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Samenvatting accommodatiebeleid 

 

Waarom een accommodatiebeleid? 

 

Gemeente Schagen kent een groot accommodatiebestand bestaande uit 

dorpshuizen, sporthallen, sportvelden, culturele en welzijnsaccommodaties. Met 

name het aantal sportaccomodaties is groot. Door de voormalige gemeenten zijn 

verschillende afspraken gemaakt rondom de exploitatie, subsidiëring en eigendom 

van het gemeentelijk vastgoed: welzijn, cultuur en sport. De gemeente moet hier 

eenheid in aanbrengen. Van kostendekkende huur is geen sprake. In veel gevallen is 

er sprake van verkapte subsidiëring of gemeentelijke inzet voor het verzorgen van 

onderhoud en/of het financieren van vervangingsinvesteringen en renovaties.  

 

Ook wil de gemeente Schagen dat de inwoners meer de verantwoordelijkheid 

nemen voor de instandhouding van het maatschappelijk vastgoed binnen de 

gemeentegrenzen. Door ons gezamenlijk in te zetten met de verenigingen, besturen 

en exploitanten, waarbij de rol van de gemeente beperkt blijft tot ondersteunen en 

faciliteren, zullen we in staat zijn de accommodaties die belangrijk zijn in de 

gemeente, te behouden. Dit zal gerealiseerd moeten worden met minder 

gemeentelijke financiële middelen omdat de bezuinigingen waar de gemeente 

voor staat, ook het accommodatiebeleid zullen raken.  

 

Rekening houdende met de doelstellingen geformuleerd in de Meerjarenvisie 2014-

2018 en de bezuinigingstaakstelling, is een aantal kaders geformuleerd waarbinnen 

het accommodatiebeleid de komende jaren vorm gegeven wordt.  

Deze kaders raken het totale maatschappelijk vastgoed. De mate waarin kan 

verschillend zijn. Gedurende de komende maanden en in 2015 zullen de kaders 

verder worden uitgewerkt met de verenigingen, besturen en exploitanten. In 

gezamenlijkheid, om zoveel mogelijk te komen tot gedragen deelprogramma’s of 

projecten.  

 

Uiteindelijk wil de gemeente samen met de verenigingen, besturen en exploitanten 

komen tot een bestand aan accommodaties dat ook in de komende jaren 

bijdraagt aan het realiseren van de gemeentelijke doelen. 
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1. Inleiding  

In januari 2014 is gestart met de ontwikkeling van een accommodatiebeleid voor de 

gemeente Schagen dat voortvloeit uit de vastgestelde Meerjarenvisie 2014-2018 en 

het coalitieakkoord 2013-2018 en de daarin opgenomen doelstellingen en 

resultaten.  

 

De gemeente Schagen heeft 25 kernen die zijn ontstaan uit de fusie van de drie 

voormalige gemeenten Zijpe, Harenkarspel en Schagen. In deze nota gaan we uit 

van de 15 kernen zoals binnen de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) 

gehanteerd worden. Elke kern is uniek door historisch gegroeide en demografische 

verschillen. Gemeente Schagen  wordt gekenmerkt door een sterke decentrale 

voorzieningenstructuur. Nagenoeg elke kern heeft zijn eigen voorzieningenstructuur 

en aanbod. Ook de wijze waarop de accommodaties worden beheerd en 

ondersteund verschillen. Zo is de eigendomssituatie en de financiële relatie 

verschillend en zijn er diverse ontwikkelingen in de betrokken kernen en dorpen die 

een geïnnoveerd accommodatiebeleid noodzakelijk maken. In deze kadernota 

worden deze ontwikkelingen in beeld gebracht.  

 

Deze nota geeft de kaders aan op basis waarvan de vraag wordt beantwoord:  

 

“Waarom worden welke accommodaties door wie in stand gehouden?”  

 

Op basis van deze kaders worden in 2015 en volgende jaren deelprogramma’s of 

projecten uitgewerkt die leiden tot de eventuele overdracht of het afstoten van 

accommodaties of delen ervan. De kadernota is geen lijst van specifieke 

accommodaties en de daaraan gekoppelde gebruikersaantallen, bezettingsgraden 

of kostenindelingen. Deze informatie is als bijlage bij de nota gevoegd. 

De kadernota biedt de basis voor besluitvorming over de accommodaties in de 

gemeente Schagen gericht op de toekomstige vraag:   

 

“Welke specifieke accommodaties moet, kan en wil de gemeente Schagen waarom 

in stand houden, welke accommodaties kunnen worden afgestoten en op welke 

wijze wil de gemeente de accommodaties in de toekomst in stand houden en er 

financieel aan bijdragen.” 
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2. Afbakening accommodatiebeleid en relatie met andere projecten en 

ontwikkelingen 

In het accommodatiebeleid wordt uitgegaan van maatschappelijk vastgoed  als 

het betreft:   

 

een gebouw of terrein :  

 waar maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door 

inwoners zelf worden gecreëerd, 

 waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk 

wordt gemaakt, 

 waar vraag (inwoners) en aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen 

en 

 waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft. 

