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Betreft: Vervolgstappen m.b.t. locatieonderzoek verhuizing sportpark De Omloop  
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Tijdens uw vergadering van Beraad en Advies Welzijn d.d. 14 januari 2019 heeft u een advies 
gegeven over het locatieonderzoek voor de verhuizing van sportpark De Omloop.  
 
Met deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte van de vervolgstappen die wij gaan nemen.  
 
KERNBOODSCHAP 
Het college heeft van u de opdracht gekregen een aangepast raadsvoorstel te maken en daarbij een 
aantal punten toe te voegen. Wij werken, onder andere, extra opties uit en bespreken de uitwerking 
met de initiatiefnemers. Wij streven ernaar om voor het zomerreces 2019 een aangepast voorstel aan 
u te presenteren.   
 
TOELICHTING 
Tijdens de vergadering heeft u geadviseerd het raadsvoorstel “Locatiestudie verhuizing sportpark De 
Omloop” terug te sturen met de opdracht om een aangepast raadsvoorstel te maken met daarin de 
volgende punten: 

- Onderzoek naar de optie welke door de voorzitter van VV Rhoon is aangedragen 
(woningbouw en sportpark op de bestaande locatie van het sportpark); 

- Uitgebreide financiële onderbouwing van alle opties, rekening houdend met geheimhouding 
van financiële informatie; 

- De beoogde financieringsconstructie toe te lichten voor de verhuizing van sportpark De 
Omloop; 

- Burgerparticipatie; 
- Gesprek aangaan met provincie over de 15ha; 
- Eventuele gevolgen voor raadsbesluit 20 nov 2017 waarin besloten is om locatie De Omloop 

aan te wijzen als woningbouwlocatie. 
CONSEQUENTIES 
Na de vergadering heeft het college en uw gemeenteraad een aantal brieven ontvangen van inwoners 
waarbij zij hun zorgen uiten over de mogelijke ontwikkelingen. Enkele omwonenden van sportpark De 
Omloop refereren in hun brieven naar een alternatief vanuit de dialooggroep Essendael (alternatief 1 



op uitbreidingsvariant 8A). Nu wij toch extra opties moeten uitwerken, vinden wij het zinvol om ook 
deze optie mee te nemen in de locatiestudie om zo gehoor te geven aan de vraag van betrokkenen.  
 
In totaal omvat de locatiestudie nu zeven opties; 
Optie 1: Polder Albrandswaard  
Optie 2: Rand van Rhoon 
Optie 3: 15 Ha 
Optie 4: 6 Ha 
Optie 5: sportpark De Omloop ‘VV Rhoon’ 
Optie 6: sportpark De Omloop ‘niet bebouwen’ 
Optie 7: sportpark De Omloop ‘alternatief 1 op uitbreidingsvariant 8A’. 
 
VERVOLG 
Na de Provinciale Verkiezingen op 20 maart 2019 nemen wij contact op met de (nieuwe) 
gedeputeerde om van gedachten te kunnen wisselen over de situatie. De uitkomsten van deze 
afspraak verwerken wij ook in het raadsvoorstel.  
 
De opties 5 t/m 7 zijn wij aan het uitwerken. De uitkomsten voegen wij toe aan de locatiestudie voor de 
verhuizing van sportpark De Omloop. Als de opties zijn uitgewerkt willen wij de uitwerking graag met 
de initiatiefnemers bespreken. Wij hopen dat zij daarvoor open staan en nodigen hen uit voor gesprek.  
 
De uitkomsten van de gesprekken verwerken wij in het raadsvoorstel.  
 
Wij willen de locatiestudie graag voor de zomer afronden.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


