
 

 

Overzicht proces ontwikkeling carrousel Groenoord-Nes Noord – 30 oktober 2020 

 

 

Ca. 2016-2017 

Er werd door de gemeente aan de toenmalige twee voetbalverenigingen toegezegd dat zij op één 

locatie gehuisvest zouden worden als zij zouden fuseren. VV Schagen en SRC fuseerden per 1 juli 2019 

tot Schagen United. 

 

2018 

Een eerste verkenning van de mogelijkheden om  tot een bundeling van de buitensport in stad 

Schagen te komen leverde de locatie aan de oostkant van Schagen op. De daar gevestigde 

verenigingen (ijsbaan, volkstuinen en kynologen) konden daar niet mee instemmen. Het leidde tot de 

motie van een aantal fracties die op 13 november 2018 aan de raad werd voorgelegd, waarop werd 

besloten dat die locatie geen optie zou zijn. 

 

Begin 2019 

Overleg van de wethouder met de buitensportverenigingen in stad Schagen over toekomstperspectief 

van de buitensport. Daar bleek veel draagvlak voor het ontwikkelen van een gezamenlijke locatie voor 

alle buitensportvoorzieningen in stad Schagen. Dat draagvlak was er, omdat de verenigingen naar de 

toekomst zien dat het aantal leden terug gaat lopen en het moeilijker wordt voldoende vrijwilligers te 

werven voor alle werkzaamheden die op en rond de velden gedaan moeten worden. De optie van 

een gezamenlijk clubgebouw en een omni-sportvereniging voor het beheer daarvan en mogelijk het 

hele park kwam daar concreet aan de orde. 

Optioneel daarin was het huisvesten van alle buitensport op Groenoord. 

 

Eind 2019 

Om dat te onderzoeken is dhr. B. Kruijer als onafhankelijk adviseur, niet als voorzitter van de SARS, 

gevraagd daarover rapport uit te brengen.  

Dhr. Kruijer heeft met alle belanghebbende verenigingen gesproken en heeft medio december 2019 

zijn rapport daarover uitgebracht. Met dhr. Kruijer is toen afgesproken dat rapport niet openbaar te 

maken om discussie zoals eerder rond de locatie oostkant Schagen te voorkomen. 

Het rapport diende als basis voor onderzoek naar de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. 

Het was niet gevraagd als advies aan de gemeente om eventuele opties tot uitvoering te brengen. De 

gemeente wilde eerst de mogelijkheden zelf verder uitwerken en dan in overleg met de verenigingen 

tot een concreet voorstel komen. Uit het rapport bleek dat huisvesting van alle verenigingen op 

Groenoord niet haalbaar is. In december 2019 beslist het college dat twee varianten nader worden 

onderzocht: 

1. Instandhouding bestaande situatie en renovatie van de velden 

2. Carrousel Rugby en Hockey 

  

Begin 2020 

HB-Advies, een bureau gespecialiseerd op het gebied van infra, sport, milieu en natuur, werd gevraagd 

de financiële gevolgen van die twee varianten door te rekenen. 

Begin maart 2020 leverde HB-Advies hun bevindingen, daaruit bleek dat variant 1 ca. 1,3 mln zou gaan 

kosten en variant 2 ca. 4,1 mln. 

 

In februari 2020 werd een initiatief Wens4U en Jess om een sportcampus voor de sportverenigingen in 

stad Schagen te ontwikkelen aan de raad voorgelegd. Dit verkennende onderzoek heeft 

plaatsgevonden en in mei 2020 besloot het college, met uitzondering van wethouder Kruit, op dat 

moment geen verder onderzoek te doen naar een sportcampus. 

 

April-mei 2020 

Overlegmomenten april-mei 



 

 

13 mei : informatie over svz accommodatiebeleid en ontwikkelingen Groenoord 

- Klankbordgroep raad (ambtelijk + wethouder) 

- SARS (ambtelijk + wethouder) 

- KCARS (ambtelijk + wethouder) 

14 mei : bespreking Groenoord-Nes Noord met Schagen United (ambtelijk + wethouder) 

20 mei : nadere afstemming met Schagen United (ambtelijk + wethouder)  

27 mei : overleg met Honkbal – optie Nes Noord voorgelegd (ambtelijk + wethouder) 

 

Tijdens een overleg met het bestuur van Schagen United kwam een derde variant te sprake, namelijk 

verhuizing van de Honkbalvereniging. 

Deze variant is ook voorgelegd aan HB-Advies om door te rekenen. 

