrategie. In de rapportage wordt een koppeling gelegd met het onderzoek naar de 
beheer- en exploitatieorganisatie zoals deze momenteel door Synarchis wordt onderzocht.  
 
Communicatie en organisatie 
De kern van de organisatie ligt bij de gemeente, maar de gemeente hecht er veel waarde aan om 
samen te werken en te overleggen met sportverenigingen en scholen. Hierbij zal onder andere nauw 
worden samengewerkt met Sportstichting Albrandswaard.  
 

 
 

Projectteam
• Projectleider
• Assistent projectleider

Gebruikersgroep

• Afvaardiging onderwijs
• Afvaardiging sportverenigingen
• Sportstichting Albrandswaard
• …..

Stuurgroep
• Wethouder Buurt en Buitenruimte
• Wethouder Ruimtelijke Ordening 
• Programmamanager
• Projectleider

Deskundigen

• Programmamanager 
• Beleidsmedewerker sport en welzijn
• Jurist
• Planeconoom
• Projectleider beheer en exploitatie
• …..
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Bijlage	1:	Nota	inzake	de	Binnensport		behoefte	in	de	Gemeente	
Albrandswaard	
 
In april 2007 is tijdens een periodiek overleg tussen Sportstichting Albrandswaard en de 
verantwoordelijk Wethouder voor Sportzaken tezamen met de  beleidsambtenaar voor Sportzaken 
afgesproken een onderzoek te houden naar de binnensportbeoefening in verenigingsverband binnen 
Albrandswaard met als doel de Gemeente Albrandswaard informatie te verschaffen over de concrete 
situatie alsmede de te verwachten ontwikkelingen.  

Tevens zal worden aangegeven welke aanbevelingen en adviezen door de Sportstichting aan de 
Gemeente kunnen worden aangereikt voor het beleid op dit gebied in de nabije toekomst. 

De enquête: 

Een eerste stap in dit onderzoek is gedaan door een tweetal stagiaires in de vorm van een enquête 
uitgevoerd onder sportverenigingen die binnensportactiviteiten ontplooien. (Bijlage A) 

In deze enquête zijn de volgende vragen gesteld en door zowel de benaderde sportverenigingen, 
maar ook door individuele, bij de binnensport betrokken personen, beantwoord. 

1. Welke binnensporten zijn er in Albrandswaard? 
2. Aan welke binnensport is nog meer behoefte in Albrandswaard? 
3. Welke gemeentelijke binnensport accommodaties zijn er in Albrandswaard? 
4. Is er voldoende gemeentelijke binnensport accommodatie mede gelet op de toekomstige                    

ontwikkelingen? 
5. Verenigingen met “eigen” binnensport accommodatie. 
6. Commerciële bedrijven voor sport en bewegen. 

 

1. Welke binnensporten zijn er in Albrandswaard? 

Sport – beweegvorm                Organisatie / verenigingBewegen voor  

Ouderen       Sportinstuif - ANBO 
Conditie gym       Sportinstuif 
Badminton       BZN en BCN 
Schaken Schaaksociëteit in het boerderijtje en 

sv Ashtapada 
Turnen        E & S turnsport 
Bridge         Bridge Inn en de Stokpaartjes 
Korfbal        RWA 
Schietsport       het Trefpunt 
Tennis        tennis club Rhoon en Poortugaal 
Jiu Jitsu       Jiu Jitsu club Rhoon 
Karate        Tadashii-do en Karate club Rhoon  
Judo        sv WCR  
Aikido        sv WCR 
Peutergym       sv WCR 
Twirling           in WCR zaal 
Zaalvoetbal       vv Rhoon en Oude Maas 
Boksen        BCVA 
Conditietraining       BCVA 
Gymnastiek       Gymver. Albrand en ex Galm groep 
G-sport        Dynamo 
Koersbal       ANBO 
Biljarten Biljartvereniging Rhoon en de 

Biljartver. Service Wooncentrum 
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Zwemmen en Polo  Zwem en Poloclub Charlois en het 
 zg.’kleine badje’ aan de Sportlaan te Rhoon 
(=recreatief voor kinderen) 

 
Verder worden er in Albrandswaard kleinschalige bewegingsactiviteiten gedaan in de vorm van 
therapieën, yoga en ouderengym in verzorgingstehuizen en in het Centrum.  
 
