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Via deze informatiebrief willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen bij 
sportpark De Omloop. Deze raadsinformatiebrief is het vervolg op het memo 
‘Ontwikkelingen sportpark De Omloop’, verseonnummer 139501. 
Deze informatiebrief is een co-productie van de gebruikers van het sportpark (WCR en 
VV Rhoon), de Sportstichting Albrandswaard en het college van burgemeester en 
wethouders. 
 
ONDERWERP 
Vervolg ontwikkelingen bij sportpark De Omloop 
 
KENNISNEMEN VAN 
De laatste ontwikkelingen bij sportpark De Omloop 
 
INLEIDING 
Onlangs bent u via een raadsinformatiebrief (139501) geïnformeerd over de 
ontwikkelingen bij Sportpark De Omloop. In de tussenliggende periode hebben er 
ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor wij u opnieuw willen informeren. 
 
Deze raadsinformatiebrief geeft de stand weer tot en met 16-6-2014. 
In het overleg op 26 maart jl. tussen sv WCR, vv Rhoon, sportstichting Albrandswaard 
en een vertegenwoordiger van de gemeente Albrandswaard is door de besturen van 
beide verenigingen aangegeven dat de verhoudingen tussen hun beiden zijn 
genormaliseerd. Dit uit zich in het maken van afspraken t.a.v. gezamenlijk 
aanbesteden van het ophalen van huisvuil, het gebruik van elkaars 
kleedkamers en velden, afspraken omtrent het gebruik van het kunstgrasveld bij slecht 
weer en de bereidheid om aan te sluiten bij elkaars visiegroepjes over de toekomst van 
het sportcomplex ‘de Omloop’. 
 
Aan beide verenigingen is een éénzijdig (door de gemeente) opgestelde 
huurovereenkomst voorgelegd. De huidige stand van zaken t.a.v. het ondertekenen 
van het huurcontract is dat sv WCR en vv Rhoon beiden het voor hen geldende 
huurcontract hebben getekend. Beide verenigingen hebben de bereidheid 
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uitgesproken om als goede buren met elkaar samen te werken. Het college heeft door 
de instelling van beide verenigingen voldoende vertrouwen gekregen 
om het opstellen van een toekomstvisie voor het sportpark de Omloop in co-productie 
te rechtvaardigen. Een in co-productie op te stellen plan van aanpak geeft hiertoe 
eenduidige kaders. 
 
KERNBOODSCHAP 
Aan twee door de gemeente gestelde voorwaarden voldoen sv WCR en vv Rhoon 
(getekend huurcontract en als goede buren met elkaar omgaan) waardoor het project 
‘toekomstvisie sportpark de Omloop’ opgestart kan worden. 
 
CONSEQUENTIES 

- Huurcontracten zijn ondertekend waardoor de sportvelden op basis hiervan 
worden gebruikt;  

- Het opstellen van een toekomstvisie sportpark de Omloop wordt in co-
productie z.s.m. opgepakt met de beide verenigingen; 

- Het met de gemeente opstellen van een toekomstvisie voor het sportpark de 
Omloop wekt verwachtingen bij beide verenigingen richting gemeente t.a.v. 
beschikbare budgetten en planologische ruimte; 

- De ouderdom van de gebouwen van beide verenigingen vereisen op korte 
termijn antwoorden over de toekomst van het sportcomplex de Omloop. 

 
VERVOLG 

- De bestuursopdracht voor het vervaardigen van een Plan van Aanpak wordt 
opgesteld en ter besluitvorming aan het college aangeboden; 

- Na goedkeuring van het college wordt gestart met het ontwikkelen van de 
Toekomstvisie voor Sportpark De Omloop. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


