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Geacht bestuur,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw uitgebrachte positieve advies over de renovatie van het 
hockeyveld Magnus te Schagen. In deze brief geven wij u aan wat de reactie is van het college op 
uw advies en hoe uw advies wordt gedeeld met de gemeenteraad.

Gebiedsontwikkeling Groenoord
U geeft aan dat het raadsvoorstel impliceert dat de gebiedsontwikkeling door zal gaan en dat de 
gemeente de SARS hier nog niet in gekend heeft. Dat u zich nog niet gekend voelt, vinden wij 
vervelend, omdat wij daar een ander beeld over hebben. Vanuit het project sportpark Groenoord 
bent u uitgenodigd voor de informatieavonden op 13 en 15 september jl. over de plannen voor 
sportpark Groenoord. 
Momenteel ziiten we nog in de iniatatieffase. Het klopt dan ook dat u nog niet gevraagd bent om 
een advies te geven omdat er nog geen ontwerp is. Wij zien u als een belangerijke partner en 
adviseur in dit project. Wanneer er meer duidelijk is over het ontwerp wordt u om advies gevraagd. 
Naar verwachting zal dit in februari 2023 zijn. 

Financiering renovatie hockeyveld
De voorgestelde financiering bestaat uit een deel Sportcarrousel 2020 en een deel vanuit het 
meerjaren onderhoudsplan. Zoals afgesproken zal het begrote bedrag vanuit het MJOP niet 
verhoogd worden.

Nasturen bijlage 2 en actuele stand MJOP
Inmiddels heeft u bijlage 2 ontvangen. Een actuele stand en specificatie van het MJOP ontvangt u zo 
spoedig mogelijk.

Uw advies en het antwoord van het college worden als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel 
voor renovatie van het hockeyveld Magnus. De raad zal over het voorstel besluiten op 7 februari 2023.

Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Jolien Kaan via jolien.kaan@schagen.nl 
of 06 – 4852 7476.

Met vriendelijke groet,
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burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer A.S. Meijer
gemeentesecretaris

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
burgemeester
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