2. Aan welke binnensport is nog meer behoefte in Albrandswaard? 

Basketbal      eerder in Rhoon geweest 
Volleybal      Yum in Hoogvliet (oorspronkelijk uit Rhoon)
  
Dansen line dance     wordt kleinschalig gedaan 
Handbal 
Tafeltennis      eerder in Rhoon geweest 
SportPlus      voor kinderen met een motorische  

    achterstand. 
 
3. Welke (gemeentelijke) binnensport accommodaties zijn er in Albrandswaard? 

Locatie              Kwaliteit Bezettingsgraad 

Sporthal Rhoon   Goed     Overvol  
Sportzaal Portland  Goed    Nog ruimte  
Gymzaal Sportlaan  Erg vervallen   Enkele lege uren 
Gymzaal Poortugaal  Erg vervallen   Overvol 
Gymzaal sv WCR  Deels vervallen   Overdag ruimte. Avonduren vol. 
Kleine gym/speel zalen bij basisscholen. 
Rhoon heeft meer binnensportruimte dan Poortugaal. 
Portland is in opkomst. 
 
4. Is er voldoende gemeentelijke binnensport accommodatie? 

Om aan de vraag te voldoen betreffende binnensport in combinatie met schoolsport en naschoolse 
opvang en de behoefte van verenigingen om meer binnensport te bieden is er te weinig 
binnensportruimte in Albrandswaard. Zeker Poortugaal heeft te weinig ruimte waardoor veel sporters 
uit moeten wijken naar sporthal Rhoon en/of het MFC in Hoogvliet (o.a. naar volleybalvereniging 
Yum). 

De algemene ontwikkelingen geven aan dat er meer behoefte is/komt aan binnensport ruimte. 

Bovendien is er de laatste jaren geconstateerd dat de Binnensport aan het groeien is o.a. korfbal, 
turnen, (vecht)sporten, meer bewegen voor de + leeftijden. 

Maar ook, en dat is een constatering die hout snijdt, de sportbeoefenaar wil zelf bepalen waar en, met 
name wanneer!!, hij/zij sport beoefent. Dit houdt in dat de traditionele gedachte van: de zaterdag en 
zondag zijn voor de sport (in clubverband) op de tocht komt te staan. 

De kwaliteit van de huidige accommodaties (= het onderhoud van met name de gymzalen aan de 
Sportlaan in Rhoon en aan de Albrandswaardseweg in Poortugaal) laat te wensen over), maar ook al 
zijn deze (kleine) sportzalen voor het basisonderwijs weliswaar bruikbaar. voor sportbeoefening in 
clubverband ontbreekt wel het nodige: opslag van toestellen en materialen is volstrekt onvoldoende, 
een zg. "sociale ruimte" (=bescheiden kantine) ontbreekt.  

5. Verenigingen met ‘eigen’ binnensport accommodatie. 

Schietsportvereniging Het Trefpunt.  
Huurt ruimte aan de Oude Rhoonsedijk en heeft 10 schietbanen. 
Sv WCR heeft een eigen gymzaal van 21 x 12 meter. 
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De zaal is ingericht met “vaste” judomatten en is elke avond bezet met een budosport. 
  

6. Commerciële bedrijven voor sport en bewegen. 

Sportscholen – bedrijven die op commerciële basis sport en bewegen aanbieden. 
Particuliere en beroepsmatige initiatieven die als bedrijf sport en bewegen aanbieden. 
De sporter kan hier een individuele sportvorm beoefenen om zijn lichaam, welzijn te verbeteren. 
Veelal zijn deze sportinstituten de gehele dag open en kan de sporter gaan wanneer het hem of haar 
uitkomt. In Albrandswaard zijn gevestigd: 

 Gameren Sport 
 FitPoort health club 
 Body & Budo World Arshak 

 

De kengetallen: 

De Gemeente Albrandswaard kent ca.35 sportverenigingen, waar de leden zich in clubverband bezig 
houden met het beoefenen van een sport. Hiervan zijn er ca. 20 actief op het terrein van de 
Binnensport. 

Ten aanzien van het aantal sportbeoefenaren, en dan ook zij die een Binnensport beoefenen, komt er 
een volgend beeld naar voren: 

Geschat aantal leden  Totaal : 4.990   

Binnensport   : 1.288      

Waarvan < 18 jaar   : 1.844     :    655 

Voor zover ons bekend bestaan er bij de Albrandswaardse clubs geen wachtlijsten, wel is het zo dat 
er door de reeds aangegeven beperking v.w.b. aanwezige accommodaties er voor sommige sporten 
geen dan wel onvoldoende capaciteit in onze Gemeente voorhanden is. 

