In de voorbereiding op de vergadering van commissie B&A Ruimte constateerde het Mulier Instituut naar aanleiding van de rapportage van ISA Sport voor de gemeente Albrandswaard dat de
gebruikte normen voor de trainingsvelden die waren benut in het rekenkamer onderzoek op dit moment niet meer van toepassing zijn. In de rapportage van het rekenkameronderzoek in de
gemeente Albrandswaard van 8 september jl. was er op pagina 53 in tabel 7.5 melding gemaakt van de behoefte aan trainingsvelden en de daaruit voortvloeiende overschotten en tekorten
zoals hieronder weergegeven in tabel 1.

Zoals aangegeven hebben we geconstateerd dat de gehanteerde normen voor de berekening van trainingsvelden die in de bovenstaande tabel zijn gehanteerd momenteel niet meer van
kracht zijn en zjn vervangen door een norm die als basis heeft dat elk team van een voetbalvereniging twee keer per week 80 minuten traint. In het overleg van commissie B&A Ruimte
hebben we aangegeven op basis van deze nieuwe norm (zie handboek sportaccommodaties - ISA Sport) een nieuwe berekening te maken van de behoefte aan trainingsvelden voor de
voetbalverenigingen in Albrandswaard. De uitkomst van deze berekening is weergegeven in tabel 2, waarbij we tevens inzicht hebben geboden in de behoefte of sportparkniveau. Onder de
tabel geven we een toelichting op de gesignaleerde overschotten en tekorten en melden wat mogelijke oplossingsrichtingen hierin zijn en of dit financiële consequenties heeft voor de
gemeente Albrandswaard.

Het overschot van 1 trainingsveld bij V.V. Oude Maas (tabel 1) is volgens de nieuwe normen (tabel 2) een evenwichtssituatie. De onafgeronde behoefte aan trainingsvelden is 1,9 en het
aanbod is 2. Bij P.S.V. Poortugaal wordt er nu een tekort van 1 trainingsveld gesignaleerd. Dit is onafgerond een tekort van 0,7. Het onafgeronde tekort aan wedstrijdvelden is 0,6. Op
sportparkniveau is er een tekort van 1 wedstrijdveld (onafgerond 0,5) en 1 trainingsveld (onafgerond 0,4). Om te voorzien in de behoefte is dus een aanvulling gewenst. Als er fysiek ruimte
is voor de aanleg van een extra veld, kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een wetra veld. Mocht die mogelijkheid er niet zijn, dan is het een optie om een grasveld bij Poortugaal om te
zetten in een kunstgrasveld. Beide opties vragen om een uitbreiding van het MOP en resulteert in een grotere financiële opgave voor de gemeente op basis van huidige
beleidsuitgangspunten.
Bij V.V. Rhoon is er volgens de nieuwe normen een tekort van 2 trainingsvelden (onafgerond 1,5). R.K.S.V. WCR verkeert met een behoefte van 0,9 trainingsvelden en een aanbod van 1
trainingsveld in een evenwichtssituatie. In totaal is er op Sportpark De Omloop een tekort van 2 trainingsvelden (veroorzaakt door het tekort bij V.V. Rhoon) en een overschot van 1
wedstrijdveld. Door het wedstrijdveld dat bij R.K.S.V. WCR over is aan te wenden voor trainingen van V.V. Rhoon (verlichting dient dan aanwezig te zijn) en tevens een natuurgras
wedstrijdveld van V.V. Rhoon om te zetten in een kunstgrasveld, kan het tekort op De Omloop worden opgelost. Dit vraagt om een uitbreiding van het MOP en resulteert in een grotere
financiële opgave voor de gemeente op basis van huidige beleidsuitgangspunten.

Voor de berekening van het aantal wedstrijdvelden is uitgegaan van de cultuurtechnische planningsnormen, die zich vooral richt op wat het veld aankan. Wanneer zou worden uitgegaan van
de organisatorische planningsnormen (7,5 uur gebruik op de zaterdag, bijvoorbeeld tussen 9.00 uur en 16.30 uur; en 6,5 uur gebruik op de zondag, bijvoorbeeld tussen 10.00 uur en 16.30
uur) zou er op Sportpark De Polder een behoefte van 8,3 wedstrijdvelden zijn (tegenover 6,5 wedstrijdvelden volgens de cultuurtechnische planningsnormen). Op Sportpark De Omloop zou
er volgens de organisatorische planningsnormen een behoefte van 6,3 wedstrijdvelden zijn (tegenover 4,8 wedstrijdvelden volgens de cultuurtechnische planningsnormen).

