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Poortugaal, 16 februari 2016  
 
 
Betreft: Kunstgrasvelden van de voetbalverenigingen op het Sportpark Polder Albrandswaard 
 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
  

De afgelopen weken is er veel te doen over de buitensportparken in Rhoon (De Omloop) en 
Poortugaal (Albrandswaard). Het gaat vooral over het toekennen van twee extra kunstgrasvelden, één 

in Rhoon en één in Poortugaal. Daarbij is feitelijk sprake van twee verschillende situaties, die in uw 

politieke arena blijkbaar nu tot één zijn versmolten? Daarbij hebben een aantal van onze collega-
voetbalverenigingen nadrukkelijk hun stem laten horen. En in onze waarneming heeft het er nu alle 

schijn van dat uw besluitvorming nu vooral wordt gebaseerd op hun geluiden? En dat die zelfs zover 
gaat dat er al sprake is van gerichte toewijzing. Dit alles zonder er van uw kant sprake is geweest 

enige directe raadpleging van ons als eveneens betrokken partij. Het is om die reden dat wij ervoor 

kiezen om u langs deze weg te informeren over ons standpunt. 
  

Voetbalvereniging Oude Maas speelt momenteel met haar hoogste team in de zaterdag 1eklasse van 
de K.N.V.B. In die zin is onze vereniging momenteel in de regionale sport één van de blikvangers 

vanuit de gemeente Albrandswaard. Onze vereniging telt zo’n 600 leden, voor het overgrote deel (80 
procent) inwoners van onze gemeente. Wij zijn alleen een zaterdagvereniging, wat betekent dat al 

onze 30 teams (van mini-F tot en met de senioren, jongens en meisjes, dames en heren) in de regel 

op deze ene dag in de week hun wedstrijden spelen. Met de zaterdag als speeldag ligt het gebruik van 
onze sportvelden voor trainingen op vier dagen in de week, van maandag tot en met donderdag. 

Daarbij is gedurende het grootste deel van het voetbalseizoen (september – mei) sprake van een 
volledige, intensieve belasting van de daarvoor beschikbare velden. Dit zijn de velden die beschikken 

over een kunstlichtinstallatie, dus maar drie van de vier. Daar tellen we ons hoofdveld (1e veld) dan 

bij. Hierover zo meer. 
  

In 2007-2008 kregen wij als vereniging de beschikking over een nieuw sportcomplex. Evenals u waren 
en zijn wij daar nog steeds erg trots op. Zo ook dat wij voor het eerst in onze bestaansgeschiedenis 

de beschikking kregen over vier speelvelden, waaronder een kunstgrasveld. In de daaraan 

voorafgaande jaren was voetbalvereniging Oude Maas flink gegroeid en kwamen wij eindelijk in een 
‘goed passende jas’. De eerste jaren waren wij nog zoekende naar de exact beschikbare belasting van 

onze nieuwe faciliteiten. Maar sindsdien waken wij ervoor om structurele overbelasting te voorkomen. 
Dit om onze huidige leden, vooral de nog steeds groeiende jeugdafdeling, ook op langere termijn 

goede faciliteiten te kunnen blijven bieden. 
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Anno 2016 staat daar wel een grote druk op. Waarschijnlijk hebt u ook al kennis genomen van de 

aanbevelingen uit het in het najaar 2015 afgegeven Kiwa ISA-Sport rapportage? Daaruit blijkt duidelijk 

dat de technische levensduur van de beide kunstgrasvelden op het Sportpark Albrandswaard is 
overschreden. Zo is het een regel van de voetbalbond K.N.V.B. dat in de 1e klasse onze 

standaardteam bij ongunstige weersomstandigheden moeten kunnen uitwijken, als er een 
kunstgrasveld beschikbaar is. Echter, ook ons kunstgrasveld is daarvoor afgekeurd. Dit is niet bepaald 

reclame voor ons als vereniging en voor het gemeentelijke sportbeleid. In onze dagelijkse praktijk 

merken wij ook de gevolgen van een versleten kunstgrasveld, vooral een merkbare toename van het 
aantal sportblessures onder onze leden na trainingen en wedstrijden op dit veld. 

