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Geachte heer. Riteco, 

 

Op 19 april heeft u, verwijzend naar artikel 43 van het reglement van orde, het college van 

burgemeester en wethouders (vervolg) raadsvragen gesteld over de ontwikkeling op Groenoord. Wij 

geven u graag antwoord op uw vragen.  

 

Vraag 1: 

Het college heeft op 8-2-2022 een besluit genomen om 2 Groenoord varianten verder uit te werken. 

Wil het college z.s.m. de onderliggende stukken waarop dit besluit is genomen en de genoemde 

quickscan delen met de gemeenteraad. Zo nee waarom niet? 

 

Antwoord: 

De quickscan is opgeleverd en betreft een technische onderzoek naar de haalbaarheid van het 

concentreren van de Spartahal, Groenweghal, de turnhal van Lycurgus-Advendo en het 

clubgebouw van Stichting Sportgebouwen Groenoord. De quickscan heeft uitgewezen dat het 

technisch haalbaar is deze sportvoorzieningen te concentreren op Groenoord. De quickscan wordt 

openbaar gemaakt nadat het college een voorkeursvariant heeft aangegeven. Over de 

voorkeursvariant gaat het college u informeren op 7 juli aanstaande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons kenmerk: 22.048370  

*22.048370* 
Relatie met:  
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Vraag 2: 

Op onze vragen over het informeren en betrekken van andere partijen geeft u aan dat meerdere 

stakeholders zijn betrokken en geïnformeerd. Kunt u mij een overzicht geven welke partijen dit zijn en 

wanneer zij zijn geïnformeerd? Graag gespecificeerd: welke partijen, wanneer, hoe, welke informatie. 

 

Antwoord: 

Hieronder geven wij u overzicht van welke partijen wanneer, hoe en welke informatie is gedeeld.  

Wie Partij Wanneer  Hoe  Informatie  

De gemeente SSG 

Schagen Actief 

9 februari 2022 Per email Collegebesluit 

De gemeente Hockey 

Handbal 

Jeu de Boules 

Schagen United 

STC 

Rugby 

14 februari 2022 Per email Collegebesluit 

Quickscan  

De gemeente SSG (namens de 

voetbal, handbal, 

hockey en SKRS) 

Lycurgus-Advendo 

19 mei 2022 

24 mei 2022 

30 mei 2022  

Overleggen. 

Daarnaast per 

email en post 

Quickscan,  

Planning, 

Power Point 

Presentatie 

thema bespreking  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen  

 

 

 

De heer A.S. Meijer      Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Interim Gemeentesecretaris     Burgemeester 

 


