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Geachte Raadsleden. 

Op de oordeelsvormende vormende vergadering van 25 november jl.  ben ik namens de SARS in de 

gelegenheid gesteld in te spreken. Het 5 minuten regime deed me besluiten, dit gedegen voor te 

bereiden en op schrift te stellen,  niet mijn stijl en door ziekte ook nog eens niet in vorm. Slechts de 

helft van het aanvullende  verhaal, is aan bod gekomen.  Wethouder Kruit heeft gelijk, deze helft, 

ging teveel over mijn rol als voormalig projectleider die nu blijkt  verder niets met deze carrousel te 

maken heeft.  Gek genoeg ben ik  enorm blij en opgelucht dat ik als voormalig projectleider openlijk 

gevrijwaard ben van deze carrousel en zal dat uitdragen. Vanuit mijn opdracht destijds was er een 

soort van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij mij ontwikkeld op basis van alle ins en outs 

aangaande dit project die ik  scherp op het netvlies heb.  Voor mij was dit helemaal geen machtsstrijd 

tegen wie dan ook, maar ik voelde me verantwoordelijk en wilde de wethouder en het college 

behoeden voor m.i. dit slechte scenario. Dit is nu afgerond voor mij. 

Voorzitter van de SARS ben ik nog terdege en als zodanig hier op verzoek van het voltallige bestuur 

het vervolg op schrift. Dit om u een zo reëel mogelijk en compleet beeld te schetsen van de visie van 

de SARS. 

De SARS is heeft in het hele proces en alle gesprekken omtrent de carrousel  dus geen enkele rol 

gespeeld.   Op enkele momenten werd de SARS gevraagd in te stemmen met een voorstel.   De SARS 

is geen klapvee en besteed aandacht aan de voorstellen en komt indien men toegevoegde waarde 

heeft met tegenvoorstellen. 

Uit het ingediende stuk kunt u opmaken dat er aan het SARS voorstel voordelen  kleven, voor alle 

partijen! Hockey blij,  uitbreiding mogelijk. Voetbal blij, centralisatie en voldoende capaciteit en ook 

Rugby blij, dachten we, geen duaal gebruik van speelveld en uitbreiding bescheiden extra  

trainingsveld.  De honkbal is, logischerwijs vinden wij, geen partij in deze verplaatsingen.   

Een terechte opmerking is dat de gemeente het volste recht heeft adviezen te negeren, maar beter is 

natuurlijk weerleggen en vooral overleggen. 

De plannen van de SARS afschieten vanwege hogere  kosten meent de SARS te hebben weerlegt in 

het “kostenoverzicht SARS advies”, met nadien terechte opmerkingen over appels en peren. Maar 

legt u het “kostenadvies document SARS”  eens naast het SARS voorstel! Een loepzuivere 

weerspiegeling van dit voorstel, op basis van de prijzen zoals aangehouden in de andere scenario’s. 

Dat daar blijkbaar allerhande andere zaken in vermengd worden is niet aan de SARS. Relevantie 

draait het om. 

Nu de Rugby, niet bereid is te verhuizen gaat het SARS voorstel natuurlijk niet op. Net zo goed als dat 

de hockey niet wil,  het voorstel van de Gemeente niet op gaat. 

De “uitkomst”  wordt dan in het SARS voorstel  alleen hockey verplaatsen,  170 sporters, bestaande 

structuren blijven bestaan inclusief hekken, verlichting, dugouts enz.  1 ½  bestaand kunstgras 

voetbalveld dient pragmatisch te worden omgezet naar kunstgras hockey.  Een redelijke bezetting 

van kantine en kleedkamers gedurende een groot deel van het jaar. De hockey kan aan de 



huurverplichting voor de velden en redelijke huur voor de accommodatie zorg dragen. Het 

natuurgras voetbalveld blijft in takt. 

De “uitkomst”  voor het voorstel van  gemeente wordt dan  uitsluitend honkbal verplaatsen, 30 

sporters,  een majeure ingreep waarbij alles weg moet, hekken verlichting, dug outs,  velden inclusief 

fundatie enz.  De grootte van een honkbalveld, bedraagt ruim  2 voetbal velden en dient imposant 

omheind te worden met hekwerken op twee assen. Honkbal is een zomersport (daarom zo goed en 

voordelig te combineren met voetbal op natuurgras). Vanaf oktober tot juni is er helemaal niemand. 

Contributie, beheer kleedaccommodatie en kantine,  wie gaat dat doen? Zeker als er niemand is? 

Bij SARS “uitkomst”  is de consequentie voor voetbal is door het niet overgaan van Rugby een KG veld 

minder.  Wordt gezamenlijk natuurgras.  Maar er blijft backup met een NG veld op Nes Noord. 

Bij gemeente voorstel blijft de mogelijkheid van twee extra kunstgrasvelden op het natuurgras 

honkbal/voetbal bestaan, maar is het automatisme waarmee de voetbal zich dit toe eigent niet 

voorbarig?  Want kan en mag je  de hockey die wil uitbreiden, dan bij voorbaat uitsluiten?  Dat zal op 

een faire basis moeten worden bepaald middels groeiscenario’s, nieuwe initiatieven etc.  

Al met al  ligt de situatie alles bij het oude laten  op loer. Geen ramp, de renovaties zijn al lang 

voorspeld en daar is geld beschikbaar vanuit het MJOP. Vanuit Nes Noord perspectief, verreweg het 

goedkoopste scenario. Maar voetbal speelt dan nog steeds op twee locaties. En hockey  kan niet 

uitbreiden.  

Het  tussenvoorstel van de SARS is:  Verhuis sec de Hockey naar Nes Noord en transformeer het KG 

hockeyveld op Groenoord naar KG voetbal.  Dat wordt zeker passen en meten voor de voetbal, 3 KG 

velden en 2 NG (1 NG in samenspraak met Rugby), maar wellicht niet onmogelijk.  (bondsnorm 5,3, 

wellicht 5,8 maar de velden, natuurgras!). Bovendien er is nog Backup met een natuurgrasveld op 

Nes Noord.  Faseren dus, het is een stap voorwaarts, goedkoper  en de tijd wordt ongetwijfeld onze 

vriend.  

Voor de beeldvorming het ledenverloop 2016 – 2019 van de betrokken clubs volgens overzicht 

gemeente.   

SU  (voetbal)           1075  -  995    (-7,5%) 

Magnus  (hockey)      172  - 169    (-1,7%) 

Rangers (honkbal)       45  -   28   (-37,8%) 

Wellicht draagt deze schriftelijke productie bij aan uw beslissing.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bob Kruijer 

Voorzitter 



 

 

 

 

 

 


