
Bijlage 1 – Locateetudie eportpark De Omloop

Inleiding
Op 20 november 2017 heef  e  emeenteraa   e locate  e Omloop aan ewezen als toekomst e 

wonin bouwlocatee In  ezelf e ver a erin  en aan  e han  van het eer er aan ebo en 

locateon erzoek, is aan het colle e  e vol en e op racht  e even:

 Na er uitwerken van een voorstel voor verplaatsin  van sportpark  e Omloop, met zo min 

mo elijk impact en  root mo elijk  raa vlak bij alle betrokken partjen, en;

 Als on er eel van het voorstel een alternatevenstu ie, met  aarin per alternatef een 

overzicht van kansen, risico’s en eventueel concreet on erbouw e richtn  even e 

informate vanuit provincie voor  e  enoem e alternatevene

Op  ron  van  eze besluitvormin  is  eze alternatevenstu ie op estel e 

 e alternatevenstu ie is een eerste inventarisate en  eef inzicht in  e ruimtelijke en 

maatschappelijke afwe in  van  e verschillen e alternateve locatese  et betref een analyse van 

alternateve locates buiten  e bebouw e kom, vooral  ericht op  e mo elijkhe en, 

onmo elijkhe en en voorwaar en van  e verschillen e locatese  r zijn  een nieuwe locates 

toe evoe   ten opzichte van november 2017e

Uitgangepunten
Locatie
 et eer er aan ebo en locateon erzoek  in  uit van vijf locatese Om at twee van  eze locates zich

in  e Ran  van Rhoon bevin en en no  niet  e etailleer  zijn (en kunnen) in eteken  hebben wij 

 eze samen evoe   tot één locatee 

 et voorli  en e locateon erzoek betref vier locates:

1e locate  Pol er Albran swaar e

2e locate Ran  van Rhoone

3e locate 15  ae

4e Locate  6  ae

Accommodati
Voor het nieuwe sportpark is het vol en e  ehanteer :

 één accommo ate voor minstens twee vereni in en

  e accommo ate is openbaar

 één  ymzaal (formaat  elijk aan  e hui i e)

  e inrichtn  van het nieuwe complex is conform  e normen van  e KNVB

  6 vel en: 4  rasvel en en 2 kunst rasvel en (inclusief horecavoorzienin , klee kamers etce)

 850 le en

 280 parkeerplaatsen

Planiconomii
  Per locate wor t aan e even welke investerin en wor en  eraam e  aarbij is no   één 

rekenin   ehou en met mo elijke  inkomstene 
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Toiteingecritiria
Bij het beoor elen van  e mo elijke locates zijn  e vol en e aspecten  ebruikt (in willekeuri e 

vol or e):

 ruimtelijke inpassin : passen alle functes op  e locatee

 bereikbaarhei : hoe is  e locate bereikbaar, welke aanpassin en zijn eventueel no i  aan  e

infrastructuure

 ei en om: hoe ziet  eze er uit en wat is no i  om realisate mo elijk te makene

 planolo isch: welke functes laat het bestemmin splan op  it moment toe en wat is no i  

om realisate mo elijk te makene Wat is het stan punt van an ere overhe ene

 voorkeur vereni in en: wat is  e wens van  e vereni in ene

 om evin :  hoe staan omwonen en te enover veran erin  in het  ebie  en  e komst van 

een nieuw sportparke

 plannin : is een realisatetermijn binnen 5 jaar realistsche
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Toelichtng per locate

