
 

 

Reactie op de brief van de SARS van 14 november 2020 

 

De SARS heeft een brief / reactie gestuurd op het raadsvoorstel carrousel Groenoord en Nes Noord. 

Hieronder geven we een reactie op de aandachtspunten die de SARS benoemt. 

 

 

N.a.v. de inleiding 

Info over het proces m.b.t. de carrousel is vanaf het begin regelmatig teruggekoppeld aan de SARS. 

Het aantal overlegmomenten is in de bijlage ‘procesoverzicht’ aangegeven. 

16 oktober 2020 is inderdaad telefonisch medegedeeld wat er uit de overleggen die in de dagen 

daarvoor waren gevoerd met eerst de verenigingen apart en op 15 oktober met de verenigingen 

gezamenlijk als resultaat was gekomen. 

Wij waren van mening dat het belangrijk was dat de mensen van de SARS dit resultaat zo snel mogelijk 

zouden horen. 

 

N.a.v.  - onderbouwing  

In de bijlage ‘procesoverzicht’ is aangegeven welke stappen en overlegmomenten er geweest zijn om 

het raadsvoorstel voor te bereiden. 

Een eerste optie, de carrousel Rugby-Hockey, leverde een kostprijs op van 4,1 miljoen. Dit was berekend 

door HB-Advies, een gespecialiseerd bureau op het gebied van infra, sport, milieu en natuur. Bij het 

berekenen van de kosten werd de landelijk erkende SSK-methode (standaard systematiek van 

kostenramingen) toegepast om een zo zuiver mogelijke berekening te verkrijgen. 

Vervolgens kwam tijdens een overleg met de mensen van Schagen United in mei kwam een 

alternatieve carrousel naar boven, die van de Honkbal. Daardoor konden de gewenste twee extra 

kunstgrasvelden gerealiseerd worden en een grasveld in combi met de Rugby. Deze variant werd ook 

door HB-Advies berekend en kwam ca. 4 ton lager uit dan de variant Rubgy-Hockey. 

Het college besloot om deze carrousel verder uit te werken, daarvan is de raad op de hoogte gesteld 

met de Raadsinformatiememo nr. 20.038876. 

Ook de SARS is daarover geïnformeerd op 9 juli 2020. De mensen van de SARS hebben toen 

aangegeven geen voorstander van die carrousel te zijn, maar vast te willen houden aan die van de 

Rugby en Hockey. 

 

N.a.v. opmerkingen 

1. Financiële onderbouwing 

Zoals hierboven aangegeven zijn we uitgegaan van de berekeningen van HB-Advies. In de 

loop naar het definitieve raadsvoorstel hebben we gekeken naar mogelijke vermindering van 

de kosten, in afstemming met HB-Advies. Daardoor konden op een aantal onderdelen wat 

kosten verlagingen worden bereikt, door meer hergebruik van materialen toe te passen. Ook 

bleek de renovatie van een veld afgelopen zomer goedkoper uit te komen dan aanvankelijk 

geraamd. Deze uitkomst hebben we doorberekend naar de andere nog te renoveren velden. 

De carrousel met Honkbal, eventueel aangevuld met de Hockey, bleef voordeliger dan de 

carrousel met Rugby en Hockey. 

 

2. € 450.000 investering voor Honkbal 

Onze opdracht was om Schagen United op één locatie te huisvesten. We hebben steeds 

aangegeven dat het er niet om gaat dat een relatief kleine vereniging tegen hoge kosten 

verhuist. Daarvoor was een herschikking van velden c.q. verenigingen nodig. Het is dus niet zo 

dat voor de Honkbal € 450.0000 wordt geïnvesteerd, maar het gaat om een investering van 

€ 2.530.768 voor alle verenigingen op Groenoord en Nes Noord, waar in totaal zo’n 1.350 

sporters gebruik van maken. 



 

 

 

3. Kosten van velden 

Aangegeven is dat het totaal van investering voor de carrousel Honkbal, eventueel met de 

Hockey, voordeliger is dan die van Rugby en Hockey. 

In het voorstel dat voorligt is uitgegaan van nieuwe aanleg of renovatie van alle velden op 

Groenoord en Nes Noord. Enkele velden worden wat renovatie betreft eerder uitgevoerd, 

hiermee kan het als één geheel op projectbasis worden uitgevoerd. 

Als niet alle velden in de berekening worden meegenomen ontstaat er uiteraard een andere 

berekening. 

