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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Op 14 december 2015 is de motie sportvelden aangenomen. De motie roept het college op om tussen 
14 december 2015 en twee maanden daarna (14 februari 2016) in gesprek te gaan met PSV om 
gezamenlijk een oplossing te zoeken om te zorgen dat er voldoende trainingsuren gemaakt kunnen 
worden. Inmiddels is het maart 2016 en is nog geen terugkoppeling ontvangen van het gesprek met 
PSV Poortugaal.  
 
Groep Ram - Remijn heeft nu een aantal schriftelijke vragen ingediend. Met deze raadsinformatiebrief 
beantwoorden wij uw vragen.  

 

BEANTWOORDING VRAGEN 
Vraag 1. Heeft er een gesprek plaatsgevonden met PSV Poortugaal tussen 14 december 2015 en 14 
februari 2016? Zo ja, wanneer was het gesprek, wie zaten er aan tafel en wat is er uit het gesprek 
gekomen? Zo nee, waarom is er geen gehoor gegeven aan de oproep uit de motie?  
 
Antwoord: Ja, er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het 
bestuur van PSV Poortugaal. Ook al voordat de motie is ingediend. Daarnaast hebben wij ook met de 
andere drie voetbalverenigingen én met de korfbalvereniging gesproken. Dit hebben wij schematisch 
neergezet.  
  

Datum Aanwezigen Onderwerp 

3 december  Bestuur PSV op Hofhoek - Brief Schakel 
- Gevolgen motie en coalitieakkoord en 

de weg die we willen bewandelen 

- Uitkomsten ISA rapport 
- Gezamenlijk tijdspad bepaald 

 

7 januari Bestuur WCR en vv Rhoon bij WCR - Kennismaking en doel beleid 
- Delen proces tot nu toe en 

verwachtingen naar toekomst  

- Uitkomst ISA rapport 
- Samenwerken verenigingen 
- Toekomst omloop 
- Doorkijkje naar beleid 

 

18 januari  Bestuur RWA bij RWA - Kennismaking en doel beleid 



- Delen proces tot nu toe en 
verwachtingen bijstellen naar toekomst.  

- Mogelijkheden en onmogelijkheden 
vernieuwingen 

- Uitkomst ISA rapport 
- Toekomst beleid 

 

4 februari  Bestuur RWA in Vleuten - Gezamenlijk bezoek opblaashal met de 
vraag of dit alternatief kan zijn voor 
RWA. 
 

9 februari  Voorzitter PSV - Telefonisch contact over uitstel moment 
collegebesluit. 

- Toelichting voorstel 
 

18 februari  Bestuursleden Oude Maas-PSV-
WCR-vv Rhoon bij PSV 

- Uitleg over definitief raadsvoorstel 14 
maart 2016 

- Gevolgen keuze om complexen als één 
geheel te zien. 

- Toelichting over fasering complex de 
Omloop 

- Toelichting op kosten en positie 
gemeente 

- Gesprek over beleid en wederkerigheid 
- Onderhoud velden, onderhoud 

bestaande kunstgrasvelden 
 

3 maart  Bestuursleden RWA bij RWA - Details uit raadsvoorstel 14 maart 2016 
- Tijdsschema aanbesteding 
- Kosten verlichting 
- Terugkijken op bezoek opblaashal 

Vleuten 

- Toekomstig beleid en het thema 
wederkerigheid 

- Toekomst RWA in de winter  
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Vraag 2. Gezien het spoedeisende karakter van dit onderwerp, zouden wij graag willen dat voor alle 
betrokken partijen snel duidelijkheid komt. Kunt u aangeven wanneer er een raadsvoorstel aan de 
raad wordt voorgelegd over het kunstgrasveld bij PSV Poortugaal? Dus concreet: wanneer is er een 
openbare beraad & advies over dit onderwerp gepland en wanneer wordt het in de raadsvergadering 
besproken?  
 
Antwoord: Het raadsvoorstel is 14 maart j.l. in Beraad & Advies Welzijn behandeld en is vervolgens 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 maart j.l. Het voorstel is unaniem aangenomen. 
 
Vraag 3. Wat is de planning voor de overige oproepen uit de motie sportvelden van 14 december 
2016? Het gaat om het in gesprek gaan met alle andere voetbalverenigingen en korfbalvereniging en 
het opstellen van een realistisch plan waarbij de voetbal- en korfbalverenigingen in Albrandswaard 
betrokken zijn zodat iedereen weet waar zij (financieel) aan toe zijn.  
 
Antwoord: Voor een overzicht van de gesprekken verwijzen wij u naar bovenstaand schema.  
Zowel met PSV als met RWA vindt afstemming plaats over de werkzaamheden. Ondertussen zijn de 
voorbereidende werkzaamheden dan ook gestart voor het opstellen van het bestek, de planning en 
het programma van eisen. Gedurende het proces vindt continue afstemming plaats met de 
verenigingen.  
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de loco-burgemeester, 

  

Hans Cats Marco Goedknegt 

 