 Conclusies en Aanbevelingen: 

Om de binnensport in Albrandswaard op een hoger peil te brengen en de 
binnensportaccommodaties hierop aan te passen de volgende aanbevelingen. 

1. Een sporthal realiseren in Poortugaal.   Diverse locaties zijn mogelijk zoals: 
Korfbalcomplex RWA. 
Nieuw sportcomplex polder Albrandswaard. 
Bij of in de naaste omgeving van de nieuwe vestiging van het voorgezet onderwijs. 
 
Voorkeur Sportstichting gaat uit naar korfbalcomplex RWA, om de volgende motivatie. 
RWA kan in deze hal haar wedstrijden spelen, ontlast sporthal Rhoon. 
Het financieren kan in overleg met RWA. 
Het beheer en kantine kan in handen zijn van RWA.  
Veld en zaalcompetitie voor RWA op een (1) locatie. 
Voortgezet onderwijs kan van zowel de binnen als buitenaccommodatie gebruik maken. 
Basisscholen kunnen op deze locatie hun jaarlijkse schoolsportdag houden. 
Aanvulling op de schoolsport in Poortugaal, zowel voor de basisscholen als voor het voortgezet 
onderwijs. Ontlast sporthal Rhoon en gymzaal aan de Albrandswaardseweg. 
    
Bij het realiseren van een nieuwe sporthal in Poortugaal ontstaat er een lichte overcapaciteit aan 
gymzalen in Poortugaal. In een sporthal zijn 2 tot 3 gymzalen te creëren. Dit biedt de mogelijkheid om 
naar nieuwe binnensporten te kijken en mogelijk te realiseren. 
 
2. Gymzaal aan de Albrandswaardseweg renoveren/ en/of aanpassen.  
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Deze gymzaal aanpassen aan de behoefte van kleinschalige binnensporten en schoolsport. 
zoals Meer Bewegen Voor Ouderen, Conditiegym, Gymnastiek, GALM. tafeltennis, linedance, 
koersbal enz. Aan te bevelen is dan wel om er een sociale ruimte bij te creëren, die ingezet kan 
worden voor b.v. bridge, schaken enz. en het 5e kwartiertje na het sporten/bewegen. 
Extra: Van deze gymzaal een boks en conditiecentrum maken i.s.m. BCVA. 
 
3. Gymzaal aan de Sportlaan in Rhoon vergroten/verbeteren naar 2 of meer gymzalen die afzonderlijk 
via verstelbare wanden in meerdere gymruimten verdeeld kunnen worden. 
Deze locatie in combinatie met zwemvereniging “het kleine zwembadje”. De sociale ruimte in de 
zomer te benutten als terras voor de bezoekers zwembadje.  
De sportruimten voor schoolsport (basisschool) en matsporten zoals judo, aikido, Jiu Jitsu, peutergym, 
tai chi, yoga, oudere gym, naschoolse opvang, meer bewegen voor ouderen vanuit de Klepperwei, de 
toestroom van leden uit Essendael enz. 
Permanente “judo”matten waar veel sporten opgedaan kunnen worden. Verstelbare ruimten zodat er 
ook met kleinere groepen in gesport kan worden. 
 
4. Sportzaal Portland voldoet nog aan de huidige behoefte. Echter wat ontbreekt is een sociale ruimte. 
Er is rekening gehouden om deze sportzaal te kunnen vergroten naar een (echte) sporthal. 
Mogelijk is dit te combineren met commerciële sport en beweeg aanbieders. 
Het is zeker de moeite waard om te kijken of er in Portland behoefte is aan een grotere sporthal. Die 
dan in te zetten is voor zaalvoetbal, tennis, basketbal, kinderopvang enz.  
Dit in goed overleg met aangrenzende beurtgemeenten. 
 
5. Sporthal Rhoon zal door realisatie van meerdere binnensport accommodaties meer ruimte krijgen 
en efficiënter ingezet kunnen worden ook voor niet direct sportgeëigende activiteiten. 
 
Als er een optie komt om deze sporthal te verplaatsen, dan denken aan een multifunctionele sporthal 
aan sportpark de Omloop. 
 
Sportverenigingen – clubs die behoefte hebben aan een grotere – eigen accommodatie 
 
Momenteel zijn er twee verenigingen die behoefte hebben aan een betere grotere accommodatie, 
 Schietsportvereniging het Trefpunt.  
 Boks en Conditie Vereniging Albrandswaard 
Beide verenigingen zitten in een traject voor een betere / grotere accommodatie. 
 