 

In onderstaand schema wordt een overzicht gepresenteerd van de accommodaties 

waarover deze nota gaat. Het eigendom kan in handen zijn van de gemeente 

en/of derden.  

 

Welzijn Onderwijs Sport 

Dorpshuizen Basisscholen * Gymzalen 

Buurt, 

ontmoetingsruimtes, 

wijksteunpunten  

Voortgezet onderwijs * Sporthallen 

MFA’s/MFC’s1 Brede scholen* /MFA’s Zwembaden 

Musea  Voetbal 

Bibliotheken  Handbal 

Jongerencentra  Tennis 

Peuterspeelzalen *  Jeu de boules  

Kinderdagverblijven *  Atletiek 

  Honk- en softbal 

  Hockey 

  Rugby 

  Roeiverenigingen 
 
* voor de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en de onderwijsgebouwen zijn eigen 

uitvoeringsplannen geformuleerd (Masterplan Onderwijshuisvesting en het Peuterspeelzalenbeleid)die 

ten uitvoer worden gebracht. Binnen deze kadernota blijven deze accommodaties buiten 

beschouwing, waarbij wel wordt gekeken of de uitgangspunten aansluiten.  

 

Het accommodatiebeleid gaat dus niet over: 

o speelplaatsen in de openbare ruimte; 

o begraafplaatsen 

o monumenten 

o gemeentelijke gebouwen waaronder gemeentehuis, gemeentewerf, 

brandweer, woningen 

o hertenkampen 

o kinderboerderij 

o volkstuinencomplex 

 

                                                           
1
 MFA Multifunctionele accommodatie; MFC Multifunctioneel centrum 
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Voor het vervolg van deze nota is het belangrijk onderscheid te maken tussen de 

termen maatschappelijke activiteiten en – accommodaties. Aan activiteiten kan de 

vraag gekoppeld worden ‘welk doel ermee bereikt moet worden?’; 

accommodaties staan voor fysieke plek waar(in) de voorziening plaatsvindt.  

Relatie met het subsidiebeleid in voorbereiding 

Het accommodatiebeleid vormt een onlosmakelijk onderdeel van het subsidiebeleid 

dat vóór 1 januari 2015 geharmoniseerd en gemoderniseerd moet worden om daar 

een bezuinigingstaakstelling op te kunnen realiseren.  

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden binnen het nieuwe subsidiebeleid 

moet de bezuinigingstaakstelling op het accommodatiebeleid hoger of lager 

worden bijgesteld. Dit geldt ook andersom; keuzes gemaakt binnen het 

accommodatiebeleid kunnen leiden tot een hogere of lagere 

bezuinigingstaakstelling op het subsidiebeleid.  

 

Nu het accommodatiebeleid complementair is aan het subsidiebeleid moet de 

daarvoor geplande procedure van inspraak en vaststelling in het college en de 

raad voor 2014 gevolgd worden.  

Dit heeft tot gevolg dat de gewenste procedure qua burgerparticipatie dat als 

voorwaarde geldt voor een gedragen beleid, is aangepast om de gewenste 

deadline van 1 januari 2015 te halen.  

 

Relaties met andere ontwikkelingen en projecten 

o Masterplan Onderwijshuisvesting 

o Peuterspeelzalenbeleid  

o Drank- en Horecawet/para-commercie 

o Beleidsvisie sportvoorzieningen Schagen in voorbereiding door Sportservice 

Schagen 

o Financiële cyclus 

o Stedenbouwkundige ontwikkelingen en projecten zoals structuurvisie Petten 

o Integraal veiligheidsbeleid 

o Decentralisatietrajecten Jeugdzorg/Awbz 

o Woningbouwplanontwikkelingen 

o Recreatie en toerisme  

o Relevantie ontwikkelingen in buurgemeenten en regio 

o Wet Markt en Overheid 

o Monumenten en cultureel erfgoed  
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3. Leeswijzer 

 

De eerste hoofdstukken van de nota geven aan welke visie ten grondslag ligt aan 

de kaderstelling. Vervolgens is uitgelegd op welke wijze het proces voor het maken 

van deze nota is uitgevoerd (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt een beeld geschetst 

van het huidige maatschappelijk vastgoed en de gemeentelijke financiële 

bijdragen (hoofdstuk 7). De ontwikkelingen en trends waar we rekening mee moeten 

houden in het accommodatiebeleid worden geschetst in hoofdstuk 7. Tot slot 

worden in hoofdstuk 9 de algemene kaders geschetst waarna deze worden 

uitgewerkt naar de verschillende clusters binnen het accommodatiebeleid. 
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4. Contouren   

 

De Meerjarenvisie 2014-2018 en het coalitieakkoord 2013-2018 zijn van invloed op en 

dus relevant voor het accommodatiebeleid in Schagen.  

