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Geachte Raadsleden, 

Nu er weer een collegevoorstel voorligt in het dossier dat onze vereniging al jarenlang raakt en 
langzamerhand ook verlamt, willen wij graag gebruik maken van de mogelijkheid om nogmaals onze 
kant van de zaak te belichten. 

Hiertoe wil ik u graag nogmaals meenemen in de geschiedenis, en teruggaan naar 2009. Het 
toenmalig bestuur van RWA besloot de mogelijkheden te onderzoeken om een tweetal grote 
problemen van de vereniging op te lossen. Het eerste probleem was het feit dat door ruimtegebrek in 
sporthal Rhoon we voor de inhuur van trainingsruimte moesten uitwijken naar 3 verschillende 
trainingsruimtes, wat niet alleen logistiek een uitdaging was, maar ook de sociale cohesie van de 
vereniging onder druk zette. In de tweede plaats kampten we met het feit dat we in de winterperiode 
geen gebruik konden maken van ons eigen clubgebouw, en we hierdoor dus ook maar een beperkte 
periode per jaar opbrengsten konden genereren uit onze bar-exploitatie. In een tijd met een zich 
terugtrekkende overheid zouden de barinkomsten in de winterperiode een meer dan broodnodige 
aanvulling zijn voor de verenigingsfinanciën.  

De oplossing voor deze beide problemen bleek simpel: een eenvoudige verenigingshal, gebouwd bij 
onze bestaande velden. Door hem slim tegen onze bestaande accommodatie aan te bouwen en 
gebruik te maken van de bestaande kleedkamers en clubgebouw konden de kosten binnen de perken 
blijven, en waren de problemen opgelost. Met de sportstichting en de ambtelijke organisatie van de 
gemeente worden diverse gesprekken gevoerd over de praktische uitwerking van dit plan, en alle 
seinen lijken op groen te staan.  

In 2010 verandert de situatie. Via de sportstichting doet de gemeente, met inmiddels een nieuw 
college bestaande uit CDA, PvdA en EVA, een dringend beroep op ons. Het verzoek is om de 
ontwikkeling van onze eigen plannen in de koelkast te zetten en samen met de gemeente op te gaan 
trekken. De term “clusterlocatie” valt, en onze plannen zouden in een iets andere vorm wellicht een 
aantal andere problemen waar de gemeente mee kampte op kunnen lossen. Zo was er de slechte 
staat van de gym accommodatie in Poortugaal, maar ook het tekort aan sportvloeren in de gemeente, 
en de problemen van de schietsportvereniging. Door met onze plannen als basis samen op te trekken 
konden wellicht ook deze maatschappelijke problemen worden opgelost.  

Hoewel wij ons realiseerden dat hierdoor de voortgang zou worden vertraagd hebben wij hiermee 
ingestemd. Er volgden toen twee onderzoeken, de tijd verstreek, en in 2013 verscheen de 
“haalbaarheidsstudie Sport en ontspanning”. De eenvoudige verenigingshal waar we mee begonnen 
waren was onderdeel geworden van een grote sportcluster met een zwembad, zorghotel, ruimtes voor 
fysiotherapie, fitness en een welnesscentrum. Ons plan werd tot terugvalscenario benoemd, voor als 
het voorkeursscenario toch iets te ambitieus bleek….. Wel kregen we van de wethouders van Praag 
en Rombout nog de boodschap mee dat we weliswaar bij de nieuwe plannen verplicht moesten gaan 
verhuizen, maar dat de gemeente er voor zou zorgen dat er ook met onze belangen zorgvuldig zou 
worden omgegaan. 
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Zoals u allen weet is het (inmiddels wel uitgeklede) voorkeurscenario door een inmiddels nieuw 
college in september 2014 voorgelegd aan de raad, en de nieuwe sporthal leek er na vele jaren dan 
toch te komen. Tot de scholen zich gingen roeren, en voor we het wisten stonden we weer op 
hetzelfde punt als waar we in 2008 begonnen waren. Althans, dat dachten we. Net na de zomer 
kregen we de boodschap dat we dankzij de uitwerking van het LOP vroeger of later van onze huidige 
locatie moeten vertrekken. Wanneer? Onbekend. Maar een scenario waarbij de inmiddels meer dan 
versleten kunstgrasvelden direct in de polder worden gelegd, en we dus zonder sporthal toch in 2017 
moesten verhuizen, was ook zeer goed mogelijk. Na de aanvankelijke schrik zagen we ook wel de 
voordelen van een (gedwongen) verhuizing: een nieuwe start, op een nieuwe locatie met een nieuwe 
accommodatie. Toen we net aan dit idee gewend waren was de realiteit al weer anders: De 
voorgenomen verhuizing kon nog wel 10 jaar op zich laten wachten. 

