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Geachte dames en heren, 

 

A.s. woensdag 25 november 2020 staat de carrousel Groenoord en Nes Noord op de agenda 

voor de oordeelsvormende raad. 

Er bereiken mij signalen dat er vragen zijn gerezen naar aanleiding van de inspraakreactie van 

de SARS. 

Naar aanleiding van de reactie van de SARS zou bij u de indruk kunnen ontstaan dat de door 

hen voorgestelde variant goedkoper uitvalt dan de voorgestelde varianten. 

De door het college geadviseerde varianten zijn berekend door HB-Advies. Daarin zijn ook alle 

bijkomende kosten voor het aanleggen van een veld mee berekend, zoals verlichting, 

hekwerken, slopen van oude onderdelen, projectleiding. 

Daarnaast worden in de carrousel alle velden in één keer gerenoveerd, zodat het als één project 

uitgevoerd kan worden. Daarvoor worden enkele velden 1 of 2 jaar eerder uitgevoerd dan in het 

MJOP (meer jaren onderhoudsplan) is aangegeven. De SARS gaat uit van alleen de velden die 

door hun variant van de carrousel verplaatst moeten worden. Daardoor ontstaat het beeld van 

een groot verschil in de totale kosten. 

In de bijlage is inzichtelijk gemaakt waar de verschillen door worden veroorzaakt. 

 

Overigens is eerder al een reactie op de brief van de SARS gegeven en via de griffie aan u 

toegestuurd. 

 

Een ander signaal is de vraag of het onderwerp uitgesteld kan worden om nader onderzoek te 

kunnen uitvoeren. 

Opgemerkt wordt dat dit ernstige problemen voor de verenigingen op zal leveren, zoals ook in 

het raadsvoorstel is aangegeven. Enerzijds betekent het dat de verenigingen dan hun 

competities niet kunnen spelen, omdat een deel van de velden is afgekeurd door de 

betreffende sportbonden. Anderzijds heeft het tot gevolg dat Schagen United dan niet op één 

locatie wordt gehuisvest. Dat was de opdracht waardoor dit proces is gestart. 

 

 

De portefeuillehouder,  

 

Joke Kruit 

Raadsinformatiememo 