 

Meerjarenvisie voor 2014-2018 

De gemeente Schagen richt zich de komende jaren op twee pijlers:  

- structureel meer mensen aan het werk 

- een duurzame, zelfredzame samenleving 

 

Een duurzame samenleving is een zelfredzame samenleving. Een samenleving 

waarin iedereen in het sociaal domein in eerste instantie op eigen kracht de 

problemen en knelpunten die zij ervaart zelf oplost. De ondersteuning die de 

gemeente (tijdelijk) biedt, is sober en doelmatig, niet meer en niet minder. Uiteindelijk 

willen we enerzijds stimuleren dat inwoners participeren en de samenleving mede 

organiseren en anderzijds dat inwoners die (tijdelijk) niet mee kunnen doen via een 

trampoline (op termijn) weer zelfstandig gaan participeren.  

 

Om een duurzame, zelfredzame samenleving na te streven zijn verschillende 

doelstellingen en resultaten geformuleerd. De doelstelling en het resultaat die binnen 

het sociaal domein vallen en van invloed zijn op het accommodatiebeleid zijn:  

 

Doelstelling 3:  

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij 

aan het in stand houden van de sport- en buurtvoorzieningen. 

 

Resultaat dat bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling en aansluit op het 

accommodatiebeleid is:  

 

Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen 

dorpshuizen etc. zijn deels geprivatiseerd.   

 

De insteek is vooralsnog dat de gemeente eerder een stimulerende en faciliterende 

rol heeft bij activiteiten van maatschappelijk belang, dan een faciliterende rol van 

maatschappelijke accommodaties.   

 

Om deze doelstelling te bereiken is voorgesteld de volgende maatregelen rondom 

accommodaties te nemen:  

 

Gemeentelijke aandeel in de financiering en exploitatie van accommodaties 

verminderen door:  

 Meer zelfwerkzaamheid en (financiële) verantwoordelijkheid bij 

organisaties en gebruikers. 

 Zelf doen als gemeente, dan wel overlaten aan de markt. 

 De dichtheid en versnippering van accommodaties herijken. 

Als sprake is van privatisering geldt dat onder de voorwaarde dat de 

accommodatie eerst in kwalitatief goede staat van onderhoud moet zijn 

(gebracht).  

Te bereiken resultaat in 2018: 80% van de haalbare situaties zijn geprivatiseerd. 
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Coalitieakkoord 2013-2018  

 

In het coalitieakkoord is ten aanzien van drie accommodaties een uitspraak 

gedaan:  

 

- De sportaccommodaties op peil houden zolang hier actief en in voldoende 

mate gebruik van wordt gemaakt. 

- Een onderkomen voor het Zijper Museum vinden op het grondgebied van de 

voormalige gemeente Zijpe.  

- De zwembaden in stand houden (met vrijwilligers).  
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5. Projectopdracht en werkwijze  

 

Op basis van de Projectopdracht accommodatiebeleid2 is op projectmatige wijze 

het proces ter voorbereiding op de besluitvorming opgepakt. 

 

De opdracht was en is:  

 

Een eenduidig en uniform accommodatiebeleid dat antwoord geeft op de vraag : 

“Welke specifieke accommodaties moet, kan en wil de gemeente Schagen waarom 

in stand houden, welke accommodaties kunnen worden afgestoten en op welke 

wijze wil de gemeente de accommodaties in de toekomst in stand houden en er 

financieel aan bijdragen.” 

 

Tijdens de informatiebijeenkomsten voor verenigingen in februari 2014 over het 

nieuwe subsidiebeleid is ook uitleg gegeven over de aanpak van het nieuwe 

accommodatiebeleid.  

 

In september 2014 zijn verenigingen die maatschappelijk vastgoed huren, 

geïnformeerd over de op handen zijnde accommodatiebeleid en de consequenties 

die het beleid mogelijk voor hen heeft.  

Daarnaast zijn met de eigenaren en/of beheerders divers maatschappelijk vastgoed 

(dorpshuizen en sporthallen, -zalen,  zwembaden, wijkgebouwen, culturele 

gebouwen) verdiepingsgesprekken gevoerd over de uitgangspunten van deze 

kadernota en de consequenties die deze kunnen hebben voor de betreffende 

clusters.  

 

Rode draad uit deze verschillende gesprekken:  

 

Dorpshuizen 

De dorpshuizen zijn verschillend en dat vraagt maatwerk. Harmonisatie is 

goed, tot op een bepaalde hoogte. Exploitatie zonder gemeentelijke 

bijdrage is onmogelijk. Zeker de vervangingsinvesteringen/renovaties doet 

een groot beroep op de reserves, mochten deze er al zijn. Men ziet zichzelf als 

een basisvoorziening van belang voor de leefbaarheid in de dorpen. Gezien 

het belang dat de gemeente hecht aan de leefbaarheid mogen de 

dorpshuizen dus niet aan kwaliteit achteruit gaan zeker niet gezien de Wet 

Maatschappelijke Ontwikkeling waar de gemeente verantwoordelijk voor is 

en waar de dorpshuizen voor zichzelf een hele belangrijke rol in weggelegd 

zien.  