Wat is nu de huidige situatie? Na 8 jaar hard werken, overleggen, meedenken en vooral veel praten 
staan we nog steeds met lege handen. We hebben gesprekken gevoerd met wethouders van 
ongeveer alle politieke kleuren in uw raad, van Maret Rombout tot Mieke van Ginkel, en van Raymond 
van Praag via Johan van Wolfswinkel tot Marco Goedknegt. En allemaal hebben ze op enig moment 
aangegeven dat er een oplossing zou komen waarmee ook RWA geholpen zou zijn. De realiteit is 
helaas anders. De 2 problemen waar ik mee begon bestaan nog steeds, en daar is nu onzekerheid 
over de toekomst aan toegevoegd. Onze concurrerende korfbalverenigingen uit Spijkenisse en 
Barendrecht hebben inmiddels een sporthal bij hun velden, of krijgen deze op korte termijn.  En breder 
bekeken: de scholen gymen straks in opgelapte oude zaaltjes, met verkeerde afmetingen. De 
badmintonvereniging in Portland is door gebrek aan ruimte de gemeente ontvlucht, zij slaat haar 
shuttles inmiddels in Barendrecht. De boksvereniging moet nog elke keer de boksring afbreken omdat 
de volgende dag de vloer leeg moet zijn.   

Onlangs hadden wij wederom een gesprek met twee wethouders en hierbij was één van de vragen 
hoe het inmiddels zat met het draagvlak onder onze leden. Het antwoord hierop was simpel; het 
vertrouwen in de politiek is compleet verdwenen, dus van draagvlak voor welke beslissing dan ook is 
momenteel geen sprake. 

Toch zijn wij doordrongen van het feit dat er nu een andere realiteit is dan 6 jaar geleden. Een realiteit 
waarbij binnen de gemeente Albrandswaard sport geen belangrijke plaats inneemt, en er slechts een 
minimum voorzieningenniveau overeind wordt gehouden. Met deze nieuwe realiteit in het achterhoofd 
hebben wij naar het collegevoorstel gekeken om te bepalen welke zaken hierin voor ons belangrijk 
zijn.  

Uitgangspunt zijn de  2 oude problemen die wij als vereniging nog steeds hebben:  
1. het feit dat we in de wintermaanden gedwongen uitvliegen over 3 verschillende 
locaties,  
2. en het gebrek aan barinkomsten in de periode dat we niet op onze eigen 
accommodatie zijn.  
3. Hier is nog een derde probleem bijgekomen: de onduidelijkheid over de toekomstige 
locatie. Al een aantal jaar geleden zijn we gestopt met investeren in groot onderhoud van ons 
huidige clubhuis, omdat we zouden gaan verhuizen. Bovendien hebben we dringend behoefte 
aan extra ruimte. U zult begrijpen dat dit soort investeringen voor een vereniging onmogelijk 
binnen 10 jaar kunnen worden afgeschreven, en met de huidige onzekerheid zou dat een erg 
onverstandige weg zijn. 



SPORTVERENIGING ROOD WIT ALBRANDSWAARD         
Bezoekadres   Postadres   Rabobanknummer: 35 53 55 701 
Landweg 1   De Warnaar 58   ING nummer: 392 806 
3171 AL POORTUGAAL  3171 EM Poortugaal 
010-5016120   bestuur@svrwa.nl 
 

 

Wat wij op dit moment graag zouden willen mag duidelijk zijn. 

De uitwerking van de cohesiegedachte, welke ook is onderschreven door de gemeente als 
uitgangspunt bij de start van de ontwikkeling. Deze cohesiegedachten is in het zaalseizoen het 
uitoefenen van alle verenigingsactiviteiten op 1 locatie. Uitwerking daarvan is een duidelijke rol in het 
beheren van de horecavoorziening van Sporthal Rhoon en de mogelijkheid om alle trainingsuren in 
deze sporthal in te kunnen huren. Dit zou de eerste 2 problemen voor een deel verzachten. 

Verder is een duidelijk uitgesproken toekomstvisie nodig voor de derde uitdaging. De vraag is dan ook 
aan de raad  of het maatschappelijk verantwoord is om voor RWA, na 8 jaar planontwikkeling en 
onzekerheid, nog eens 10 jaar onzekerheid toe te voegen met de daarbij behorende stagnerende 
ontwikkeling en groei voor RWA. Daarom vraag RWA om alles uit de kast te halen een verhuizing 
naar de nieuwe locatie toch in overweging te nemen. 

Namens de Werkgroep sportaccommodatie RWA en het bestuur, 

 

 