Opgemerkt wordt dat de Rugby duidelijk heeft laten weten, om hen moverende redenen, niet 

in te stemmen met een verhuizing naar Nes Noord. De Hockey sprak in eerste instantie uit een 

lichte voorkeur te hebben voor Nes Noord en geen overwegende bezwaren te hebben om op 

Groenoord te blijven. Later gaf de Hockey aan, door voortschrijdend inzicht, bezwaren te 

hebben tegen de carrousel Honkbal en eventueel Hockey. Schagen United heeft aangegeven 

een concessie te willen doen door naar vier kunstgrasvelden te gaan, met gebruik van een 

veld in combi met de Rugby, om zo tegemoet te komen aan deze variant. 

Met Schagen United en de Rugby is overlegd over de optie dat Schagen United gebruik maakt 

van het veld van de Rugby. De verenigingen zijn daarover onderling tot goede afspraken 

gekomen. Schagen United heeft aangegeven in te stemmen met de carrousel Honkbal, 

eventueel met de Hockey. 

 

4. Landelijke trends 

Groei en krimp van verenigingen is een vraagstuk waar we ook als gemeente alert op zijn, 

zeker in het belang van onze inwoners, zodat die voldoende ruimte en gelegenheid hebben 

om sport te beoefenen. Het bevordert gezondheid en sociaal maatschappelijke cohesie. 

Welke sport in onze regio of gemeente groeit of krimpt is van tevoren moeilijk te voorspellen. Uit 

onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in het oosten van het land veel gevoetbald wordt en dat 

hockey en tennis meer gebeurt in de Randstad en Brabant (artikel Trouw 18 november 2020). 

Als een vereniging in onze gemeente groeit en meer ruimte nodig heeft zullen we daarvoor 

een verzoek in behandeling nemen. 

Overigens heeft de Hockeyvereniging aangegeven het afgelopen jaar in ledenaantal 

gedaald te zijn van ruim 200 naar ca. 160. 

 

N.a.v. alternatieven 

We hebben het advies zorgvuldig voorbereid en hebben daarbij de verenigingen betrokken. Er zijn 

meerdere varianten onderzocht en op een bepaald moment, in juni 2020, is de koers voor verdere 

ontwikkeling bepaald. Dit werd mede ingegeven door de urgentie dat meerdere velden werden 

afgekeurd door de bonden en gerenoveerd of vernieuwd moesten worden. Er kon een jaar uitstel 

worden verkregen in verband met corona, maar de velden moeten begin 2021 daadwerkelijk 

gerenoveerd of vernieuwd worden. 

Kiezen voor een andere optie betekent dat onderzoek en planning opnieuw moet worden uitgevoerd 

en zal tot gevolg hebben dat de velden het komend seizoen niet voor de competitie gereed zullen zijn. 

Dan kunnen de verenigingen niet aan hun verplichtingen voldoen. 

 

Clubgebouw Schagen United 

Schagen United is bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van een clubgebouw. 

 

SARS 

De SARS is het adviesorgaan voor de sport voor gemeente Schagen. We leggen vraagstukken rond 

sportontwikkeling voor aan de SARS voor advisering en we nemen hun advies mee in ons onderzoek en 

de afwegingen richting een voorstel voor besluitvorming. Als adviesorgaan adviseert de SARS de 



 

 

gemeente en we hechten aan hun adviezen. Dit neemt niet weg dat de gemeente eigenstandig 

onderzoek uitvoert, het advies van de SARS daarbij betrekt, en op basis van alle informatie een voorstel 

aan de raad voorlegt dat af kan wijken van de inbreng van het adviesorgaan, i.c. de SARS. 

We hebben de reacties van de SARS steeds meegenomen bij het verder uitwerken van de 

mogelijkheden. We hebben daarbij wel de berekening van HB-Advies als basis aangehouden, omdat 

die rekening houden met alle facetten van verbouwing van velden, inclusief wijziging van elektra, 

parkeerterrein en alle verder eventueel bijkomende zaken. 

Naast het overleg met de SARS hebben we bewust ook de verenigingen die het betreft nadrukkelijk bij 

het proces betrokken om zo goed mogelijk hun mening te kunnen meenemen in het onderzoek en het 

advies. De mening van de verenigingen hebben we veel gewicht gegeven om tot het voorliggende 

advies te komen. 
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