Toekomstige ontwikkeling: 
 
De Gemeente Albrandswaard is door Portland reeds fors gegroeid (met vooral jonge gezinnen). 
Daarnaast worden nieuwe wijken (de Kasteeltuin in Poortugaal en Essendael in Rhoon) ontwikkeld. 
Verwacht kan worden dat ook door de toename van de bevolking uit deze woonwijken er een 
groeiende behoefte zal ontstaan aan het aanbieden van sportbeoefeningsmogelijkheden. Dit houdt 
ons inziens in dat er ook van het accommodatiebeleid van onze Gemeente het nodige mag worden 
verwacht en geëist. Goed en prettig wonen vraagt niet alleen om wegen en winkels.   
 
Wij, als Sportstichting Albrandswaard, zijn graag bereid er samen met de aangesloten 
sportverenigingen en de Gemeente Albrandswaard er de schouders onder te zetten. 
 
Sportstichting Albrandswaard, maart 2008. 
J. Klingeman, Secretaris A. Wijntjes, Bestuurslid Binnensport. 
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Bijlage	2:	Inventarisatie	sportaccommodaties		
 
 
Accommodatie Gymzaal Poortugaal 
Leeftijd > 40 jaar 
Afmeting 14 x 18 meter, 1 zaal 
Toekomstig gebruik Moet worden vernieuwd 
Adres Albrandwaardseweg 18, Poortugaal 
Gebruikers zaal 1 Openbare basisschool Valckesteyn 9,5 uur

CBS basisschool De Parel 17,0 uur
Kinderopvang bonbon 6,0 uur
Wim Mallens 1,0 uur
Gymnastiekvereniging Albrand 4,0 uur
BZN 1,0 uur
Boks- en conditievereniging 10,75 uur
ANBO 1,0 uur
Van Vliet 1,5 uur
RWA 1,0 uur
TOTAAL 52,75 uur

 
Accommodatie Gymzaal Rhoon 
Leeftijd > 40 jaar 
Afmeting 14 x 18 meter, 1 zaal 
Toekomstig gebruik Moet worden vernieuwd 
Adres Sportlaan 1, Rhoon 
Gebruikers zaal 1 CBS basisschool De Wegwijzer 10,5 uur

rk basisschool Don Bosco 15,0 uur
E&S turnsport 21,0 uur
Pion 2,0 uur
Big Fun 1,25 uur
Linssen 2,0 uur
Van de Berg 1,0 uur
TOTAAL 52,75 uur
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Accommodatie Sporthal Rhoon 
Leeftijd 30 jaar 
Afmeting 24 x 42 meter, 2 zalen 
Toekomstig gebruik ? 
Adres Stationsstraat 1-A, Rhoon 
Gebruikers zaal 1 CBS basisschool Juliana 2,0 uur

Openbare basisschool De Overkant 5,0 uur
Openbare basisschool Valckesteyn 1,0 uur
Voortgezet onderwijs Einstein 6,5 uur
Sportinstuif 3,0 uur
Hockey 17,75 uur
RWA 21,5 uur
BCN 6,5 uur
TOTAAL 63,25 uur

  
Gebruikers zaal 2 CBS basisschool Juliana 6,0 uur

Voortgezet onderwijs Einstein 14,0 uur
Sportinstuif 2,0 uur
Hockey* 17,75 uur
RWA* 21,5 uur
BCN* 6,5 uur
TOTAAL 67,75 uur

* gebruik van 2 zalen tegelijk 
 
Accommodatie Sportpark de Omloop 
Leeftijd In 2011 is er een kunstgrasveld aangelegd (afschrijving 10 jaar) en 2 

velden zijn van een nieuwe toplaag voorzien. 
Afmeting opstal ?  
Afmeting buiten 5 natuurgrasvelden, 1 kunstgrasveld en 3 grastrainingsveldjes  
Toekomstig gebruik Deze collegeperiode wordt besloten of het complex wel of niet 

verplaatst wordt 
Adres Omloopseweg 6F, Rhoon 
Gebruikers  sv WCR 

vv Rhoon 
 
Accommodatie Tennispark Overhoeken 
Leeftijd ? 
Afmeting opstal ?  
Afmeting buiten 11 tennisbanen 
Toekomstig gebruik Eventueel mee in plannen verplaatsing de Omloop 
Adres Rivierweg 1, Rhoon 
Gebruiker  LTC Rhoon 
 
