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‘renp3r,i' Schagen SP.
Motie vreemd aan de orde van de dag 

voor de raadsvergadering van 17 december 2020

Onderwerp: Carrousel Groenoord- Nes Noord

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 17 december 2020:

Constaterende dat

» Het raadsvoorstel alleen de buitensportverenigingen behelst, terwijl in Schagen ook een 
behoorlijk aantal sportzalen op de nominatie staan voor intensieve renovatie of nieuwbouw 
(te weten de Spartahal, Groeneweghal, Sportzaal Waldervaart en gymzaal Van Goghlaan);

» Er reeds aanzienlijke bedragen zijn opgenomen in de begroting voor het meerjaren 
onderhoudsplan voor de buitensport;

» Er op het gebied van sport de komende tijd meer investeringen nodig zijn, van meerdere 
miljoenen, omdat sporthallen verouderd zijn en de atletiekbaan gerenoveerd moet worden;

« De wensen en behoeften van de verenigingen na vele afwegingen en overleggen niet tot één 
gedragen voorstel hebben geleid waar alle verenigingen zich in kunnen vinden.

In aanmerking nemende dat:

* In aanmerking nemende dat
» Een heldere en breed gedragen visie ontbreekt als het gaat om de toekomst van de 

sport(voorzieningen) en wat daar in de toekomst voor nodig is;
» Er rekening gehouden moet worden in deze visie op sport, met o.a. de mogelijkheden op het 

gebied van ruimte, financiën en behoefte (demografische ontwikkelingen, aanbod 
breedtesport);

* De sportvelden van Schagen United tot de zomer van 2021 bespeelbaar zijn;



» In de stukken die raadsleden ontvingen, lijkt het erop dat de sportverenigingen uit de stad 
Schagen aangeven dat zij voorstander zijn van één sportcampus met multifunctioneel 
clubgebouw en omni-sportvereniging;

« Het aantal jeugdigen demografisch gezien terugloopt, waardoor het risico bestaat dat
ledenaantallen afnemen en er overcapaciteit van terreinen en gebouwen kan ontstaan, wat 
niet wegneemt dat dit overal invloed heeft op de omvang van de benodigde locaties;

» Het door deze investering (in uitsluitend de stad Schagen) en niet uitgesloten is dat andere 
sportverenigingen in (gemeente) Schagen hier (financieel) nadeel van zullen ondervinden;

» De financiële positie van onze gemeente wankel is en reserves uitgeput raken 
» De woningnood in onze gemeente hoog is.

Verzoekt de raad :

* Het vastgestelde raadsbesluit met betrekking tot de carrousel Groenoord - Nes Noord in te 
trekken;

Verzoekt het college:

* De velden van Schagen United daar waar nodig op korte termijn te renoveren, op zodanige 
wijze dat de toplaag hergebruikt kan worden voor nieuw aan te leggen voetbalvelden op een 
eventueel andere locatie

* Met spoed te komen tot een duurzaam en overkoepelend plan voor de lange termijn, 
waarbij

o Onderzocht is wat de meest optimale situatie is voor de huisvesting van terreinen en 
accommodaties voor zowel de binnen- als de buitensport 

o Onderzocht is welke mogelijkheden bestaan om te komen tot een multifunctioneel 
clubgebouw/campus/omni-sportvereniging 

o tevens in beschouwing moet worden genomen op welke wijze de eventuele her 
locatie bijdraagt aan en zorgt voor een forse energiereductie t.o.v. de oude 
gebouwen en terreinen;

o Vrijkomende locaties in stad Schagen worden benut voor woningbouw (bijvoorbeeld 
uitruil)

Waarin "Locatieonderzoek fusie VV Schagen en VV SRC" uitgevoerd door de firma SWECO en 

gedateerd 6 maart 2019 is meegenomen

en gaat over tot de orde van de dag.
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