
VERSTUURD PER MAIL AAN: griffie@schagen.nl 

Schagen, 14 november 2020 

 

Gemeenteraad    

Laan 19 

1741 EA Schagen 

Betreft: visie SARS m.b.t. carrousel sportterreinen Groenoord en Nes Noord 

Geachte Raad, 

Wij verzoeken u nota te nemen  van dit schrijven m.b.t. het raadsvoorstel  van het Gemeente College 

betreffende genoemde carrousel. 

Eerder, 16 oktober 2020 werd de SARS door een delegatie van het gemeentebestuur telefonisch op 

de hoogte gesteld van de koers die het  wil varen m.b.t. wat genoemd wordt de carrousel rond de 

sportparken Groenoord en Nes Noord. Het gemeentebestuur stond  voor om Base & Softbalclub 

Rangers te verhuizen naar Nes Noord. Dit ondanks dat de  SARS het bestuur al eerder schriftelijk 

geïnformeerd had deze beweging  niet te ondersteunen en zelfs af te raden. 

De SARS hecht er waarde aan de Gemeenteraad te informeren over de motivatie van de SARS een 

eerder voorgesteld plan m.b.t. het sec verhuizen van  Rangers  volgens collegevoorstel van 14 juli 

2020 af te wijzen, in plaats van er mee in te stemmen. 

Van het recente scenario Base en Softbalclub Rangers en Hockeyvereniging Magnus verhuizen naar 

het sportterrein Nes Noord  volgens het raadsvoorstel 25 november 2020 as. is bij de SARS, ondanks 

herhaalde verzoeken,  was geen technische- als financiële onderbouwing bekend.  De bij  nu bij het 

raadsvoorstel aangegeven financiële onderbouwing  bevestigd de SARS is dat deze variant onnodig 

veel geld kost.  

 

Onderstaande opmerkingen zijn in aanleg dus een reactie op eerdere geventileerde plannen, maar 

zullen  ook opgaan voor het “vervolgscenario”  zowel hockey als honkbal verhuizen naar Nes Noord. 

1) De financiële onderbouwing van het scenario van slechts  honkbal verhuizen is onzorgvuldig. 

Herhaaldelijk geplaatste kanttekeningen bij deze onderbouwing door de SARS zijn niet 

afdoende beantwoord.  

2) Een (deel) uitkomst van deze rekenarij houdt in dat er ca € 450.000 geïnvesteerd gaat 

worden in een honkbalveld op Nes Noord voor een vereniging die de afgelopen jaren een 

teruggang in leden van 42 naar ca 30 leden heeft gekend. SARS kwalificeert dit als een  

onverantwoorde uitgave van gemeenschapsgeld t.o.v. de gebruikers, ongeacht uit welk 

“potje” dit gefinancierd wordt. 

3) Andersom, betekent dit dat het huidige natuurgras veld honkbal/voetbal omgebouwd gaat 

worden naar 2 kunstgrasvelden, een aanvullende investering van ca € 1.000.000,-  Daarmee 

beschikt Schagen United over totaal 4 kunstgrasvelden, hetgeen voor deze club nog immer 

onvoldoende capaciteit betekend. Een  concentratie van wedstrijden op de zaterdag ligt 

daaraan voornamelijk ten grondslag. Het vermeende gezamenlijke gebruik van het rugby 

veld is volgens de SARS niet voor de hand liggend, aangezien de vereiste en gewenste 



graslengte voor Rugby aanmerkelijk langer is dan die voor voetbal gebruikelijk is. De 

benodigde capaciteit is volgens een capaciteitsberekening van de KNVB onvoldoende. 

4) Er wordt verder voorbij gegaan aan de landelijke trend dat de hockeysport landelijk 

groeiende is en de wens van Hockeyclub Magnus is deze groei ook in Schagen gestalde te 

geven, maar vastloopt op onvoldoende capaciteit.   

De SARS staat een aanmerkelijk pragmatischer aanpak voor die min of meer uitgaat van de 

resultaten van een eerder gedaan onderzoek naar de mogelijkheden op Sportpark Groenoord. 

Pragmatischer vooral ook, omdat de calculaties van HB adviesbureau waarvan de gemeente gebruik 

maakt de ultieme accommodaties berekent, die het wensen patroon van betreffende verenigingen 

overtreffen en niet noodzakelijk zijn. De SARS bekommert zich naast een zorgvuldige beoordeling van 

noodzakelijke aanschaf ook om de langere termijn consequenties en met name een zorgvuldige 

verdeling van beschikbare middelen over de diverse sporters en  verenigingen in onze gehele 

gemeente. 

De SARS meent met onderstaand voorstel een beter alternatief aan te dragen. Dit is zowel technisch, 

praktisch als financieel eveneens een betere oplossing voor zowel het scenario honkbal, als de 

mogelijkheid honkbal en hockey verhuizen naar Nes Noord. 

1) Verhuis zowel Hockeyclub Magnus als Rugbyclub Rush naar Nes Noord. De twee bestaande 

kunstgrasvelden en het natuurgrasveld zijn een uitstekend basis om te worden 

getransformeerd naar deze andere sporten. 

