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Motie voor de raadsvergadering van 17 december 2020

Agendapunt : 28

Onderwerp : de carrousel Nes Noord - Groenoord

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 17 deceinb.PJ.2Q20.
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Overwegende dat:
Divers wethouders verantwoordelijk voor de sport in Schagen de voordelen inzien van een 
concentratie van sporten op één locatie bij de stad Schagen omdat hiermee synergie op vele 
gebieden kan worden behaald;
In de oordeelsvormende vergadering van 25 november 2020 meerdere fracties aangaven het 
onderzoek naar de realisatie van een sportcampus te ondersteunen;
Vrijwel alle sportverenigingen in (de stad) Schagen de realisatie van een sportcampus 
ondersteunen;
Meerdere sporthallen in de stad Schagen verouderd zijn en grondige renovatie behoeven;
Er binnen afzienbare tijd voor de stad Schagen forse investeringen in de sport zijn voorzien tot 
in totaal: C 8,1 miljoen; te weten: 

o carrousel C 3,6 miljoen Euro;
o nieuwbouw verenigingsgebouw Schagen United (geschat) C 1,5 miljoen; 
o renovatie atletiekbaan TAS (geschat) C 1 miljoen; 
o renovatie sporthallen (geschat) 6 2 miljoen.

In aanmerking nemende dat:
Na de reguliere renovatie van de bestaande voetbalvelden op sportpark Groenoord en Nes 
Noord de gefuseerde voetbalvereniging Schagen United over voldoende speelvelden 
beschikt, overeenkomstig de normen van de KNVB;
De financiële positie van de gemeente oa als gevolg van de corona crisis wankel is;
De reserves nagenoeg uitgeput raken;
Derhalve lastenverzwaringen (los van de hiervoor genoemde investeringen) voor alle 
inwoners in de nabije toekomst niet ondenkbeeldig zijn;
De bovengenoemde investeringen een lange afschrijvingstermijn kennen en derhalve een 
feítelijke realisatie van een sportcampus irreëel maken;
Door deze buitensporig hoge investering (in uitsluitend de stad Schagen) het niet uitgesloten 
is dat andere sportverenigingen in (gemeente) Schagen hier (financieel) nadeel van zullen 
ondervinden;

Roept ondergetekende het college op om:

1. Op zeer korte termijn een onderzoek te doen naar de meest wenselijke/haalbare sport infra 
structuur in de gemeente Schagen, hierbij o.a. om ogenschouw te nemen:

de demografische ontwikkelingen;
de concentratie van de sportverenigingen en sporten (bijv: skateboard) in de stad 
Schagen op één locatie;
een lokatiekeuze in de nabijheid van onderwijsinstellingen voor middelbaaronderwijs 
waardoor sport en onderwijs elkaar kunnen versterken, 

en de raad hierover voor het zomerreces 2021 te rapporteren;

2. De kunstgras voetbalvelden van SU op sportpark Nes Noord te renoveren zodat vanaf het 
seizoen 2021/2022 wordt voldaan aan de KNVB norm, hierbij in ogenschouw te nemen dat:

de “toplaag” hergebruikt kan worden op een nieuw aan te leggen sportcampus;

3. Af te zien van een verdere verplaatsing/verhuizing van sportverenigingen in de stad Schagen;



En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting.

Er is al enige járen een tendens gaande waarbij het sporten in teamverband afneemt. Dit blijkt onder 
andere uit diverse onderzoekingen van het ministerie van VWS1. Daarnaast wordt steeds duidelijker 
dat de beschikbaarheid van vrijwilligers (één van de randvoorwaarden om een vereniging draaiende te 
houden) vermindert. Mede als gevolg hiervan zijn in 2018 de twee voetbalverenigingen in de stad 
Schagen recent gefuseerd tot een nieuwe vereniging Schagen United (hierna SU). Deze nieuwe 
vereniging is gehuisvest, op historische gronden, op twee locaties. De, begrijpelijke, wens van de 
vereniging is concentratie op één locatie. Onderzoek door de gemeente heeft uitgewezen dat dit 
mogelijk is op het sportpark Groenoord. Dit kan echter niet zonder dat vereniging(en) die nu op dit 
sportpark zijn gevestigd worden verplaatst. Hiervoor zijn meerdere varianten onderzocht. Ongeacht de 
keuze vergt een dergelijke verplaatsing (een carroussel) een investering van vele miljoenen Euro’s.

De (3) bestaande sporthallen in Schagen gedateerd en vragen (groot) onderhoud met aanzienlijke 
investeringen.

Binnen afzienbare termijn de atletiekbaan van TAS gerenoveerd dient te worden en daarvoor een 
aanzienlijke investering benodigd is.

De huidige sportkantine met kleedruimte op sportpark Groenoord, welke in eigendom is van de 
gemeente en gehuurd wordt door SU, is gedateerd en niet berekend op de huidige ledenomvang van 
SU. SU heeft aangegeven dat nieuwbouw noodzakelijk is hetgeen een investering van (geschat) 1,5 
miljoen Euro zal vergen.

Door een concentratie van de bestaande veldsporten op een (nieuwe) locatie komen er op diverse 
(aantrekkelijke) locaties in de stad Schagen grond beschikbaar komt voor de bouw van 
(noodzakelijke) woningen waarbij de gemeente niet afhankelijk is van derden omdat deze gronden in 
eigendom van de gemeente zijn. Deze terreinen liggen binnenstedelijk waardoor er van de zijde van 
de provincie volledige medewerking wordt ingeschat, met name omdat sommige locaties in de buurt 
van het station liggen. Dergelijke gebieden hebben in de (nieuwe) provinciale omgevingsverordening 
de voorkeur voor het bouwen van woningen.

De hiervoor genoemde investeringen (verhuizing verenigingen (de carrousel), nieuwbouw kantine SU, 
investering atletiekbaan en renoveren sporthallen) kennen een lange afschrijvingstermijn. Hiermee 
wordt feítelijk de weg naar een mogelijke sportcampus voor lange tijd geblokkeerd. Daarom is het 
verstandig nu af te zien van een verhuizing van verenigingen met het enige doel de voetbal
vereniging op een locatie te huisvesten.

Door af te zien van een concentratie van de voetbal op één locatie zal voor een beperkte periode de 
voetbalvereniging op 2 locaties blijven gehuisvest. Dit wordt met het oog op de toekomst van de sport 
in de stad Schagen overzienbaar en aanvaardbaar geacht.

Schagen kent een grote concentratie van de middelbare schoolleerlingen rond de Wilhelminalaan en 
de Hofstraat. Medegebruik van de “sportcampus” in de nabijheid van deze schoollocaties ligt daarom 
voor de hand. Hierdoor wordt overdag intensief gebruik gemaakt van de nieuwe sportfaciliteiten.

1 https://www.sportenbewegenindjfers.nl/toekomstverkenning/trendscenario/clublidmaatschap