Accommodatie Tenniscomplex Landweg 
Leeftijd ? 
Afmeting opstal ?  
Afmeting buiten 4 kunstgrastennisbanen 
Toekomstig gebruik Momenteel geen plannen voor verplaatsing, maar evt, wel bij 

verplaatsing korfbal 
Adres Landweg 1, Poortugaal 
Gebruiker  TV Poorugaal 
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Accommodatie Korfbalcomplex Landweg 
Leeftijd ? 
Afmeting opstal ? 
Afmeting buiten 2 kunstgraskorfbalvelden, een pupillenkorfbalveld en 1 

natuurgraskorfbalveld 
Toekomstig gebruik Kunstgrasveld is afgeschreven. moeten binnen 2 jaar  vernieuwd 

worden 
Adres Landweg 1, Poortugaal 
Gebruiker  sv RWA 
 
Accommodatie Sportzaal Portland 
Leeftijd 8 jaar 
Afmeting 24 x 28 meter, 2 zalen 
Toekomstig gebruik Handhaven 
Adres De Beurs 41, Rhoon 
Gebruikers zaal 1 CBS basisschool Het Lichtpunt 17,25 uur

Openbare basisschool De overkant Portland 5,75 uur
rk basisschool De Grote Reis 4,0 uur
Kinderopvang Jip en Janneke 4,0 uur
Kinderopvang Arshak 2,0 uur
RWA*  10,0 uur
BCP*  5,0 uur
E&S Turnsport 4,0 uur
Tadashi 4,0 uur
TOTAAL 56,0 uur

  
Gebruikers zaal 2 CBS basisschool Het Lichtpunt 15,5 uur

rk basisschool De Grote Reis 11,5 uur
Kinderopvang Jip en Janneke 2,0 uur
Kinderopvang Arshak 4,0 uur
RWA* 10,0 uur
RWA 2,5 uur
BCP* 5,0 uur
TOTAAL 50,5 uur

* gebruik van 2 zalen tegelijk 
 
Accommodatie Sportpark polder Albrandswaard 
Leeftijd 5 jaar 
Afmeting opstal ?  
Afmeting buiten 4 natuurgrasvelden, 2 natuurgrastrainingsvelden en 2 kunstgrasvelden 
Toekomstig gebruik Handhaving 
Adres  Albrandswaardseweg 84a, Poortugaal 
Gebruikers  PSV Poortugaal 

vv Oude Maas 
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Bijlage	3:	Ontwikkelscenario	raadsvoorstel	september	2012	
 
Onderstaand staan de ontwikkelscenario’s weergegeven zoals in het raadsvoorstel omschreven voor 
het haalbaarheidsonderzoek naar een drietal ontwikkelscenario’s voor de sport- en 
ontspanningsaccommodaties in Albrandswaard (september 2012) 
 
Scenario 1  

 

In scenario 1 investeert de gemeente zelf in de sportfaciliteiten voor het onderwijs. De gemeente is en 

blijft verantwoordelijk voor de investering, exploitatie en onderhoud. In dit scenario is één sporthal in 

Poortugaal of Rhoon nodig plus één gymnastieklokaal (14 x 22 m x 5.5 m hoog) voor de onderbouw.  
 

Scenario 2 

In scenario 2 investeert de gemeente samen met de sportverenigingen in een nieuwe sporthal in 
Poortugaal en op termijn een nieuwe sporthal in Rhoon. De reden dat we in scenario 2 uitgaan van 
een sporthal in Poortugaal en Rhoon is dat de exploitatiemogelijkheden (verdienmogelijkheden) voor 
verenigingen van een sporthal groter zijn dan van sport- en gymzalen, waarmee zij de kosten voor 
beheer en exploitatie deels kunnen dekken.  

Scenario 3  

In scenario 3 investeert de gemeente samen met sportverenigingen en commerciële aanbieders van 
sport- en ontspanningsruimte in nieuwe voorzieningen clusters. Het gaat daarbij in feite om een 
integrale gebiedsontwikkeling, waarbij een duidelijk profiel en een goede inpassing belangrijk zijn om 
in te spelen op de nieuwe markt van de ‘recreatieve beleving’. Je kan bijvoorbeeld denken aan een 
sport&health cluster bij de huidige sporthal Rhoon met uitloop naar het kasteel van Rhoon en de 
kasteeltuin, de Omloopse weg met uitloop naar het Buytenland van Rhoon of het vrijkomende deel 
van het Delta terrein met uitloop langs de Oude Maas.  