2) Ga daarbij uit van uiteraard een deugdelijke en duurzame invulling, maar overdrijf niet. Een  

“water hockeyveld”  wordt op topniveau hooglijk gewaardeerd, maar is zeker niet de wens 

van Hockeyclub Magnus. Dit betekent dat in de basis de bestaande onderconstructie 

uitstekend kan worden gebruikt en “slechts”  de toplaag dient te worden vervangen. 

Aangezien deze toplagen toch al op de nominatie om te vervangen stonden in het MJOP zal 

de overschrijding v.w.b. uitgaven te overzien zijn. Overweging kan daarbij zijn een 

multifunctioneler aanpak van het tweede kunstgrasveld. Te denken valt aan een half 

multifunctioneel veld  en de andere helft bijvoorbeeld geschikt maken voor de in 

ontwikkeling zijnde  beach sporten. In dat geval lijkt integratie van handbal, niet onlogisch, 

maar is  geen must.  

3) De in het raadsbesluit aangegeven vermeende investering voor dit scenario, zijnde  

€ 4.100.000,00 kwalificeert de SARS als ridicuul en onjuist, hetgeen in een eerdere fase al is 

aangegeven. Met uitzondering van een mogelijk extra kunstgras voetbalveld, sluit de SARS 

niet uit dat deze carrousel nagenoeg vanuit het MJOP gefinancierd kan worden. 

4) In dit geval beschikt Schagen United zelf op Groenoord over 3 volwaardige kunstgras velden 

en 2 natuurgras velden. (optioneel 4 kunstgras velden en 1 natuurgras veld). Dit betekent in 

ieder geval transformatie van een kunstgras hockeyveld naar een kunstgras voetbalveld. Ook 

hier staat het hockeyveld op punt van renovatie en is de veronderstelling er dat een groot 

deel van de bestaande onderconstructie gebruikt kan worden. In dit geval dekt ook de 

reservering in het MJOP een groot deel van de noodzakelijke kosten. Het bestaande 

natuurgras rugby veld kan 100% geschikt worden gemaakt voor voetbal. Deze direct 

ombuigen naar een kostbare kunstgrasmat lijkt vooralsnog niet echt noodzakelijk, maar is 

terdege een optie die dus een extra investering vergt. 

5) Het spreekt voor zich dat in deze het reeds aanwezige prima complex Nes Noord,  inclusief 

kantine en kleedkamers, in dit voorstel door  meer sporters zal worden gebruikt. 

 



6) Een lange termijn visie, immers demografische ontwikkeling geeft aan een forse krimp bij 

jeugd (ca 19%) en groei van > 60 jaar (ca 40%) , hetgeen absoluut consequenties heeft voor 

omvang en samenstelling van de diverse verenigingen, pleit voor een zo groot mogelijke 

flexibiliteit van Groenoord en een verantwoorde kosten belading om te kunnen inspelen op 

toekomstige ontwikkelingen. 

Deze invulling is volgens SARS een werkbare en meer verantwoord scenario en is ook vooraf kenbaar 

gemaakt aan de betrokken ambtenaren  van de gemeente  in een mailbericht op 25 september 2020 

Naar wij begrijpen liggen opmerkingen/bezwaren van  de Rugby vereniging ten grondslag aan de 

voorkeur van het gemeente bestuur.  Deze bezwaren omvatten een financiële verplichting  destijds 

benodigd als financiering voor hun clubhuis.  Het andere argument behelst de afstand van de 

prachtige reeds bestaande kantine op Nes Noord tot aan het natuurgras speelveld. De voorkeur gaat 

uit naar een accommodatie aan de zijlijn van het speelveld, wat in de huidige situatie als sfeer 

verhogend wordt aangemerkt.  Deze  argumenten lijken in geen verhouding te staan tot een majeure 

investering in een nieuw honkbalveld.   Met enige creativiteit en in goed overleg met Rush zijn hier 

vast wel oplossingen voor. 

Tevens blijkt de hockeyvereniging, een substantiële vereniging op Groenoord, voorstander van de 

door de SARS uitgesproken voorkeur. 

Verder is het verstandig, los van voor welke invulling uiteindelijk wordt gekozen, vooraf voldoende 

zicht te hebben op de nadere invulling van kantine en kleedruimtes voor Schagen United.  

Naar aanleiding van de opmerking op pagina 4 1e alinea van het raadsvoorstel “De SARS maakt geen 
gebruik van de sportvelden”, wil de sportraad opmerken dat het college (lees ambtenaren) de rol van 
de sportraad in zijn geheel miskennen. De opmerking is totaal onnodig en niet ter zake. De sportraad 
heeft enorm veel energie gestoken in deze problematiek, altijd mee gedacht en geadviseerd maar 
moet helaas constateren dat totaal niets gedaan is met alle adviezen en opmerkingen.  

 

U treft  als bijlage kopieën van enkele berichtgevingen en verzoeken van de SARS die ontbreken in 

het procesoverzicht. 

 
Wij vertrouwen erop dat u als Gemeente Raad met deze aanvullende gezichtspunten van de SARS 

een evenwichtig en verantwoord besluit kunt nemen over de verdere invulling van de sportterreinen  

Groenoord en Nes Noord. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

W.J.M. Kruijer 

voorzitter 


