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Behorende bij agendapunt 28 

Onderwerp: carrousel Groenoord - Nes Noord Stuknummer: 20.964499

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 17 december 2020,

Overwegende dat:
* De carrousel een slordige C 3,6 miljoen kost;
» De carrousel van C 3,6 miljoen in feite niet een extra bijdrage levert aan de sport, maar slechts 

een verplaatsing van accommodaties is;
» Deze kosten voor de carrousel in 20 jaar worden afgeschreven;
* Er op het gebied van sport op korte termijn meer investeringen nodig zijn, van meerdere 

miljoenen, omdat sporthallen verouderd zijn en de atletiekbaan gerenoveerd moet worden;
* De wensen en behoeften van de verenigingen na vele afwegingen en overleggen niet tot één 

gedragen voorstel hebben geleid waar alle verenigingen zich in kunnen vinden;

In aanmerking nemende dat:
* Een heldere en breed gedragen visie ontbreekt als het gaat om de toekomst van de 

sport(voorzieningen) en wat daar in de toekomst voor nodig is;
* Er rekening gehouden moet worden in deze visie op sport, met o.a. de mogelijkheden op het 

gebied van ruimte, financiën en behoefte (demografische ontwikkelingen, aanbod breedtesport);
« Een sportcampus geen doel moet zijn, maar een middel kan zijn;
» De sportvoorzieningen op Groenoord en Nes Noord moeten voldoen aan de voorwaarden om 

veilig te kunnen sporten;

Roept het college op om:
1. Af te zien van de voorgenomen carrousel;
2. De twee kunstgrasvelden op Nes Noord te renoveren zodat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij 

de start van het nieuwe seizoen, wordt voldaan aan de KNVB norm;
3. Samen met de SARS en binnen -en buitensportverenigingen een duidelijke en breed gedragen 

visie op te stellen over de toekomst van de sport;
4. Vanuit deze visie, voor nu en de toekomst, de raad een voorstel te doen, waarbij er rekening 

wordt gehouden met de financiën, demografische ontwikkelingen, behoud van breedtesport, 
voldoende waarborg van sportvoorzieningen in de kernen, etc.;

5. In het voorstel op te nemen: wat nodig en gewenst is, welke keuzes daar in gemaakt kunnen 
worden en hoe we dit kunnen bereiken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lambert Riteco
Fractievoorzitter GroenLinks Schagen