Een sport&health cluster kan bijvoorbeeld bestaan uit een sporthal, zwembad/therapiebad, diverse 
therapeuten (fysiotherapie, etc.) en adviseurs (voedings- en gezondheidsadviseurs), zorghotel, 
wellness, etc. Of je kan dan denken aan het verder uitbouwen van het outdoor-cluster in de 
Johannapolder - nu bestaande uit Abel/Pitch&Putt, Van Gameren Sport, scouting en de 
wandelvereniging - door daar activiteiten aan toe te voegen als triathlon, biathlon, schietsport, 
boogschieten, fietsen (fietsverhuur), fietscrossbaan, wielrennen, mountainbiken, BMX, klimmen, 
klimbos, huttenbouwen, survival, kleinschalige verblijfsrecreatie (tipi’s, huifkar, trekkershut, B&B, B&B 
boot), etc. In dit scenario zou idealiter één overkoepelende organisatie zorgdragen voor de promotie, 
profilering, exploitatie en beheer van alle sport- en ontspanningsaccommodaties. Zo kan voor de 
klant/recreant een overzichtelijke aanbod gepresenteerd worden van een diversiteit aan belevingen en 
locaties.  

Ruimtelijk economische afweging per scenario 

Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van de Toekomstvisie en Structuurvisie is al 
veel informatie boven water gekomen over de ruimtelijke voor en nadelen van de verschillende 
denkbare ontwikkellocaties. Het is te overwegen om dit vooronderzoek ‘blanco’ te starten, zonder 
richting mee te geven over de mogelijke ontwikkellocaties. Omwille van een snelle doorlooptijd van dit 
onderzoek hebben we er echter voor gekozen om een aantal stellingen over de ruimtelijke inpassing 
per scenario te positioneren, die vervolgens in dit onderzoek bevestigd of tegengesproken kunnen 
worden.   
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Scenario 1: Één sporthal en één gymnastieklokaal bij een multifunctioneel gebouw 

In dit scenario gaat het om het realiseren van een zo laag mogelijke investering op zo min mogelijk 

locaties (vanwege onderhoud en exploitatiekosten), daarbij rekening houdend met de 

opbrengstpotenties van vrijkomende locaties. Voor het faciliteren van de sport voor het onderwijs kan 

strikt genomen volstaan worden met één centraal gelegen sporthal voor Poortugaal en Rhoon samen, 

als die door middel van scheidingswanden in drie gymzalen opgedeeld kan worden. De afstand tot de 

sportfaciliteiten voor de jongste kinderen wordt echter zo groot, dat een gymnastieklokaal bij school of 

een multifunctioneel gebouw (Brinkhoeve, een vernieuwd ’t Centrum) in de eigen kern toch eigenlijk 

wel zeer gewenst is. Nieuwbouw van een losse, monofunctionele gymzaal in eigenbeheer van de 

gemeente is geen goed alternatief, vanwege de relatief hoge kosten voor investering, beheer en 

onderhoud, onder ander vanwege het beperkte toezicht. In dit scenario moet dus een keuze gemaakt 

worden voor een sporthal in Rhoon of een sporthal in Poortugaal.  

 

Rekening houdend met de opbrengstpotenties van vrijkomende locaties ligt de toevoeging van een 

sporthal op het sportpark polder Albrandswaard het meest voor de hand. Op deze locatie kunnen 

geen opbrengsten gerealiseerd worden door woningbouw of kantoren. Dit betekent dat voor de 

jongste kinderen in Rhoon bij de (ver)nieuwbouw van ’t Centrum of de Julianaschool moet worden 

voorzien in een ruimte die dienst kan doen als gymnastieklokaal. Vanwege de decentrale ligging van 

het sportpark Polder Albrandswaard is het de vraag of niet ook voor de jongste kinderen in Poortugaal 

moet worden voorzien in een ruimte die dienst kan doen als gymnastieklokaal in de Brinkhoeve of bij 

de basisschool.  
 
Scenario 2: Twee sporthallen en één gymnastieklokaal in Poortugaal en Rhoon 

Voor de realisatie van een sporthal in Poortugaal ligt clustering met de huidige buitensportfaciliteiten 
voor de hand op het sportpark Polder Albrandswaard, direct daarnaast op het Deltaterrein of de 
huidige locatie van de korfbal en tennis. In het laatste geval vervalt echter wel een locatie met 
opbrengstpotentie voor de gemeente. Voor realisatie van een sporthal in Rhoon is clustering met de 
buitensportfaciliteiten aan de Omloopseweg de voordeligste optie. Bij (ver)nieuwbouw op de huidige 
locatie of op de vrijkomende locatie van basisschool de wegwijzer direct grenzend aan het park in 
Rhoon vervallen de opbrengstpotenties van deze twee locaties. Vanwege de decentrale ligging van 
sportpark De Omloop en sportpark Polder Albrandswaard geldt ook hier dat de afstand voor de 
jongste kinderen tot de sportfaciliteiten zo groot wordt, dat een gymnastieklokaal bij school of een 
multifunctioneel gebouw (Brinkhoeve, een vernieuwd ’t Centrum) in de eigen kern toch eigenlijk wel 
zeer gewenst is.  

