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(aangepast) Amendement voor de raadsvergadering van 15 december 2020 

Agendapunt : 28

Onderwerp : de carrousel Groenoord - Nes Noord

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 15 december 2020;

Overwegende dat:

Het college voorstelt de voetbalvereniging Schagen United (W SU) te concentreren op sportpark 
Groenoord;
De honk- en softbalvereniging The Rangers instemt met een verhuizing van sportpark Groenoord 
naar sportpark Nes Noord;
De W SU en de rugbyvereniging Rush zijn overeengekomen dat het rugbyveld mede gebruikt 
kan worden voor voetbal;
De rugbyvereniging Rush heeft aangegeven dat het rugbyveld naar hun inzicht en 
overeenkomstig het MJOP (meerjarig onderhoudsplan) pas medio 2033 hoeft te worden 
gerenoveerd;
De Schager Mixed Hockeyclub Magnus (SMHC Magnus) heeft aangegeven niet te willen 
verplaatsen;
Het aanleggen cq renovatie van een handbalveld geen relatie heeft met de carrousel.

In aanmerking nemende dat:

De wethouder van financiën, participatie, sport en cultuur, aan heeft gegeven dat zij de wens van 
de betrokken sportverenigingen respecteert;
Dat door het niet renoveren van het rugbyveld minder uitgaven nodig zijn (resp. C 73.000,00);
De W SU (door medegebruik van het rugbyveld) voldoende capaciteit heeft, te weten 4 
kunstgrasvelden en een natuurgrasveld;
De aanleg cq renovatie van een handveld voor wat betreft de financiële gevolgen buiten 
beschouwing dient te worden gelaten (resp C 75.000,00);

Stelt ondergetekende voor om het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:

Vervang het huidige besluit door:

1. In te stemmen met de carrousel waarin de voetbalvereniging Schagen United wordt gehuisvest op 
Sportpark Groenoord en de Honk-en Softbalvereniging BSC The Rangers verhuist naar Nes 
Noord;

2. De carrousel kost, inclusief renovatie van diverse velden C 3.233.604,00. Voor de renovatie van 
de velden is 6 1.076.000,00 gereserveerd. In te stemmen meteen aanvullend budget van
6 2.157.604,00, dit is een jaarlijkse kapitaallast van C 107.880,00;

3. In de begroting 2021 en verder is een jaarlijkse last is opgenomen van C 122.394,00, de 
vermindering van de last metC 14.514,00 wordt verwerkt in de eerste tussenrapportage 2021.

besluit:

Fractie D66 Schagen 
mr F.N.J. Jansen



Toelichting.
In de begroting van 2021 is rekening gehouden met de concentratie van de voetbalvereniging 
Schagen United op het sportpark Groenoord en de verhuizing van de soft/honkbalvereniging The 
Rangers en de Schagen Mixed Hockeyclub Magnus naar sportpark Nes-Noord. Na de 
oordeelsvormende vergadering van 25 november 2020 bleek dat laatst genoemde vereniging er de 
voorkeur aangeeft om op het sportpark Groenoord te blijven. Daarnaast is door de rugbyvereniging 
aangegeven dat de voorziene renovatie niet eerder dan 2033 hoeft plaats te vinden (overeenkomstig 
het MJOP). Tenslotte heeft de renovatie van het handbalveld geen relatie met de “carrousel”.

De in het amendement opgenomen bedragen zijn gebaseerd op het overzicht van het originele 
raadsvoorstel en als volgt samen te vatten:

Variant Honkbal Bedragen obv HB- 
Advies met 
aanpassing iom OG

Is Wordt Kosten
Veld 1 (A) Voetbal kg 280.000
Veld 2 (C) Voetbal kg
Veld 3 (Hockey) Hockey 350.000
Veld 4 (Rugby) Rugby
Veld 5 (B) Voetbal kg 397.000
Veld 6 (Honkbal) Voetbal kg 397.000
Veld 7 (Handbal) Handbal
Nes Noord
Veld A Honkbal 450.000
Veld B Honkbal
VeldC

Sloop en verharding 140.000
Projectkosten 88.000
Totaal directe
kosten 2.102.000
Indirecte kosten J.5% 315.300

Engineering kosten 50.000
Kosten proj.leider 100.000
Onvoorzien 5 “/o 105.100
Subtotaal 2.672.400
Btw 210Z„ 561.204
Totaal 3.233.604
Af: reservering 1.076.000

Financieringsvraag 2.157.604
Jaarlast 107.880


