
Bijlage 2A Facsheets Sporthalen - Zalen

Accommodatie : Spartahal Type gebouw : Sporthal

Adres : Zuiderweg 2a Bouwjaar : 1970

Postcode : 1741 NA Renovatiejaar : 

Plaats : Schagen M2 BVO : 2000

Exploitant/beheerder : Sportfondsen Conditie OH NEN 2767 : 3-4

Eigendom : Gemeente Schagen

Gebruik Primair Onderwijs Dag bezetting Avond bezetting Weekend bezetting Overall bezetting 

Ja 34% 55% 24% 38%

Radioruimte: Handbalkantine: Kegelruimte: Vergaderruimte Zaal

Stichting Stad Schagen 

Radio

Handbalvereniging 

Schagen

Schager Kegelbond Folkloristisch Festival 

Schagen

SZVV (zaalvoetbal) > 

jeugdcomp. winterstop

Biljardclub Stichting Evean 

Thuiszorg

Handbalvereniging 

Schagen

Vergaderingen / 

overleg SFS

Gemeente Schagen 

(o.a. Sportservice)

Scholen basisonderwijs 

en evt. voortgezet 

onderwijs

Radioruimte: Handbalkantine: Kegelruimte: Vergaderruimte Zaal

Geen Wijkgerichte activiteiten Geen Diverse kleine 

organisaties

B.M. Markten eenmalig 

op 2 dagen per jaar  

Folkloristich Dans- 

Festival Een keer per 2 

jaar een week       

Sportservice Schagen 

bewegingsactiviteiten 

Gemeente Schagen

jeugdtheater (Ernst & 

Bobby e.d.)

Jaarlijkse kosten exploitatie en onderhoud

Totaal kosten 

exploitatie+OH MJOP 

gedekt begroting (2)

Tekort MJOP OH 

conditie niveau 3 niet 

gedekt Begroting

Exploitatie subsidie 

tekort/overschot 

Sportfondsen (1)

Dekkingspercentage 

netto inkomsten vs 

netto kosten (3)

Kosten gemeente   per 

m2 bvo/jaar

53.665€                              -40.830€                          -45.920€                          66% 60€                                  

Finaciele basisgegevens vastgoed

Woz waardepeil          1-1-

'14 

Boekwaarde per 31-12-

2015

Resterende kapitaallast Kosten gemeente   per 

bezoeker

972.000€                            -€                                 -€                                 ?

Structureel (per jaar)

Exploitatie + Onderhoud 140.415€                         Besparing in % OZB

1,63%

Eenmalige besparing

Kapitaallast -€                                 

Verkoop opbrengst 

pessimistisch

777.600€                          

Totaal 777.600€                         

Factsheet Spartahal

Prognose besparing sluiting/afstoten/verkoop accommodatie

Financieeloverzicht 

Basisgegevens Accommodatie

Bezetting (gegevens 2013/2014)

Gebruikers accommodatie

Structureel

Incidenteel



Bijlage 2A Facsheets Sporthalen - Zalen

Factsheet Spartahal

Nadelen

Voordelen
locatie leent zich voor herontwikkeling woningbouw/bedrijven

*Kegelclub is niet zomaar verplaatsbaar hier lopen contractuele afspraken mee tussen Sportfondsen en de Kegelclub

Maatschappelijke consequenties sluiting/afstoten

*Een opmerking is geweest om ruimte te creëren door andere sporten, die gebruik maken van de sporthal, te verplaatsen 

naar sportzalen c.q. gymzalen. De grootste groep die in de avond gebruik maakt van de sporthal zijn de zaalvoetbal, 

handbal, volleybal en basketbal. Deze sporten zijn zoals eerder genoemd in verband met de eisen van de bond niet te 

verplaatsen naar kleinere accommodaties. (gaat m.n. om wat wel kan worden verplaatst zoals tafeltennis en 

gymactiviteiten).

Planning

*Bij het afstoten van de Spartahal is er een tekort aan sportvloeroppervlakte in de avonduren (spitsuren 19:00-22:00)

*In de Spartahal zit ook Schagen FM en kegelclub. De handbalverenging zitten met een aparte kantine aan/in de hal. 

*Bij afstoten zullen er sporten verplaatst moeten worden van de sporthal naar sportzaal en/of gymzaal.  Voor bepaalde 

sporten moet men voldoen aan de afmetingen gesteld door de diverse sportbonden (zaalvoetbal, handbal en basketbal). 

Wordt hier niet aan voldaan dan mag/kan de desbetreffende club niet deelnemen aan het competitieverband. Voor de 

Spartahal is dit de zaalvoetbal en handbal.

*Geheel is nu gebaseerd op de cijfers uit 2013. Sportfondsen heeft t.o.v. 2013 reeds diverse verbeteringen doorgevoerd 

betreffende de bezetting en exploitatie waardoor de het geheel sterk verbeterd is.

*Handbalclub zal gecompeseerd dienen te worden voor verplaatsing. Kantine en kleedruimten zijn geintegreerd in de hal en 

zijn niet zomaar te ontkoppelen.

*Lopende ontwikkelingen met Magnus boules betreffende vestiging rond de Spartahal en hierbij gebruik van de 

*Door bovenstaande ontstaat de noodzaak om een gymlokaal bij de Brede chool Groeneweg te bouwen.

*Als de Bredeschool in ontwikkeling gaat zal er wederom een beroep gedaan worden voor het bewegingsonderwijs in de 

Spartahal. Vanuit de tijdelijke locatie Zuiderweg 15 waar deze scholen gehuisvest worden.

Advies

Risico's

(1) Exploitatie tekort gebaseerd op prognose 2015. Resultaat  SFN 2014 vertoond al significante verbetering. Exploitatie tekort 

is in 2014 gesloten op -13.000,- een verbetering t.o.v. 2013 van meer dan 50%.

* Sportfondsen heeft reeds initiatief genomen richting de wijkverenigingen in de Schagen om mogelijk gebruik te maken van 

de Spartahal. Er lopen nu orienterende gesprekken. In Delft heeft SFN dit reeds gerealiseerd en zo welzijn en sport bij elkaar 

gebracht

(2) Sportfondsen ontvangt geen exploitatie subsidie. Bedrag alleen voor bijdrage MJOP

*Bij het afstoten is het niet meer mogelijk om de gebruikers van de Groeneweghal overdag over te hevelen naar de 

Spartahal, hierdoor kan het bewegingsonderwijs van kinderen uit de nieuw te bouwen Brede school Groeneweg niet in de 

Groeneweghal ondergebracht worden. Een gemiste kans om de overdagbezetting van beide sporthallen te verbeteren 

alsmede voor het Regius en Clusius!