Scenario 3: sport- en ontspanningscluster 

Voor een sport- en ontspanningscluster zoals hierboven beschreven, is ruimte nodig. Niet alleen voor 
de gebouwen maar ook voor een ontspannen inpassing. Een koppeling met buitensportfaciliteiten is 
een pre, bijvoorbeeld voor de korfbal en in mindere mate voor voetbal en tennis. Verder zijn een 
goede landschappelijke ligging, voldoende parkeergelegenheid en een goede ontsluiting voor auto, 
fiets en liefst ook openbaar vervoer belangrijk. Tot slot mag de afstand tot de sportfaciliteiten voor de 
scholen niet te groot worden. Als de afstand tot de sportfaciliteiten voor de jongste kinderen te groot 
wordt, is een gymnastieklokaal in een multifunctioneel gebouw (Brinkhoeve, een vernieuwd ’t 
Centrum) in de eigen kern toch eigenlijk wel zeer gewenst.  

 

Als we op basis van deze criteria op zoek gaan naar geschikte locaties, dan komen de volgende 
gebieden in aanmerking: het oostelijk deel van het Delta terrein voldoet aan alle criteria, het sportpark 
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Omloopseweg scoort op ontsluiting minder en heeft een minder centrale ligging geredeneerd uit de 
opgave voor Poortugaal en Rhoon.  

De locaties Binnenland bij Portland en Johannapolder scoren minder op de mogelijkheid tot koppeling 
met buitensportfaciliteiten en openbaar vervoer. Voor de locatie Binnenland is echter zeer recent een 
keuze gemaakt voor een hotelfunctie in combinatie met natuur en manegefaciliteiten. Een cluster van 
binnensport- en ontspanningsfaciliteiten toevoegen zou tot een te groot bouwprogramma leiden, 
waardoor de landschappelijke inpassing problematisch wordt. Een vergelijkbare situatie treedt op bij 
de Johannapolder. De  Johannapolder is een belangrijk recreatief knooppunt voor fietsers en 
wandelaars. Op dit moment is er een sport- en ontspanningscluster in combinatie met horeca 
aanwezig in een stevig ontwikkelde groene setting. Vanwege de waarde die aan deze groene setting 
wordt toegekend, is de mogelijkheid om extra bebouwing toe te voegen beperkt. Doorontwikkelen in 
de richting van horeca en outdoor sport  ligt voor de Johannapolder meer voor de hand dan 
doorontwikkelen richting binnensportfaciliteiten.  

De locaties bij het sportpark polder Albrandswaard en bij het huidige korfbal/tenniscomplex biedt 
(waarschijnlijk) onvoldoende ruimtelijke mogelijkheden voor het accommoderen van gebouwen, 
inpassing, parkeren en infrastructuur voor een dergelijk sport- en ontspanningscluster. Nieuwbouw op 
de huidige locatie van de sporthal Rhoon is eventueel levert in combinatie met een 
gezondheidscluster en kantoorruimte een interessant cluster op, maar heeft de volgende nadelen:  
door de beperkte ruimte wordt het een vrij compact gebouw, de opbrengstpotentie vervalt deels en er 
is geen mogelijkheid tot koppeling met buitensport. De op termijn mogelijk vrijkomende locatie van 
basisschool de Wegwijzer direct grenzend aan het park in Rhoon biedt ruimtelijk wat meer 
mogelijkheden voor een goede inpassing van een sport&health cluster, maar heeft ook de nadelen dat 
de opbrengstpotentie van deze vrijkomende locatie deels vervallen en er geen mogelijkheid is tot 
koppeling met buitensportfaciliteiten. 

Alternatief voor de jongste kinderen 

In dit onderzoek worden twee alternatieve oplossing voor het probleem dat de afstand voor de jongste 
kinderen te groot wordt tot de decentraal gelegen sportvoorzieningen uitgewerkt: 

- het inkopen van vervoer naar een gemeentelijke accommodatie (scenario 1 en 2).  

- het inkopen van gym-uren bij een nabij gelegen commerciële voorziening (scenario 1 en 2).  

