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Geachte dames en heren,

Enkele maanden geleden hebben raadsleden van JESS en Wens4U een plan bedacht voor een
sportcampus op de locatie Muggenburg, waar veel van de huidige sportvoorzieningen uit de
stad Schagen een plek zouden kunnen krijgen. Wij hebben besloten om de haalbaarheid
hiervan te onderzoeken. Dit hebben wij als college om een aantal redenen gedaan. Deze
redenen en de uitkomst van het onderzoek leest u in deze raadsmemo.
Waarom dit plan onderzoeken?
Hoewel het plan van twee raadsleden is en niet via een motie in de raad is besproken, hebben
wij gemeend tóch de haalbaarheid van het plan te willen onderzoeken. Hiervoor hadden wij
een aantal redenen. Allereerst hebben de betrokken raadsleden hun plan met diverse
geledingen en partijen in de sportwereld besproken om te zien of hiervoor draagvlak was. Dat
bleek zo te zijn. Een andere reden is dat de sporthallen en het zwembad in de stad Schagen
begin jaren 70 zijn gebouwd. De komende tien jaar moeten wij als gemeente besluiten of wij
deze accommodaties gaan renoveren of vervangen door nieuwe accommodaties. Een andere
optie zou een moderne sportcampus kunnen zijn met al deze voorzieningen, waarbij
voorzieningen gedeeld kunnen worden door verenigingen en scholen. Ook met het oog op de
herinrichting van Groenoord is dit daarom een logisch moment om naar de haalbaarheid van dit
plan te kijken. Een moderne sportcampus past ook bij het beleid vanuit het Rijk, dat sporten en
bewegen hoog op de politieke agenda heeft staan. En daarbij wil investeren in het
moderniseren van de vele oude sportvoorzieningen in ons land. Het Rijk wil dat sportlocaties
goed aansluiten bij de behoeften van gebruikers en dat ze lang kunnen meegaan.
Uitkomst haalbaarheidsonderzoek
Als college hebben we daarom een eerste haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat
het maken van een moderne sportcampus exclusief zwembad ruim € 14 miljoen zal kosten en
inclusief zwembad € 30 miljoen. Gezien de coronacrisis en de onduidelijkheid over de financiële
gevolgen hiervan voor onze gemeente, achten wij het niet opportuun om op dit moment een
nieuwe sportcampus te ontwikkelingen voor de stad Schagen en dit dus verder te onderzoeken.
Dat betekent dat we doorgaan met de plannen voor Groenoord. Tegelijk sluiten we niet onze
ogen voor de huidige leeftijd van onze sportaccommodaties in de stad Schagen en welke
investeringen dit in de nabije toekomst zal vragen. Het idee van een nieuwe, moderne
sportcampus draag ik als wethouder Sport dan ook een warm hart toe. Echter, het is nu niet het
moment om als gemeente hierin te investeren. Daarom hebben wij als college besloten hier
geen verder onderzoek naar te doen.
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