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Betreft: Visie op varianten verplaatsen Sportpark 'De Omloop'.

Geacht College en Raad,

Omdat er momenteel binnen het College en de Raad weer nagedacht wordt over 
alternatieve locaties en daarbij de Polder Albrandswaard nadrukkelijk genoemd wordt 
hebben een aantal bewoners c.q. omwonenden, tevens voormalige leden van de 
'Klankbordgroep Polder Albrandswaard', gemeend hun visie te moeten geven op de variant 
'Polder Albrandswaard'.

Vanaf 2012 is er een intensief traject geweest met zo'n 70 tot 80 bewoners van de Polder 
Albrandswaard om te komen tot een nieuw bestemmingsplan (BP). Dit heeft uiteindelijk in 
2015 geresulteerd in een nieuw BP. Onderdeel van dit BP is een Beeldkwaliteitplan (BKP) en 
een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Beide zijn destijds door uw Raad vastgesteld en 
goedgekeurd en zijn onlosmakelijk verbonden met het BP. In het LOP staat het volgende 
beschreven: "Het agrarische gebruik en de daarmee gepaard gaande openheid (de polder 
dus openhouden, weinig of geen woningen/gebouwen toevoegen en voldoende zichtlijnen 
houden) zijn de belangrijkste kernwaarden voor de mensen die in en om de polder wonen". 
Uitdrukkelijk is destijds door de bewoners bepaald dat de 'Polder Albrandswaard' geen 
'sportpolder' zou moeten worden, behoudens de bestaande sportactiviteiten (korfbal en 
voetbal) die er destijds en ook momenteel nog plaatsvinden. Ook is opgenomen dat de 
huidige status geen eindbeeld is, maar dat er ruimte is voor bepaalde ontwikkelingen welke 
getoetst zouden moeten worden aan het LOP en BKP. Om passende ontwikkelingen mogelijk 
te maken is er zelfs een Gebiedsfonds door de Gemeente ingesteld, waarbij door particuliere 
eigenaren een bijdrage van € 75.000,00 per wijzigingsgebied voor extra te bouwen woningen 
moet worden afgedragen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Wanneer particuliere grondeigenaren worden geconfronteerd met een aanwijzing van extra 
voetbalvelden door de Raad, zonder rekening te houden met het BP en de bijbehorende 
randvoorwaarden, haal je daarmee de grondslag en basismotivatie uit de opzet en 
uitvoeringsagenda van dit Gebiedsfonds. Uitbreiding van het aantal voetbalvelden (gedacht 
wordt aan een verdubbeling) valt zeker niet onder deze uitvoeringsagenda en past dus niet 
in het LOP en BKP zoals door de Raad is vastgesteld. Los nog even van alle extra overlast 
(verdubbeling geluid, licht, aantal verkeersbewegingen etc..) die een dergelijke uitbreiding 
met zich mee zou brengen. Een dergelijke aanwijzing door de Gemeente zou dan ook 
kunnen rekenen op een gang naar de Raad van State door (een aantal) bewoners van de 
Polder Albrandswaard, die naar alle waarschijnlijkheid de Gemeente zal terugfluiten gezien 
het duidelijke toetsingskader van het LOP en BKP alsmede het feit dat het laatste BP nog 
maar net 3 jaar oud is. Kortom deze variant is onzes inziens een doodlopende weg en het zal 
de Gemeenschap veel onnodig geld kosten om deze variant nader te onderzoeken.
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De meest logische verplaatsing lijkt de 'omklapvariant' naar grondposities aan de andere 
kant van de Omloopseweg. De naam van het sportpark kan in dit geval ongewijzigd blijven 
en doet nog steeds recht aan de plek waar beide verenigingen Sportvereniging Willibrordus 
Club Rhoon en Voetbal Vereniging Rhoon al decennia gehuisvest zijn. Daarnaast is het 
natuurlijk ook nog een optie om het bestaande Sportcomplex 'De Omloop' niet te verhuizen 
en dan maar direct aanvullende locaties voor woningbouw in de Rand van Rhoon of andere 
beschikbare woonlocaties aan te wijzen, hetgeen op de lange termijn uiteindelijk toch ook 
wel zal gebeuren. Deze variant zal de Gemeente en de gemeenschap een besparing van 
'verhuiskosten' van beide verenigingen opleveren. Het financiële plaatje is natuurlijk ook 
een, niet onbelangrijk, facet in de besluitvorming.

Sportpark 'De Omloop' faciliteert momenteel de beide 'rhoonse verenigingen' 
Sportvereniging W.C.R en Voetbalvereniging Rhoon. Alleen al vanuit de 
ontstaansgeschiedenis, de verenigingscultuur en het grootste gedeelte van het 
ledenbestand van beide verenigingen is het een bedenkelijke gedachte om dit Sportpark te 
willen verplaatsen naar een plek buiten de (woon) kern Rhoon. Hiermee zou je het 
bestaansrecht van beide verenigingen met meer dan 1000 leden aan de wortels aantasten. 
Überhaupt het idee om deze verenigingen verder naar het westen te verplaatsen is 
onverstandig omdat beide voetbalverenigingen momenteel ook de inwoners en jeugd van 
Portland faciliteren. Het College en de Raad hebben er destijds niet voor niets voor gekozen 
om de wijk Portland te ontwikkelen binnen het grondgebied van Albrandswaard. 
Verplaatsen van het Sportcomplex richting Poortugaal betekent dat de voetbalvelden bijna 
niet meer te bereiken zijn voor de bewoners van Portland.

Graag tot nadere toelichting bereid.

Namens een aantal bewoners/omwonenden/leden van de voormalige Klankbordgroep 
Polder Albrandswaard

JJ.W. Dits 
D. van der Ent 
F.J.G.M. Somers
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