Intussen ontstond er druk op de voortgang van het onderzoek en het proces om tot besluitvorming te 

komen, omdat diverse velden waren afgekeurd en tijdig bekend moest zijn welke carrousel uitgevoerd 

zou gaan worden om de voorbereiding en planning daarvoor te kunnen starten. 

 

Juni 2020 

Op basis van de berekeningen van HB-Advies bleek de carrousel met Honkbal voordeliger uit te komen, 

mits zij zouden instemmen met twee velden over elkaar heen, zoals dat ook op Groenoord het geval is. 

Dat de carrousel met Rugby en Hockey duurder uitviel kwam doordat voor het rugbyveld een deel van 

het parkeerterrein gesloopt en herplaatst moet worden. En op dat moment werd ook een half 

hockeyveld berekend. Deze berekening werd de basis voor het collegevoorstel om de carrousel 

Honkbal verder uit te werken, waartoe het college op 14 juli 2020 besloot. 

 

Juli 2020 

2 juli : overleg met Honkbal optie Nes Noord (ambtelijk + wethouder) 

7 juli : Klankbordgroep(ambtelijk + wethouder) 

9 juli : SARS (ambtelijk + wethouder) 

16 juli : overleg met alle verenigingen (ambtelijk) 

 

De SARS heeft op 9 juli aangegeven geen voorstander van de carrousel Honkbal te zijn. 

Op 16 juli is het collegevoorstel om de carrousel Honkbal uit te werken werd met de aanwezige 

verenigingen besproken, dit waren: Rugby, Handbal, Tennis, Hockey Schagen United. De Honkbal was 

er niet. In dat overleg spraken de verenigingen hun instemming uit. 

 

September 2020 

3 september : Klankbordgroep – info over svz (ambtelijk + wethouder) 

9 september : alle verenigingen op Groenoord – svz en info naar instemming (ambtelijk) 

            SARS – svz (ambtelijk) 

24 september : SARS (ambtelijk + wethouder) 

 

Op 9 september waren alle verenigingen aanwezig, behalve Rugby (via Teams). De verenigingen 

gaven aan in te kunnen stemmen met de carrousel Honkbal. De handbalvereniging vroeg of een 

beachhandbalveld mogelijk zou zijn. Dit is na het overleg onderzocht en dit bleek niet mogelijk op 

Groenoord, dat is via de mail aan hen teruggekoppeld. De Hockey gaf aan verbaasd te zijn voor deze 

keuze, maar was niet afwijzend. Voor de Hockey speelde de vraag of hun clubhuis verwijderd zou 

worden op Groenoord, zo leek het namelijk op de tekening. Dit bleek niet het geval, de tekening is op 

dit onderdeel niet leidend voor uitwerking van het proces, het clubhuis kan blijven staan. 

Schagen United meldde dat zij van oorspronkelijk 6 naar in de nieuwe situatie 4 velden gaat, waarbij 

aangetekend dat het om kunstgrasvelden gaat, met verlichting. Op die velden kunnen meer uren 

gespeeld worden dan op grasvelden en met gebruik van het rugbyveld hebben zij dan voldoende 

ruimte. 

Gemeld wordt dat voor het overleg op 9 september via de mail de tekeningen van HB-Advies met de 

nieuwe indeling van de velden aan alle verenigingen zijn gestuurd. In latere overleggen is door een 



 

 

aantal mensen gesteld dat men die tekeningen nooit heeft gezien, maar dat is niet juist, althans, ze 

waren wel beschikbaar voor hen. 

 

Met SARS is op 9-9 met name het accommodatiebeleid besproken, dit onderwerp liep parallel aan het 

proces carrousel Groenoord-Nes Noord. 

Op 24-9 is de carrousel besproken en zijn stukken ter info aan de SARS verstuurd. De mensen van de 

SARS gaven opnieuw, maar nu nadrukkelijker, aan niet in te kunnen stemmen met de carrousel 

Honkbal. De carrousel Rugby en Hockey zou voordeliger zijn. Daarnaast vonden zij dat het voor een 

kleine verenigingen als de Honkbal een te grote investering is. 

Als gemeente hebben we aangegeven dat de carrousel Honkbal voordeliger is. 

Het argument van een grote investering voor een kleine vereniging is niet valide, omdat het er niet om 

gaat dat de Honkbal verplaatst moet worden op eigen verzoek, maar om een herschikking en 

renovatie van velden om het mogelijk te maken dat Schagen United op één locatie wordt gehuisvest 

en er voldoende en goede velden zijn voor ca. 1.300 sporters die daar gebruik van maken. 