Locatie 1 – oodee Adbadeswaae 
 r zijn 2 mo elijke  eellocates on erzocht, één ten noor en (1a, naast het  efensie terrein) en één 

ten zui en (1b, te enover het  efensie terrein) van  e Albran swaar sewe e  Ten westen van 

 eellocate 1b li t sportpark  Pol er Albran swaar e

Ruimtelijke inpassin 

Alle functes behoren e bij een sportpark zijn ruimtelijk inpasbaare

Bereikbaarhei 

 e bereikbaarhei  voor autoverkeer en lan zaam verkeer is  oe e  r zijn  een  rote aanpassin en 

no i  aan  e omli  en e infrastructuure

 i en om

Na enoe   alle  ron en in  e  Pol er Albran swaar  zijn in ei en om van marktpartjen en/of 

partculierene  it betekent  at  e  emeente  e  ron en moet verwerven om een sportpark mo elijk 

te makene Naast verwerven bestaat  e mo elijkhei  om  e ontwikkelin  met een publiek-private-

samenwerkin  tot stan  te bren ene

 Planolo isch

 et bestemmin splan  Pol er Albran swaar  is van toepassin e  e  ron en li  en buiten bestaan  

sta s- en  orps ebie  en hebben met name  e bestemmin  a rarisch met waar ee In 2012 is  e visie

voor  e  Pol er Albran swaar , het Lan schapsontwikkelin splan (LO P), vast estel e  it 

visie ocument is richtn  even  voor  e ver ere ontwikkelin  van het  ebie e  et LO P streef naar 

behou  van  e aanwezi e lan schappelijk waar en, en waar mo elijk  eze versterkene  e realisate 

van een sportpark past niet binnen het streven van het LO Pe

Om een nieuw sportpark te realiseren op  eze locate moet het bestemmin splan  ewijzi   wor ene 

 iervoor is me ewerkin  van  e  Provincie no i e  en sportpark wor t namelijk  oor hen  ezien als 

een ste elijke ontwikkelin e
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Vereni in en

 en sportpark in  e  Pol er Albran swaar  heef niet  e voorkeur van bei e sportvereni in ene 

Verhuizen naar  eze locate heef vol ens  e vereni in en veel  evol ene  Voor een  root  eel van 

 e le en, komen e uit  Portlan , wor t  e bereikbaarhei  aan etaste  aarnaast komt  e i entteit, 

als tra itonele Rhoonse voetvalvereni in en, in het  e ran e  en sportpark in Rhoon of tussen 

Rhoon en  Portlan   eniet  e voorkeure

Om evin 

 e komst van een (twee e)  sportpark in  e  Pol er Albran swaar  wacht  een warm onthaale  e 

ontvan en reactes stellen veel waar e aan behou  van  e waar en zoals  enoem  en vast ele   in 

het LO Pe

Realisatetermijn (<5 jaar)

Om een sportpark mo elijk te maken zijn  ron en van  er en no i  en moet het hui i e 

bestemmin splan  ewijzi   wor ene Me e hier oor lijkt een realisatetermijn binnen 5 jaar niet 

kansrijke
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Locatie 2 – aade aad ahood
 e Ran  van Rhoon wor t be rens   oor  e Achter ijk,  e Jaa inwe ,  e Rijs ijk,  e Ou ewe ,  e 

 ssen ijk en  e Omloopsewe e

Figuur 3- begrenzing Rand van Rhoon

Ruimtelijke inpassin 

Binnen  e Ran  van Rhoon is een sportpark ruimtelijk inpasbaare  r is vol oen e ruimte om alle 

functes te faciliterene

Bereikbaarhei 

 e bereikbaarhei  van  e Ran  van Rhoon voor autoverkeer en lan zaam verkeer is nu  oe e Met  e 

komst van een nieuw sportpark in  e Ran  van Rhoon, in combinate met wonin bouw ter plaatse 

van het hui i e sportpark, zijn waarschijnlijk aanvullen e infrastructurele voorzienin en no i e 

 i en om

Net als in  e  Pol er Albran swaar  zijn  e  ron en in  e Ran  van Rhoon in ei en om van 

marktpartjen en/of partculierene  it betekent  at  e  emeente  e  ron en moet verwerven om 

een sportpark mo elijk te makene  Naast verwerven bestaat  e mo elijkhei  om  e ontwikkelin  met

een publiek-private-samenwerkin  tot stan  te bren ene

 Planolo isch

 et bestemmin splan Buijtenlan  van Rhoon is van toepassin e  e Ran  van Rhoon li t buiten 

