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Aan Burgemeester, Wethouders en Raadsleden  

van de Gemeente Albrandswaard 

 

 

Betreft: Raadsvergadering 20 november 2017 

  Uitwerking locatie De Omloop voor woningbouw 

  Onze brief van 02.11.2017 (bijlage) 

       

 

Geachte Raads- en Commissieleden, 

 

In aanvulling op de commissievergadering Beraad en Beheer Ruimte van 7 november j.l. willen 

wij u hierbij graag onze aanvullende reacties doen toekomen. 

 

Onze complimenten voor uw eerste reacties in die commissie op het voorstel van B&W om  

de voetbalvelden van het sportpark De Omloop om te slaan naar de andere kant van de 

Omloopseweg. 

 

Zoals aangegeven in ons bovengenoemd schrijven en door u bevestigd in de commissie-

vergadering is het voorafgaande onderzoek naar de vier locaties voor de voetbalvelden tot nu 

toe onzorgvuldig, ondeskundig en onvolledig geweest.  

 

Voor zover onze informatie strekt zijn niet alle vijf locaties op alle onderdelen op de juiste 

wijze onderzocht waardoor geen goede weging mogelijk is. Het voorstel heeft er hierdoor  

de schijn van dat de belangen van een aantal grondeigenaren een te belangrijke invloed hebben 

gehad op de locatiekeuze.  

Alleen U beslist over de financiële haalbaarheid. Wanneer het aantal en soort te bouwen 

woningen bekend is, moet ook het financiële resultaat voor u duidelijk zijn. Een globale 

begroting voor de kosten van een nieuw sportpark is snel gemaakt. Daarna kunt u 

gemakkelijker de juiste afwegingen maken wat de consequenties (moeten) zijn voor de 

verenigingen VVRhoon en WCR. 

 

Aanvullend op ons schrijven van 2 november willen wij u nog de volgende overwegingen 

meegegeven: 

 

In het onderzoek (matrix) missen wij de volgende onderwerpen: 

1. Een financieel haalbaarheidsonderzoek  

2. Een planologische pré-toets of onderzoek 

3. Een stedenbouwkundige visie/plan 

4. Een logistiek onderzoek  

5. Een demografisch onderzoek 

6. Een onderzoek naar het ledental en de activiteiten binnen alle voetbalverenigingen 

7. Een gedegen onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden in samenwerking met de 

grondeigenaren van de diverse locaties 

 

Na gedegen onderzoeken kunnen de diverse onderdelen van een matrix zorgvuldiger worden 

gewogen. 
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Maar voor een leek is het nu al duidelijk dat de locatie Polder Albrandswaard de meest 

geschikte en meest logische locatie is voor de sportvelden en wel omdat: 

1. Er zijn meer mogelijkheden tot het gebruik van dubbelfuncties zoals:  

 - toegangswegen, parkeren, bewegwijzering 

 - gebruik van elkaars voetbal- en/of trainingsvelden 

2. Er kan in de toekomst beter worden ingespeeld op het (leden-)verloop van de verenigingen 

3. Economischer en milieuvriendelijker onderhoud van de sportvelden 

4. Beter aan- en afvoerwegen voor alle toeleveringen 

5. Minder bewegwijzeringsborden in het dorp  

6. Minder overlast omwonenden 

7. Gebruik van bestaande goede infrastructuur  

 

Eén sportcomplex in Albrandswaard is niet alleen beter voor het milieu, maar bevordert ook de 

flexibiliteit en de veiligheid en is beter voor de leefbaarheid van veel van onze inwoners. 

Maar de tweede optie van de 6 Ha. blijft zeker zeer interessant, al was het maar vanwege het 

feit dat de gemeente eigenaar van de grond is. 

 

Tot slot: 

In 2014 ontstond er vanuit B&W de behoefte om “Richting te geven aan de toekomstige 

ontwikkelingen en investeringen in- en grenzend aan de Rand van Rhoon”. Op 26 mei 2015 

was er hierover een eerste overleg met bewoners en belanghebbenden. In verband met de 

ontwikkelingen rond het sportpark Omloop is dat overleg echter plotseling stil gelegd.  

In het raadsvoorstel 1266159 staat dat participatie met betrokken maatwerk is.  

Maar dat wij al in 2015 in gesprek waren over de invulling van de Rand van Rhoon wordt niet 

vermeld. Toch is er “bewust” gekozen voor deze procedure. Daarom willen u graag nog eens 

herinneren aan een uitspraak van wnd. burgemeester Jan Pieter Lokker in De Schakel 

 “Een beetje participatie werkt niet!”  

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens veel bewoners van de Essendijk, Omloopseweg, Rijsdijk, Achterdijk, 

Weissenbruchlaan en Oyenshof, 

  

 

Thedie Binder      

 

 

Rijsdijk 80 

3161 EW Rhoon 

T. 0651 315 128 

E. thedie@box.nl 

Voor oud nieuws over onze polders: www.erfgoedvanrhoon.nl  

 
 
 
Rhoon, 15 november 2017 
 
 
Bijlage. 
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