- het inkopen van gym-uren inclusief vervoer voor de jongste kinderen bij geclusterde 

voorzieningen (scenario 3).  
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Bijlage	4:	Alternatieve	varianten	minimumscenario	
 

Alternatief Don Bosco school 

In de minimumvariant worden sporturen ingekocht bij de commerciële sportaccommodatie in de 
Johannapolder (geschatte kosten over 40 jaar is 0,5 miljoen), of wordt een nieuwe gymzaal in de 
Johannapolder gerealiseerd voor een bedrag van 0,7 a 0,8 miljoen euro. Er is in de minimumvariant 
voldoende capaciteit aanwezig in de beide sporthallen om ook voor Don Bosco school te voorzien in 
gymuren. Echter de afstand vanaf de Don Boscoschool tot de sporthal Rhoon respectievelijk Sporthal 
RWA locatie is 1,5 km en 1,8 km. Dit is voor de bovenbouw te doen met de fiets, maar niet voor de 
onderbouw. Voor de onderbouw zou als alternatief vervoer ingekocht kunnen worden. Uitgaande van 
5 klokuren gym per week voor de onderbouw, kunnen de gymuren gebundeld worden op 1 dag per 
week. De huur van een bus per dag is circa 270 euro prijspeil 2012. Voor 40 weken in het jaar over 40 
jaar (afschrijvingstermijn gymzaal) telt dit op tot een bedrag van 0,4 miljoen euro (prijsstijgingen niet 
meegerekend). Geredeneerd vanuit de kwaliteit van de voorzieningen en het gebruik gemak van de 
scholen is dan het inkopen van sporturen bij de commerciële sportaccommodatie in de 
Johannapolder, of het (mee)investeren in een nieuwe gymzaal in de Johannapolder die ook voor 
andere doelen kan worden gebruikt (scouting, jongerencentrum) een beter alternatief. 
Variant renovatie gymzalen 
In de variant renovatie gymzalen blijft alleen het skelet van de gymzalen staan (fundering, 
buitenmuren, staalconstructie dak)  en wordt  de rest volledig vernieuwd. Omdat het skelet van de 
gymzalen aan de Sportlaan in Rhoon en de Albrandswaardseweg in Poortugaal niet de juiste 
maatvoering hebben, voldoen deze na renovatie niet aan de normen. Voordat we het vooronderzoek 
naar de sport- en ontspanningsaccommodaties startten, was al duidelijk dat solitaire gymzalen niet de 
voorkeur genieten. Solitaire gymzalen hebben een beperkte gebruiksmogelijkheid. Vanwege het 
beperkte toezicht moet rekening gehouden worden met hogere kosten voor beheer om de voorziening 
in goede staat te houden. 
 
Kosten  
Renovatie gymzaal Rhoon 0,5 tot 0,6 miljoen euro 
Renovatie gymzaal Poortugaal 0,5 tot 0,6 miljoen euro 
Nieuwe sporthal op locatie RWA 2,0 tot 2,5 miljoen euro 
Vernieuwing sportvelden RWA 0,2 tot 0,4 miljoen euro 
Opbrengsten  
Grondopbrengsten Sporthal Rhoon 1,1 tot 0,5 miljoen euro 
Saldo* - 2,1 tot - 3,6 miljoen euro 
 
Variant nieuwbouw gymzalen huidige locatie 
Om wel aan de normen te voldoen moet per gymzaal circa 0,2 miljoen meer geïnvesteerd worden 
voor nieuwbouw. Deze variant is in kosten vergelijkbaar met de variant renovatie sporthal Rhoon en 
realisatie van één nieuwe gymzaal (multifunctioneel) in de Johannapolder, zoals in paragraaf 3.5 
beschreven is als minimumvariant. Omdat in de minimumvariant met renovatie sporthal en nieuwe 
gymzaal  in de Johannapolder 7 sportvloeren worden gerealiseerd waarvan 6 in een sporthal en één 
in een cluster in de Johannapolder, wordt in deze variant ‘waar’ geleverd voor hetzelfde geld dan in de 
onderstaande variant is beschreven (5 sportvloeren, waarvan 2 in solitaire gymzalen).  
 
Kosten  
Nieuwbouw gymzaal Rhoon 0,7 tot 0,8 miljoen euro 
Nieuwbouw gymzaal Poortugaal 0,7 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 
Opbrengsten  
Grondopbrengsten Sporthal Rhoon 1,1 tot 0,5 miljoen euro 
Saldo* - 2,5 tot - 4,0 miljoen euro 
 
 