 

Sporthallen, zwembaden en sportzalen 

Zonder exploitatiesubsidie of subsidies voor groot onderhoud is de exploitatie 
niet mogelijk. Iedere accommodatie is anders en dat vraagt maatwerk.  

Men ziet wel ruimte om te bezuinigen door samen te werken, maar niet om de 

kosten volledig zelf te dragen. Openbare zwembaden lopen goed qua 

bezoekersaantallen en gezien de warmere zomers waar we voor staan, zal 

dat niet minder worden.  

                                                           
2
 Projectopdracht is door het college vastgesteld op 8 april 2014 en ter kennisname aan de commissie 

Samenlevingszaken voorgelegd op 13 mei 2014,  
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Om obesitas terug te dringen zal de gemeente bewegen moeten stimuleren 

en daarop moeten investeren ook in accommodaties.  

 

Algemene tendens uit alle gesprekken is dat men zich dubbel geraakt voelt 

als gevolg van de bezuinigingen op het subsidiebeleid en het 

accommodatiebeleid.  

 

De input uit deze gesprekken is waar mogelijk vertaald in deze kadernota. 

 

Lopende het gehele proces zijn op verschillende momenten de adviesraden3 in 

Schagen geïnformeerd over de gekozen aanpak en de voorgenomen 

uitgangspunten.  

 

Onderzoeksgegevens 

Eind 2013 heeft Sportservice Noord-Holland opdracht gekregen om een 

inventarisatie te maken naar gebruik en bezetting van alle sportaccommodaties in 

Schagen. 

In aanvulling op deze inventarisatie heeft Smit Groenadvies onderzoek gedaan naar 

het optimale gebruik van de voetbalvelden. In bijlage 11 is een samenvatting 

opgenomen van de overcapaciteit op de voetbalvelden. Voor zowel de 

sportvelden als de gemeentelijke gebouwen is half 2014 een nulmeting opgesteld 

die inzicht geeft in de kwaliteit en mogelijk achterstallig onderhoud van de velden 

en gemeentelijke gebouwen.  

Tot slot zijn de kosten, opbrengsten en bezetting van het maatschappelijk vastgoed 

in beeld gebracht.  

 

Om deze inventarisaties te kunnen doen, hebben verenigingen en 

beheerders/eigenaren van de accommodaties gegevens aangeleverd. Zonder hun 

inbreng was dat niet mogelijk en konden we niet beschikken over deze belangrijke 

gegevens.  

 

Het besluit van het college van 30 september 2014 om onder voorbehoud van 

enkele wijzigingen de kadernota vast te stellen, is verwerkt in deze nota. Op basis 

van dit besluit wordt onderzoek gedaan naar het vergroten van de 

zelfwerkzaamheid, door naast het dagelijks onderhoud ook het groot onderhoud en 

de vervangingsinvesteringen/renovaties over te dragen aan de verenigingen van 

de sportvelden. 

 

Omdat het totale onderhoud van de sportvelden in handen van de verenigingen 

komt, worden de sportvelden geprivatiseerd. Met andere woorden: de verenigingen 

krijgen de velden niet alleen in eigen beheer, maar de vereniging wordt ook zelf 

eigenaar van de velden. De eis uit de Meerjarenvisie, dat de accommodatie eerst in 

kwalitatief goede staat van onderhoud moet zijn voordat geprivatiseerd wordt, is 

daarmee losgelaten.  

 

Indien privatisering van de sportvelden niet mogelijk blijkt te zijn, gaat de gemeente 

en kostprijs dekkend tarief vaststellen voor de verhuur van de sportvelden. 
  

                                                           
3 WMO adviesraad, Sportadviesraad Schagen (de Kunst- en cultuur adviesraad Schagen heeft haar 

werkzaamheden in september 2014 opgepakt waarna zij zijn geïnformeerd) 
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6. De huidige situatie geschetst 

 

De gemeente Schagen wordt gekenmerkt door een sterke decentrale 

voorzieningenstructuur. Nagenoeg elke kern heeft zijn eigen voorzieningenstructuur 

en aanbod.  Het maken van keuzes over het aanbod van het maatschappelijk 

vastgoed heeft invloed op het voorzieningenniveau in Schagen in het algemeen en 

in de verschillende dorpen en kernen in het bijzonder.  

Een afweging tussen daar waar de gemeente Schagen verantwoordelijk voor is en 

daar waar de kernen en dorpen zelfsturend, zelfredzaam zijn en burgerkracht en 

sociale veerkracht kunnen bundelen.  

