
Vergadering Oordeelsvormende vergadering 25-11-2020 
 
Betreft:  Standpunt Schagen United 
Inspreker:  Frits Nieuwenhuizen (voorzitter Schagen United) 
Onderwerp: Raadsvoorstel met betrekking tot de carrousel Groenoord-Nes Noord.  
Agendapunt:  6 Carrousel Groenoord - Nes Noord 

Geachte Raad, 

Al jaren werd er in Schagen gesproken over een fusie tussen de Schagen en SRC. Nadat de jeugd al een tijd 
samenwerkte is in september 2016 een commissie aan de slag gegaan om de haalbaarheid en noodzaak voor 
een fusie te onderzoeken. Vanaf het najaar 2016 heeft overleg met de Gemeente plaatsgevonden (toenmalig 
wethouder Ben Blonk en zijn team) over hoe die aankeken tegen een fusie en een daaruit volgende 
centralisatie van het voetbalcomplex, los van de vraag waar dat dan precies zou zijn. De Gemeente juichte het 
initiatief toe en gaf aan alle medewerking te zullen verlenen. 

In de loop van 2017 heeft de onderzoekscommissie een positief advies uitgebracht voor een fusie welke 
uiteindelijk per 1 juli 2019 geëffectueerd is. Er waren meerdere redenen om tot een fusie te komen. Een van de 
belangrijke redenen was om bij een teruglopend aantal jeugdleden de betaalbaarheid van de voetbalsport te 
kunnen waarborgen. Onder andere door concentratie op één locatie wat financieel aanzienlijk voordeliger is. 
Momenteel is Schagen United een club met ruim 1.000 leden. 

Medio 2018 zijn de gesprekken over een nieuwe locatie met de huidige wethouder gestart. Schagen United 
heeft vanaf het begin als standpunt gehad dat we een toekomstbestendige multifunctionele accommodatie 
voor onze club, maar ook voor de bredere sport in Schagen, als beste optie zagen. De plek waar de 
accommodatie gevestigd zou moeten worden was en is ons om het even. Vanuit de Gemeente zijn meerdere 
adviesbureaus (Sweco, Bob Kruijer en HB Advies) ingeschakeld en zijn meerdere varianten de revue gepasseerd 
met elk hun ruimtelijke en financiële impact. Vrijwel alle varianten waren voor ons bespreekbaar omdat 
concentratie op één complex onderdeel was van de onderzochte varianten. Tijdens dit proces hebben wij op 
enig moment nog eens kritisch gekeken naar onze wensen en uitgangspunten voor het aantal benodigde 
velden. Op dit moment beschikt Schagen United over 6 velden, 4 verlichte kunstgrasvelden en 2 natuur 
grasvelden. Op grond van de normen van de KNVB zou Schagen United 5,8 velden ter beschikking moeten 
hebben. Wij meenden door een betere spreiding over zaterdag en zondag met 5 velden toe te kunnen, 
waarvan 4 kunstgras met verlichting. Toen bleek dat dit planologisch lastig was in te passen (waarbij wij er op 
dat moment vanuit moesten gaan dat de Hockey op Groenoord zou blijven) hebben wij nogmaals onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden. Door op zaterdag ook einde middag en begin avond wedstrijden in te roosteren 
konden we terug naar 4 verlichte kunstgrasvelden, mits we op zaterdag ook gebruik kunnen maken van het 
Rugbyveld. Wij zijn op eigen initiatief het gesprek met de Rugby aangegaan en inmiddels weten we dat de 
Rugby hiertoe bereid is. Een belangrijke pijler om tot een oplossing te kunnen komen. Wat we hiermee willen 
zeggen is dat Schagen United zich gedurende het hele proces maximaal flexibel opgesteld heeft. En van het 
begin af aan staat Schagen United open voor samenwerking met andere verenigingen en/of maatschappelijke 
organisaties. 

We zijn dan ook blij dat het huidige collegebesluit voor ligt. In de plannen verhuizen de Honk- en Softbal 
alsmede de Hockey naar Nes-Noord hetgeen planologisch meer opties biedt voor de ruimtelijke invulling van 
Groenoord. De timing is hierbij cruciaal omdat de huidige velden op Nes Noord vanaf zomer 2021 door de 
KNVB zijn afgekeurd en er niet meer op gevoetbald kan worden. Er is dus geen tijd meer te verliezen. In het 
verlengde van dit besluit zijn wij al druk met de voorbereidingen voor een multifunctioneel en duurzaam 
clubgebouw waar we graag samenwerken met andere sportverenigingen, scholen of maatschappelijke 
organisaties. Ook een toekomstige integratie met de sporthal behoort dan tot de mogelijkheden. Wij, als 
Schagen United, zijn derhalve positief over het collegebesluit en kijken enorm uit om vanaf komende zomer op 
één complex te kunnen voetballen. 

 


