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Betreft: Aanleg kunstgrasveld op Sportpark De Omloop

Geacht College,

Op 18 februarijl. heeft onze vereniging, tijdens een overleg met wethouder Rombout vernomen, dat
er een voorstel voor het beschikbaar stellen van een kunstgrasveld op het Sportpark Albrandswaard
in de zomerstop van 2016 ter bespreking is aangeboden. Het Sportpark de Omloop komt dan een
jaar later aan de beurt. Deze mededeling is bevestigd in een schrijven van 4 maart 2016, welke door
ons op 10 maart per mail heeft bereikt. Deze mededeling is bij onze vereniging hard aangekomen.

Zeker omdat wij samen met RKSV WCR twee jaar geleden de opdracht hebben gekregen om samen

met de gemeente tot een visie op het complex De Omloop te komen. Hier hebben wij gezamenlijk

enorm veel energie in gestoken en door de gemeente is hiervoor ook een projectleider in de arm
genomen.

Onze vereniging heeft rond de 800 leden, waarvan het overgrote deel afkomstig uit de kernen Rhoon

en Portland. Wij zijn een zaterdagvereniging, met bijna 50 teams (van mini-F tot en met de senioren,
jongens en meísjes, dames en heren). Het complex op De Omloop is oud, de velden zijn slecht. Bij

het kleinste regenbuitje zijn wij genoodzaakt om trainingen en wedstrijden af te gelasten. Het

kunstgrasveld wordt gedeeld met WCR. Dit leidt tot situaties waarbij onze selectie elftallen (mannen

en vrouwen) op een kwart veld moeten trainen, trainingen van jeugdelftallen kunnen geen doorgang

vinden etc. Er is onvrede bij de leden, het gevoel aan het lijntje te worden gehouden. Aljaren
wachten wij op een beslissing van de gemeenteraad wat er met het Sportpark de Omloop gaat

gebeuren. Doordat deze beslissing tot op heden nog niet is genomen, worden wij geconfronteerd

met uitstel van de aanleg van een kunstgrasveld. Wanneer het besluit genomen wordt, dat er op ons

complex woningbouw gerealiseerd gaat worden en de "omklapvariant" gerealiseerd gaat worden,
dan zijn wij van mening, dat hier een lange periode overheen gaat. Het bestemmingsplan moet
aangepast worden, deze moet passen in de op te stellen visie voor de rand van de kern Rhoon.

Businesscase voor de huizenbouw moet gemaakt worden en er dient een projectontwikkelaar
gezocht te worden. Wij verwachten, dat hier zeker nog 10 jaar overheen gaat. De aanleg van een

kunstgrasveld kan ons inziens beter nu geplaatst worden dan over een jaar. Er is dan meer plezier

van en de afschrijvingstermijn/levensduur van het veld is na die 1"0 jaar verlopen. De argumenten om

deze zomerstop op het complex De Omloop geen kunstgrasveld te plaatsen, gelden dus volgend jaar

ook.
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Zoals aangegeven aan wethouder Rombout leeft het idee, dat degene die het hardst schreeuwen,

zaken voor elkaar krijgen. Wij hebben er als vereniging voor gekozen om het gesprek aan te gaan en

niet de pers te zoeken. Door het voorstel, dat ter tafel komt, voelen wij ons als vereniging
achtergesteld. Een complex met 2 kunstgrasvelden, dat nog geen tien jaar bestaat, krijgt een nieuw
kunstgrasveld. Ons complex dat al vele jaren langer bestaat en nu slechts een kunstgrasveld voor
twee verenigingen heeft, moet wederom wachten. Het risico van vertrek van leden wordt hierdoor
duidelijk groter. Men is lid van onze vereniging om te voetballen en dat is, zeker in de herfst- en

wintermaanden, onzeker. Onze stelling wordt bevestigd door de analyse van ISA (in opdracht van de

gemeente opgesteld). Hierin komt duidelijk naar boven, dat er een gebrek is aan een kunstgrasveld

op het complex De Omloop. Ook het onderzoek door de Rekenkamer van de gemeente met de

aanpassing door het Mulier lnstituut, geeft ook aan, dat op het complex De Omloop een tekort is aan

velden i.c. kunstgrasveld.

ln een gesprek met de wethouder is onze vereniging enkele jaren geleden toegezegd, dat er een half
kunstgrasveld komt bij de realisering van de woningbouw in Essendael. Deze toezegging is tot op
heden niet gerealiseerd.

Over de standpunten in deze brief hebben wij collegiaal overleg gehad met onze buren RKSV WCR. Zij

staan volledig achter de inhoud van deze brief. Zij geven als extra reden voor een extra kunstgrasveld

op ons complex, dat zij de enige zaterdagafdeling binnen de gemeente Albrandswaard zijn, die op

zaterdagen geen beschikking heeft over een kunstgrasveld.

Wij verzoeken u onze bezwaren/standpunten tegen het voorstel te bespreken en mee te nemen in
uw beslissing door of extra gelden ter beschikking te stellen, dan wel dat de volgorde van plaatsen

van de kunstgrasvelden wordt aangepast, zodat er ook tijdens de start van het voetbalseizoen 2016-

2A17 op het Sportpark de Omloop twee kunstgrasvelden beschikbaar zijn.

Met sportieve groet,

het r en de leden van W Rhoon

Bouterse
Voorzitter

i.a.a. Mevrouw Rombout, wethouder
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