 

Hieronder wordt eerst een beeld geschetst van de huidige situatie, aansluitend op 

de onderzoeksopdracht. Het aanbod aan maatschappelijk vastgoed is in beeld 

gebracht vanuit de clusters welzijn, sport en overige accommodatie.  

In bijlage 2 t/m  9 zijn overzichtskaarten opgenomen van de accommodaties in 

clusters.  

 

6.1 Welzijnsaccommodaties 

Dorpshuizen, multifunctionele gebouwen, wijkgebouwen en ontmoetingsruimten zijn 

verschillend opgezet, zowel zelfstandig, in gemeentelijk beheer of in door de 

gemeente gehuurde ruimten van derden en met én zonder gemeentelijke subsidie. 

De dorpshuizen zijn op één na allemaal verzelfstandigd4 en op één na is de horeca 

van alle dorpshuizen verpacht. Alleen voor het dorpshuis de Uijtkijk is een beheerder 

aangesteld die wordt bekostigd door de gemeente. De dorpshuizen vormen allen 

een belangrijke ontmoetingsfunctie binnen de kernen. 

 

Het jongerenwerk heeft in Schagen vier accommodaties tot haar beschikking5. Zij 

dragen zelf de verantwoording voor het beheer en de exploitatie en ontvangen 

hiervoor subsidie. Twee van de drie panden zijn eigendom van de gemeente en 

voor één pand is het recht van opstal gevestigd. De grond is in alle gevallen 

eigendom van de gemeenten.  

 

6.2 Sportaccommodaties  

De gemeente Schagen beschikt, in vergelijking met andere gemeentes in 

Nederland, over veel sportaccommodaties en sporthallen6.  

 

De buitensportcomplexen (voetbal, handbal, atletiek) zijn grotendeels een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het groen- en veldonderhoud wordt door de 

gemeente grotendeels zelf gedaan of is uitbesteed. Daarnaast ontvangen de 

verenigingen subsidie voor hun activiteiten. De huuropbrengsten die de gemeente 

ontvangt van de verenigingen wegen niet op tegen de exploitatiekosten.  

                                                           
4 MFA De Kluft in Petten is eigendom van de gemeente Schagen 
5 Kern 8 in Markt 18, Jongerengebouw De Keet Petten, Jongerengebouw Hyskos Callantsoog, 

Jongerengebouw De Bayes ‘t Zand 
6 Inventarisatie Sportvoorzieningen Schagen van Sportservice Noord-Holland 
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Drie tenniscomplexen7 zijn eigendom van de gemeente, overige zijn in eigendom 

van de tennisverenigingen zelf. Vrijwel alle tennisverenigingen ontvangen subsidie 

voor hun activiteiten.  

 

Beheer en exploitatie van twee sporthallen, één sportzaal en drie zwembaden8 zijn  

uitbesteed aan Sportfondsen Schagen waarvoor de gemeente een exploitatie- 

en/of onderhoudssubsidie betaald.  

Het zwembad in Oudesluis is eigendom van de gemeente en wordt beheerd en 

onderhouden door vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad. Het 

zwembad in Waarland wordt in stand gehouden door Stichting Waarlands 

Zwembad.  

 

Naast de twee sporthallen uitbesteed aan Sportfondsen heeft de gemeente 

Schagen nog vier  sporthallen9. Deze zijn allen in beheer en exploitatie van een 

stichting en drie hallen zijn eigendom van de gemeente.  

 

De twee resterende sportzalen10 zijn of in eigendom van de gemeente of van 

derden. Het beheer en de exploitatie is in beide gevallen de verantwoordelijkheid 

van een stichting. Het beheer en de exploitatie van de sportzaal de Doorbraak valt 

onder dezelfde stichting. 

 

De sporthallen en sportzalen worden in sommige gevallen gebruikt voor 

gymonderwijs. In principe zijn gymzalen voor de onderwijsfunctie gecreëerd. De 

gymzalen zijn ook divers opgezet. Sommige maken onderdeel uit van een dorpshuis 

en worden van daaruit geëxploiteerd. Andere zijn in gemeentelijk beheer of zijn 

overgedragen aan het onderwijs als onderdeel van het schoolgebouw. In de 

avonduren worden de gymzalen verhuurd voor verenigingssport tegen gereduceerd 

tarief.  