bestaan  sta s- en  orps ebie e  e  ron en hebben met name  e bestemmin  a rarisch met 

waar ee  en sportpark wor t  ezien als een ste elijke ontwikkelin e  e  Provincie moet me ewerkin 

 even voor een sportpark in  e Ran  van Rhoone

30 november 2018



Bijlage 1 – Locateetudie eportpark De Omloop

 

 e Ran  van Rhoon is eer er aan ewezen als een  ebie  waarin het toevoe en van een ste elijke 

ontwikkelin  mo elijk wor t  eacht,  enk aan  un  uur bouwen  at in het Ruimtelijk  Plan Re io 

Roter am 2020 was op enomene  et lijkt hier oor kansrijk om me ewerkin  van  e  Provincie te 

verkrij ene

Vereni in en

 en sportpark in Rhoon of tussen Rhoon en  Portlan   eniet  e voorkeur van bei e  e 

sportvereni in ene  e Ran  van Rhoon vol oet hier aane Verhuizen naar  eze locate heef vol ens 

 e vereni in en  e minste  evol ene   e bereikbaarhei  blijf onaan etast en  e i entteit, als 

tra itonele Rhoonse voetvalvereni in en, blijf behou ene

Om evin 

 e om evin  van  e Ran  van Rhoon is van menin   at een sportpark niet in het  ebie  thuis hoorte 

Uit  e ontvan en reactes blijkt  at zij veel waar e hechten aan  e ontwikkelin  van recreate en 

natuur in het  ebie e In hun o en is  e  Pol er Albran swaar  een  eschikte locate voor het 

sportparke

Realisatetermijn (<5 jaar)

Om een sportpark mo elijk te maken zijn  ron en van  er en no i  en moet het hui i e 

bestemmin splan  ewijzi   wor ene Me e hier oor lijkt een realisatetermijn binnen 5 jaar niet 

kansrijke
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Locatie 3 – 15 Ha. 
 eze locate is  esitueer  nabij  e Rhoonse Baan op  e voormali e  ron en van  e OMMIJe

Figuur 4- locate 15 Ha.

Ruimtelijke inpassin 

Op  eze locate is een sportpark ruimtelijk inpasbaare  r is vol oen e ruimte om alle functes te 

faciliterene

Bereikbaarhei 

 e locate is niet  irect toe ankelijk en bereikbaare Aanvullen e infrastructurele voorzienin en 

(kruisin  buislei in enstraat) zijn hier no i  om  e locate te ontsluiten voor auto- en lan zaam 

verkeere 

 i en om

In te enstellin  tot  e locate  Pol er Albran swaar  en  e Ran  van Rhoon zijn  e  ron en in 

ei en om van  e  emeentee 

 Planolo isch

 e locate li t in het plan ebie  Buijtenlan  van Rhoone  et Buijtenlan  van Rhoon ontwikkelt zich 
tot een  ebie  waar  uurzame lan bouw, natuur en recreate han  in han   aane Op 18  ecember 

2017 heef  e eputeer e JeFe Weber per brief aan e even  at recreate en natuur  e (beoo  e) 

hoof functes zijn voor zowel het Buijtenlan  en Binnenlan  van Rhoone Sportvel en beschouwt  e 

provincie als ste elijke functe/voorzienin  waar oor  eze functe niet paste  en verzoek tot 

verplaatsin  naar Buijtenlan  en/of Binnenlan  wor t  oor Ge eputeer e Staten om 

boven enoem e re enen  an ook af ewezene

Vereni in en

 en sportpark in Rhoon of tussen Rhoon en  Portlan   eniet  e voorkeur van bei e  e 

sportvereni in ene  e locate 15  ae vol oet hier aane 
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Om evin 

Ten aanzien van  e om evin  lijkt  it een locate met  erin e impacte

Realisatetermijn (<5 jaar)

Gelet op het stan punt van  e  Provincie achten wij  e realisate van een sportpark op  eze locate 

niet mo elijke
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Locatie 4 -   Ha.
 eze locate is  esitueer   irect lan s  e Rhoonse Baane

Figuur 5- locate 6 Ha.

