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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Steller 

Onderwerp 

 

maandag 8 oktober 2018 

18.082024 

De Gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

Jos Broersen 

Huisvesting fusievereniging SRC - VV Schagen 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Er is enige onrust ontstaan over een onderzoek van de gemeente Schagen naar mogelijke 

huisvestingslocatie voor buitensporten in Schagen. De aanleiding voor het onderzoek is het 

voornemen tot fusie van de voetbalverenigingen SRC en VV Schagen.  

 

Er zijn drie op dit moment mogelijk lijkende varianten in beeld: 

1. Ruil VV Schagen en Hockey / Baseball 

2. Vestiging fusieclub voetbal op de locatie aan de oostzijde van de provincialeweg n 241 

3. Vestiging meer buitensport (Rugby, Hockey, Honkbal) op de locatie aan de oostzijde van 

de provincialeweg n 241 

 

Voor de locatie aan de oostzijde van de provincialeweg n 241 (varianten 2 en 3) is het volgende 

van belang:  

– Er is voor huisvesting van de fusievereniging of meerdere buitensportverenigingen een groot 

tot zeer groot perceel grond vereist, met een goede lengte – breedte verhouding. 

– De gemeente is eigenaar van een perceel grond aan de oostzijde van de provincialeweg.  

– Het gemeentelijke perceel is grillig van vorm en het wordt voor een groot deel gebruikt door 

de volkstuindersvereniging Schagen en IJsvereniging de Magnusrijders (zie bijlage).  

– Door aankoop / ruil van gronden zou de gemeente mogelijk wel een voldoende groot 

perceel met een goede lengte – breedte verhouding kunnen verkrijgen. 

– Het onderzoek richt zich op dit moment op de vraag of er (voldoende) bereidheid tot 

verkoop gronden bestaat bij eigenaren van gronden bij het gemeentelijke perceel.  

– Over een eventuele verkoopbereidheid is op dit moment nog geen duidelijkheid. 

 

Mocht uit het onderzoek blijken dat er perspectief is om aan de oostzijde van de provinciale weg 

n 241 een sportcomplex te vestigen, dan zal met de volkstuindersvereniging Schagen en 

IJsvereniging de Magnusrijders uiteraard in gesprek worden gegaan om te bezien wat dit voor 

deze verenigingen kan betekenen.  

 

Andere opties dan de drie genoemde varianten worden niet uitgesloten. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

Joke Kruit 

Raadsinformatiememo 