  
Als voetbalvereniging willen wij dit naar u niet als een verwijt presenteren. Maar wel als een hard 

gegeven. Het open karakter van ons sportpark is hier ook debet aan. Los van alle andere problemen 
die daaruit voortkomen (vooral het vandalisme), is er zeker in de zomermaanden sprake van een 

intensieve belasting van de kunstgrasvelden door recreanten. Voormalig sportwethouder Mieke van 

Ginkel heeft het afgelopen jaar in een gesprek met ongetekende onderkend dat in dat licht bezien de 
blijkbaar ten grondslag liggende financiële afschrijvingstermijn van 12 jaren voor de beide 

kunstgrasvelden op het Sportpark Albrandswaard niet realistisch is. Zij heeft daarop toegezegd dat er 
in 2016 een begrotingstechnische oplossing gezocht zou gaan worden. Naar ons is daarmee op zijn 

minst de verwachting gewekt, dat er uiterlijk voor aanvang van het voetbalseizoen 2017-2018 sprake 

zal zijn van vervanging van ons kunstgrasveld. Dan praten we dus over anderhalf jaar. Als bestuur 
houden wij er ernstig rekening mee dat wij binnen een jaar, gedurende een periode alleen maar 

zullen kunnen beschikken over onze drie natuurgrasvelden. 
  

Daarmee raken we een ander probleem. De kwaliteit van onze natuurgrasvelden is helaas structureel 
slecht te noemen. Dat geldt ook voor ons hoofdveld. Daar de eerder genoemde 

uitwijkingsmogelijkheid naar ons kunstgrasveld niet langer beschikbaar is kunnen wij het ons als 

1e klasser naar de K.N.V.B. niet permitteren om dit veld te overbelasten. Dit geldt voor wedstrijden, 
maar zeker voor trainingen doordeweeks. Overigens Kunnen we het ook om andere redenen niet 

permitteren om op alle dagen op dit veld het kunstlicht te ontsteken: de lichtbelasting voor 
naastgelegen bewoners, onze buren. Om dit beter te begrijpen, zie hiervoor de gevoerde bezwaren 

tegen de komst van ons park. Om dezelfde reden hebben wij geen kunstlichtinstallatie op ons 3e veld, 

waarop los daarvan sprake is van een structureel probleem van een zeer slechte afwatering. Op 
speeldagen moet onze consul juist dit veld meestal als eerste afkeuren. Resteert één veld, ook niet 

van de beste kwaliteit, met een zware trainingsbelasting. Daardoor wordt het als speelveld juist weer 
minder geschikt. 

  

Kortom, als voetbalvereniging Oude Maas gaan wij welbewust en dus ook zorgvuldig met de ons 
beschikbare faciliteiten om. Daarbij zijn wij ons ook terdege bewust van de beperkte financiële 

mogelijkheden van onze gemeente. Maar nu bestaat bij ons de indruk dat vooral wij als vooral 
‘Albrandwaardse voetbalvereniging’ indirect de rekening gaan betalen voor het aanleggen van twee 

nieuwe kunstgrasvelden elders. En daarmee wordt het goed kunnen blijven functioneren van onze 
vereniging geraakt. Daarmee bepleiten wij overigens niet dat de aanspraken van onze collega-

voetbalverenigingen op zich ongegrond zijn. Maar het kan niet zo zijn dat u als gemeenteraad ermee 

instemt dat het ene gat gedicht gaat worden door elders een ander gat te laten ontstaan. En dat de 
nota bene door een wethouder naar ons gedane toezegging door de Gemeente Albrandswaard niet 

wordt nagekomen. 

Wij willen u nadrukkelijk uitnodigen om de situatie ter plekke te komen bekijken. Graag vernemen wij 

wanneer u dat het beste uitkomt. 

  
Namens de leden van de voetbalvereniging Oude Maas rekenen wij op uw zorgvuldige afwegingen en 

besluitvorming. 
  

Hoogachtend, 
  

Ed C.P. Lecomte 

Voorzitter Voetbalvereniging Oude Maas 
 

i.a.a.: Burgemeester en Wethouders gemeente Albrandswaard 


