
 
 

 
 
 

 

Vragen aan het college van B&W gemeente Schagen door de fractie van D66  Schagen 

Onderwerp: nieuwe sportterreinen nabij de Nes 

Datum: 14 oktober 2018 

Begin vorige week is er onrust ontstaan over de (mogelijke) locatie van de nieuwe voetbalvereniging 

na de fusie van SRC en VV Schagen. 

De nieuwe voetbalvereniging hoopt voor het seizoen 2020/2021 te verhuizen naar een nieuw 

complex.  De gemeente onderzoekt of dit kan worden gerealiseerd nabij de Nes. Wethouder Kruit  

wil hier meer vaart achter zetten “nu SRC en Schagen al dit jaar willen fuseren”  en ziet de Nes als 

een droomlocatie voor alle veldsporten (bron: Schager Courant 10 okt en SchagenFM).   

De volkstuinvereniging heeft, naar eigen zeggen, van wethouder Kruit de verzekering gekregen dat 

de verhuizing nog wel 5 tot 10 jaar kan duren. Hetgeen in tegenspraak lijkt met de andere uitspraken 

van de wethouder. 

Het raadsinformatiememo (van 9 okt jl) geeft evenmin duidelijk over het tijdschema. Dit leidt tot 

onduidelijkheid bij de volkstuin-, ijsbaan-, rugby-, hockey- en softbalvereniging. Bovendien wekt de 

raadsinformatiememo de indruk dat de gemeente feitelijk toewerkt naar een nieuw sportcomplex 

ten oosten van de N241. 

Een nieuw sportpark leidt tot een (naar het oordeel van D66) onaanvaardbare aantasting van de 

groene natuur rond Schagen. Hierover zijn al ook vragen gesteld in de Provinciale Staten. 

 

D66 heeft de volgende vragen. 

• Welk concreet tijdschema  heeft de gemeente voor ogen waarbinnen een nieuwe locatie van 

een sportcomplex wordt gerealiseerd, mede gelet op de plannen van de beide 

fusieverenigingen. 

De verenigingen hebben de gemeente gevraagd om mee te werken aan een 

voetbalaccommodatie op één locatie voor de voetbalvereniging die ontstaat na fusie van SRC 

en VV Schagen. Daarvoor onderzoekt de gemeente de mogelijkheden en de kosten. De 

mogelijkheden waar we naar kijken zijn veldenruil tussen Nes Noord en sportcomplex 

Groeneweg en vestiging in Schagen Oost. 

 

In de eerste fase van dit onderzoek worden de financiële gevolgen van de verschillende 

mogelijkheden in kaart gebracht. Tevens hopen we een beeld te krijgen van de mogelijkheid 

om gronden te verwerven in Schagen Oost. Dit is zeer complex, waardoor er nog geen 

concreet tijdschema kan worden vastgesteld. 

 

• In aanvulling op de vorige vraag kan het college aangeven waarom er (schijnbaar) zoveel 

spoed nodig is, immers de nieuwe voetbalvereniging kan tijdelijk op twee locaties spelen. 



 
 

 
 
 

Het is voor de nieuwe fusievereniging van belang om op korte termijn uitzicht te hebben op 

een gezamenlijke locatie. Dat bepaalt een groot deel van hun plannen voor de toekomst. De 

spoed zit op dit moment daarom in het onderzoek naar de financiën en de mogelijkheden 

om gronden te verwerven. De fusiewerkgroep van de verenigingen wil hierover snel 

duidelijkheid van de gemeente.  

 

Als blijkt dat er reële mogelijkheden zijn om de voetbalclub op één locatie te huisvesten, kan 

een concreet plan worden opgesteld en uitgewerkt. Uitvoering van zo’n plan zou dan op een 

redelijke termijn moeten plaatsvinden van circa 5 jaar. 

 

• Welke andere concrete locaties heeft de gemeente op het oog om (eventueel) een nieuw 

sportcomplex te realiseren. Dit mede gelet op het gebruik van deze sportterreinen door de 

leerlingen van het Regius. 

Er worden drie mogelijkheden onderzocht: 

1. Ruil VV Schagen en Hockey / Honkbal.  

2. Vestiging fusieclub voetbal op de locatie aan de oostzijde van de provinciale weg N241.  

3. Vestiging meer buitensport (Voetbal, Hockey, Honkbal) op de locatie aan de oostzijde 

van de provinciale weg N241.  

Het college staat open voor andere opties. 

 

• Welke invloed heeft een nieuw groot sportpark (minimaal 10 ha) op de natuur. 

Deze vraag kan nu nog niet worden beantwoord. De scenario’s worden nu eerst op 

hoofdlijnen uitgewerkt. In deze fase kijken we alleen naar de financiële gevolgen en de 

mogelijkheid om gronden te verwerven. Pas als blijkt dat er reële mogelijkheden zijn om de 

voetbalclub op één locatie te huisvesten, zullen we de andere aspecten die voor die locatie 

van belang zijn onderzoeken en nader uitwerken. Dit zijn, naast de invloed op de natuur, 

onder meer de volgende aspecten: de aanwezigheid van rijksmonumenten, huiseigenaren 

die niet kunnen worden uitgekocht, draagvlak in de omgeving, beperkingen vanwege 

provincie of rijk, verkeer en parkeren.  

 

 

 

 