In week 40 hebben we naar aanleiding van de mening van de SARS de Rugby, Honkbal en Hockey 

telefonisch benaderd en dat we de carrousel opnieuw zouden onderzoeken. 

 

Oktober 2020 

7 oktober : Rugby en Hockey – overleggen waren apart (ambtelijk + wethouder) 

8 oktober : Honkbal en Schagen United – overleggen waren apart (ambtelijk + wethouder) 

      Klankbordgroep (ambtelijk + wethouder) 

15 oktober : alle verenigingen (ambtelijk + wethouder) 

21 oktober : alle verenigingen (ambtelijk + wethouder) 

28 oktober : Hockey (ambtelijk + wethouder) 

29 oktober : SARS (ambtelijk + wethouder) 

 

Naar aanleiding van het onthouden van de instemming van de SARS is eerst met alle verenigingen 

apart gesproken om de meningen te peilen over de carrousel Honkbal. In die overleggen kwam naar 

voren dat het voor de Rugby een eventuele verhuizing naar Nes Noord geen optie is, zij vrezen dat de 

club dan zal moeten stoppen. Daarbij zou het kapitaalvernietiging zijn van een veld dat in 2016 nog 

gerenoveerd is en tot 2033 geen groot onderhoud meer nodig heeft en een clubhuis dat ca. 10 jaar 

oud is en een forse investering vergde. Het clubhuis kan ook niet eenvoudig verplaatst worden, omdat 

het verankerd is in een betonnen fundering. 

De Hockey gaf aan een voorkeur voor Nes Noord te hebben, maar ook op Groenoord te kunnen 

voortgaan. Daarbij wel aangetekend dat daar op zaterdag parkeerproblemen kunnen ontstaan en 

hun veld te lijden heeft door andere sporters die het soms gebruiken als trainingsveld. Men sprak een 

sterke voorkeur uit voor ontwikkeling van een vorm van sportcampus waar ruimte zou zijn voor groei, 

ontwikkeling van sporten en samenwerking tussen de verenigingen. 

Op 15 en 21 oktober is er overlegd met alle verenigingen gezamenlijk (uitgezonderd de handbal die op 

de 15e was verhinderd en per abuis de 21e niet is uitgenodigd). Doel van die overleggen was om tot 

definitieve instemming te komen met de carrousel Honkbal, eventueel met de Hockey. Na het overleg 

op de 15e  is die laatste optie nog eens helemaal herberekend en zijn de gehanteerde bedragen ook 

doorberekend op de andere twee opties, Rugby-Hockey en alleen Honkbal. 

Uit die berekening blijkt dat Rugby-Hockey het duurst is (3,9 mln), dan de variant Honkbal-Hockey (3,6 

mln) en de variant Honkbal komt op bijna 3,5 mln. 

De berekening is bijgevoegd ter info. In die berekening zijn de bedragen allemaal op hetzelfde niveau 

gebracht. Daardoor zijn de totaalbedragen anders dan de berekening in juni. Zo kon o.a. het 

vervangen van een toplaag worden verlaagd door de ervaring met het veld dat afgelopen zomer al is 

gerenoveerd.  

Wat opvalt zijn de hoge kosten van sloop en verharding in de variant Rugby-Hockey, dat komt omdat 

het rugbyveld breder is dan een voetbalveld en daardoor het parkeerterrein deels verwijderd en 

herplaatst moet worden. 



 

 

Er kunnen verschillen van mening zijn over de hoogte van de vervangingen en renovaties van velden, 

daarom zijn bij vergelijkbare acties dezelfde bedragen ingevuld. Een ander bedrag voor een actie 

levert daardoor in de eindbedragen geen grote verschillen op. 

 

Met de Hockey is 28 oktober overlegd met het verzoek definitief aan te geven voor of zij voor 

Groenoord of Nes Noord kiezen. 

Men wil echter geen keus maken, omdat zij beide optie nadelig vinden. Zij opteren voor de carrousel 

Rugby en Hockey. Nog beter vinden ze het budget te reserveren en een sportcampus te ontwikkelen. 

In het raadsvoorstel zijn de argumenten aangegeven en het voorstel van het college om de Hockey 

naar Nes Noord te verhuizen, omdat dat naar onze mening voor hen betere optie biedt. 

 

Op 29 oktober is de carrousel nogmaals met de SARS besproken. Zij blijven bij het standpunt dat de 

carrousel Rugby-Hockey de beste optie. De SARS zal een negatief advies uitbrengen met betrekking tot 

het voorstel van het college om de carrousel Honkbal-Hockey te realiseren. 

 

 

 

Nico den Otter 

30 oktober 2020 