Ruimtelijke inpassin 

Op  eze locate is een sportpark ruimtelijk niet inpasbaare  r is onvol oen e ruimte om alle functes 

te faciliterene  aarnaast  aat  e realisate ten koste van  e  roene bufer van  e Arke Om een 

sportpark toch mo elijk te maken zijn  ron en van  e nabij  ele en 15  ae no i e

Bereikbaarhei 

 e locate is  irect toe ankelijk en bereikbaar vanaf  e Rhoonse Baane Aanvullen e infrastructurele 

voorzienin en (kruisin  buislei in straat) zijn no i  om  e verbin in  te maken met  e 15  ae 

 i en om

Ook op  eze locate zijn  e  ron en in ei en om van  e  emeentee

 Planolo isch

 eze locate li t in het plan ebie  Binnenlan  van Rhoone  et  ebie  wor t  e komen e jaren ver er

ontwikkel  tot ‘toe an spoort’ naar het nabij ele en “Buijtenlan  van Rhoon”e  e provincie Zui -

 ollan  en  e  emeente Albran swaar   aan samenwerken bij  e ontwikkelin  van het  ebie  

Binnenlan  van Rhoone  er er  it jaar is hiervoor een bestuurlijke overeenkomst on ertekente  e 

beoo  e ontwikkelin  van het Binnenlan  van Rhoon sluit aan op  ie van het Buijtenlan  van Rhoon 

en  e Koe oo zone (klimaatbufer van stchtn   e Ark)e In  e brief van 18  ecember 2018 (zie 

locate 3 – 15  Ae) heef  e provincie  eze locate uit esloten als alternatef voor locate  e Omloope 

Vereni in en

 en sportpark in Rhoon of tussen Rhoon en  Portlan   eniet  e voorkeur van bei e  e 

sportvereni in ene  e locate 15  ae vol oet hier aane 
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Om evin 

Ten aanzien van  e om evin  lijkt  it een locate met  erin e impacte

Realisatetermijn (<5 jaar)

Gelet op het stan punt van  e  Provincie en  e bestuurlijke overeenkomst voor  e ontwikkelin  van 

 e  6  ae achten wij  e realisate van een sportpark op  eze locate niet mo elijke
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Conclueie inventarieate
Op basis van  e uit an spunten en  e toelichtn  van  e locates is  e eerste inventarisate in 

on erstaan e matrix samen evate In  e matrix zijn  e verschillen tussen  e locates in beel  

 ebrachte 

Voor eel =  roen

Na eel = roo 

Neutraal = oranje

Beoordelingeaepect Locate 1-
Polder 
Albrandewaard

Locate 2- 
Rand van 
Rhoon

Locate 3- 
15 Ha. 
(Buijtenland)

Locate 4-
6 Ha. 
(Binnenland)

Ruimtelijke inpassin Goe Goe Goe Ne atef

Bereikbaarhei Goe Goe Goe Goe 

 i en om Nee Nee Ja Ja

 Planolo isch RO-proce ure
No i 

RO-proce ure
no i 

RO-proce ure
No i 

RO-proce ure
no i 

Stan punt  Provincie 
tov ontwikkelin  
sportpark

Inpasbaar, mits
 oe  uit ewerkt

Inpasbaar,
mits  oe 
uit ewerkt

Ne atef Ne atef

Vereni in en Ne atef Goe  Re elijk Re elijk

Om evin Ne atef Ne atef Re elijk Re elijk

Realisate < 5jaar Ne atef Ne atef Ne atef Ne atef

Beno i  e 
investerin *

€ 8,0 mlne Tussen 
€ 8,1 mlne en 
€ 12,5 mlne**

€ 7,8 mlne € 9, 6 mlne

*be ra en exclusief BTW

** Investerin  afankelijk van  e exacte locate 
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