 

Gemeente Schagen telt twee atletiekbanen. Beide banen voldoen niet aan de 

normen voor junioren- en seniorenwedstrijden waardoor een beroep gedaan moet 

worden op de wedstrijdbanen in de regio: Heerhugowaard, Den Helder, Hoorn en 

Alkmaar.11  

 

In Schagen zijn acht handbalverenigingen die in totaal 13 velden hebben. Handbal 

is een gecombineerde sport voor binnen en buiten. In de wintermaanden wordt 

                                                           
7 Tennisverenigingen Oudesluis, ‘t Zijpken en STC Schagen zijn volgens kadaster eigendom van de 

gemeente. 
8 Sportzaal Waldervaart, Groeneweghal, Spartahal, Zwembad De Wiel, Zwembad Geestmerend 

Warmhuizen, Zwembad Veersloot Dirkshorn 
9 Sporthal de Doorbraak, Sporthal Harenkarspel, Sporthal Multitreffer ’t Zand, Sporthal Molentocht 

Schagerbrug 
10 Sportzaal de Groet (eigendom gemeente, beheert door Stichting Tuitjenhorn) en Sportzaal de 

Doorbraak (beheert door Stichting Sporthal Doorbraak) 
11 Inventarisatie Sportvoorzieningen Schagen van Sportservice Noord-Holland, bijlage:  

 ‘Overzicht overige Buitensporten in de gemeente Schagen’ 
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gespeeld in de sporthallen. Het aantal leden per vereniging verschilt van 16 tot 201 

leden.12  

 

6.3 Overige accommodaties 

De gemeente Schagen is ook eigenaar van maatschappelijk vastgoed dat verhuurd  

wordt aan verenigingen en organisaties (zoals de Balletschool, Onder de Acacia’s, 

MFA de Kluft in Petten en de Multitreffer).  Deze accommodaties worden 

meegenomen in het gemeentelijk vastgoed beleid dat op dit moment in 

voorbereiding is en waarvoor conform de Wet Markt en Overheid een kostprijs 

dekkend huurtarief berekend wordt. Mogelijkheid bestaat om in het algemeen 

belang bepaalde accommodaties buiten de Wet Markt en Overheid te stellen 

waardoor geen kostprijs dekkend huurtarief gehanteerd hoeft te worden. Het 

voorstel hiervoor aan de raad is in voorbereiding.  

 

Van een aantal accommodaties heeft de gemeente in het verleden het eigendom, 

soms onder voorwaarden, overgedragen aan een stichting of vereniging (onder 

andere de Nieuwe Nes13, De Blokhut en Markt 18). Na deze verzelfstandiging is het 

beheer en de exploitatie van het pand in handen gekomen van derden. De 

exploitatie wordt veelal uit eigen middelen gefinancierd en de gemeente stelt 

alleen incidenteel een investeringssubsidie beschikbaar voor 

vervangingsinvesteringen/renovaties.  

 

6.4 Eigendom, opstal en erfpacht  

Van een aantal van deze verzelfstandigde gemeentelijke accommodaties is 

onduidelijk welke afspraken zijn gemaakt indien de activiteiten worden stopgezet. 

Komt het pand terug aan de gemeente of gelden andere afspraken? Tevens is niet 

in alle gevallen het opstal- of erfpachtrecht goed vastgelegd hetgeen tot gevolg 

heeft dat de opstal door natrekking toekomt aan de eigenaar van de grond en 

daarmee ook de risicoaansprakelijkheid.  

In de komende maanden wordt onderzoek gedaan naar deze situaties zodat deze 

alsnog juridisch goed kunnen worden geregeld.  

 

 

                                                           
12 Inventarisatie Sportvoorzieningen Schagen van Sportservice Noord-Holland, bijlage:  

 Overzicht Handbalverenigingen Schagen 
13 Voor Nieuwe Nes is een opstalrecht gevestigd.  
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7. Het financieel kader 2014 

 

Op verschillende wijze ondersteunt de gemeente de exploitatie van het 

maatschappelijk vastgoed. De totale kosten van het maatschappelijk vastgoed 

bedragen 3 % van de totale begroting. 14 

 

 

 
 

 

Totaal komen de lasten voor het maatschappelijk vastgoed op 2,79 miljoen per jaar. 

Deze bedragen zijn terug te vinden in de gemeentebegroting en kunnen uitgesplitst 

worden naar de volgende financieringsstromen:  

 

 Kapitaallasten  

 Exploitatiesubsidies 

 Onderhoudskosten  

 Verkapte subsidies 

                                                           
14 Kosten voor het maatschappelijk vastgoed zoals beschreven in hoofdstuk 2. Kosten voor het onderwijs 

en de voorschoolse voorzieningen zijn hiermee buiten beschouwing gelaten.  
 

97% 

3% 

Totale begroting 90 mln 

Totale gemeentelijke begroting kosten maatschappelijk vastgoed
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7.1 Kapitaallasten 

Binnensport    134.924 

Buitensport    153.338 

Zwembaden      14.650 

Cultuur    443.124 

Dorpshuizen          6.950 

Wijk- en jeugdgebouwen   153.400 

Totaal     906.386 

 

 

 
 

 

De totale kapitaallasten in de gemeentebegroting komen uit op kleine 10 miljoen 

per jaar. Voor het maatschappelijk vastgoed  zoals omschreven in deze nota zijn de 

afgelopen jaren de meeste investeringen gedaan in de cultuur en dan met name 

ten behoeve van het Cultuurhuis Markt 18. 

 

De lage kapitaallasten voor de sport en met name de zwembaden is te verklaren 

door de hoge leeftijd van de gebouwen. Dit is voordelig voor de kapitaallasten, 

maar heeft wel tot gevolg dat veel onderhoud te verwachten is voor deze 

gebouwen.  

  

Binnensport;  
€134.924,00  

Buitensport;  
€153.338,00  

Zwembaden € 
14.650,00  

Cultuur;  
€443.124,00  

Dorpshuizen € 
6.950,00  

Wijk- 
jeugdgebouwen  € 

153.400,00  

Totale begroting 
Schagen;  

€9.982.000,00  

Kapitaallasten in gemeentelijke begroting 
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7.2 Exploitatiesubsidies  

Binnensport    230.275 

Buitensport               0 

Zwembaden    397.797 

Cultuur      81.683 

Dorpshuizen    179.437 

Wijk/ en jeugdgebouwen    29.273 

Totaal     918.465 

 

 
 

Aan de buitensport wordt geen exploitatiesubsidie verstrekt. De kosten die de 

gemeente maakt voor de instandhouding, komen terug bij de onderhoudskosten.  

 

7.3 Onderhoudskosten 

Bij onderhoudskosten kan een onderscheid gemaakt worden tussen: 

- dagelijks onderhoud -> meerdere malen per jaar bij herhaling 

- groot onderhoud -> 1 keer per jaar afwisselend op noodzaak 

- vervangingsinvesteringen/renovaties -> 1 x per 10 tot 20 jaar 

 

In de gemeentelijke begroting zijn voor verschillende  accommodaties bedragen 

opgenomen voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud. Het gaat daarbij zowel 

om uren en materieel van de buitendienst als externe inhuur. Voor 

vervangingsinvesteringen/renovaties is geen of een beperkt  bedrag opgenomen. 

Het gaat hierbij vaak om grote bedragen waarvoor de raad een krediet 

beschikbaar moet stellen en worden gedekt uit de algemene middelen.  

 

Het dagelijks onderhoud van de sportvelden wordt gedeeltelijk uitgevoerd door de 

verenigingen en gedeeltelijk door de gemeente. Het groot onderhoud wordt 

Binnensport;  
€230.275,00  

Buitensport;  
€-    Zwembaden;  

€397.797,00  Cultuur;  €81.683,00  

Dorpshuizen;  
€179.437,00  

Wijk- 
jeugdgebouwen;  

€29.273,00  

Totale begroting 
Schagen;  

€4.100.000,00  

Exploitiekosten in gemeentelijke begroting 
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uitgevoerd door de gemeente. Voor zowel het dagelijks als groot onderhoud van de 

sportvelden heeft de gemeente een bedrag geraamd in de begroting. 

 

Jaarlijkse onderhoudskosten 

Binnensport    193.564 

Buitensport    463.595 

Zwembaden    214.877 

Cultuur       26.650 

Dorpshuizen                   0  

Wijk/ en jeugdgebouwen       31.356 

Totaal     930.042 

 
 

 

Vervangingsinvesteringen/renovatie 

Voor het totale gemeentelijk vastgoed en de sportvelden is een  nulmeting 

opgesteld door respectievelijk BBA advies en Smit Groenadvies. Deze meerjaren 

renovatieplanning geeft een beeld van de verwachte investeringen voor de jaren 

2015 t/m 2020. 

 

 

 

 

 

 

Binnensport;  
€193.564,00  

Buitensport;  
€463.595,00  

Zwembaden;  
€214.877,00  

Cultuur;  €26.650,00  

Dorpshuizen;  €-    

Wijk- 
jeugdgebouwen;  

€31.356,00  

Totale begroting 
Schagen;  

€5.157.000,00  

Jaarlijks onderhoud in de gemeentelijke begroting 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Renovatie 

sportvelden 

 

 

 

€ 213.500 

 

€ 112.000   

 

€ 490.000   

 

€ 494.500   

 

€ 435.000   

 

€ 1.230.500 

Renovatie 

maatschappelijk 

vastgoed in 

gem eigendom  

 

 

€ 255.128 

 

 

€ 48.709 

 

 

€ 131.623 

 

 

€ 224.656 

 

 

€ 121.312 

 

 

€ 314.057 

 

Voor de renovatie van de sportvelden is geen bedrag opgenomen in de begroting 

en wordt tot op heden jaarlijks gefinancierd uit de algemene middelen - dit was ook 

de werkwijze in de voormalige gemeenten Schagen. Uitgaande van bovenstaande 

nulmeting zal de komende jaren naar schatting een bedrag van € 460.000 nodig zijn  

om de te verwachte vervangingsinvesteringen/renovaties te financieren. 15 

Voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is wel een bedrag opgenomen in 

de begroting maar zal ondanks de jaarlijkse dotatie onvoldoende zijn om alle 

geplande renovaties/vervangingsinvesteringen voor het gemeentelijk vastgoed  op 

termijn te financieren.  

 

7.4 Verkapte subsidies  

De verkapte subsidies zijn de kosten voor energie, onderhoud, verzekeringen en 

belastingen betaald door de gemeente. In totaal bedragen deze € 37.554 per jaar 

voor maatschappelijk vastgoed. Ook de kosten ontstaan door de verhuur van 

accommodaties tegen geen of een te laag huurtarief is een verkapte subsidie. Deze 

zijn in onderstaand overzicht niet meegenomen. Deze worden door de afdeling 

Vastgoed nog in beeld gebracht.  

 

 

                                                           
15

 In deze nulmeting is geen rekening gehouden met renovaties die agv de overcapaciteit aan velden, buiten 
gebruik gesteld worden.  

Binnensport; 
€13.384  

Buitensport; 
€1.794  

Zwembaden; 
€12.517  

Cultuur; 
€3.380  

Dorpshuizen; 
€269  

Wijk- en 
jeugdgebouwe

n; €811  

Verkapte subsidie maatschappelijk 
vastgoed 
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Veel gebruikers van maatschappelijk vastgoed zijn zelf verantwoordelijk voor deze 

kosten en betalen deze dan ook zelf. Bij enkele accommodaties neemt de 

gemeente de kosten voor haar rekening, terwijl ze geen invloed heeft op hoe deze 

tot stand komen. Vanuit de voormalige gemeenten Zijpe, Harenkaspel en Schagen 

zijn hierover verschillende afspraken gemaakt.  

 

7.5 Totale lasten  

Verdeling van totale kosten (kapitaallasten, exploitatiesubsidies, onderhoudskosten 

(excl. renovaties) en verkapte subsidies) over de verschillende  clusters geeft het 

volgende beeld:  

 

 
 

7.6 Gemeentelijke inzet 

Direct en indirect is het personeel betrokken bij de instandhouding van het 

maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Het gaat daarbij om de volgende 

afdelingen: 

- Facilitair (voor dagelijks technisch onderhoud van alle gemeentelijke 

gebouwen) 

- Openbaar gebied (voor dagelijks onderhoud buitensport, velden en 

groenstroken) 

- Ruimte (voor beheer gemeentelijk vastgoed) 

- Samenleving (beleidsformulering op onderdelen) 

 

Met uitzondering van de uren en inzet materieel van de buitendienst, zijn de kosten 

voor gemeentelijke inzet niet opgenomen in het bovenstaande financiële plaatje. 

Binnen de afdelingen wordt geen tijd geschreven waardoor het niet mogelijk is deze 

overheaduren door te rekenen naar het maatschappelijk vastgoed. 

 

De uiteindelijke kosten voor het instand houden van het maatschappelijk vastgoed 

ligt daarmee dus hoger temeer de kosten voor vervangingsinvesteringen/renovaties 

ook niet zijn meegenomen.  

Binnensport;  
€572.147,00  

Buitensport;  
€618.727,00  

Zwembaden;  
€639.841,00  

Cultuur;  
€554.837,00  

Dorpshuizen;  
€186.656,00  

Wijk- en 
jeugdgebouwen;  
€214.840,00  

Totale lasten in de gemeente begroting 



22 
 

 

7.7 Conclusie 

De instandhouding van het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeentegrenzen 

van Schagen is niet mogelijk binnen de bestaande begroting. Uit de 

meerjarenonderhoudsplanning voor de sportvelden en het gemeentelijk 

maatschappelijk vastgoed, blijkt dat de komende jaren veel geïnvesteerd moet 

worden om deze in stand te houden en om het beheer, de exploitatie en in 

sommige gevallen het eigendom over te kunnen dragen aan de verenigingen. 

Immers uit de Meerjarenvisie volgt dat bij privatisering  de accommodaties eerst in 

goede staat gebracht moeten worden. Hierop geldt als uitzondering de sportvelden, 

deze worden in de huidige staat geprivatiseerd.  

De bedragen voor de vervangingsinvesteringen/renovaties zijn niet of niet volledig 

opgenomen in de begroting. 

Daar komt bij dat er een bezuinigingstaakstelling is opgelegd van €405.000 voor het 

totale maatschappelijk vastgoed. Uitgaande van de totale uitgaven van 2,7 mln 

aan maatschappelijk vastgoed gaat het dus om een bezuiniging van 15%. 

 

Deze bezuiniging is globaal op te splitsen in: 

- dorpshuizen         €   50.000 

- beheer sportterreinen       €   80.000 

- sporthallen         €   65.000 

- zwembaden, cultuur en wijk- en jeugdgebouwen   € 210.000 

 

De verdeling van het totaal te bezuinigen bedrag over de clusters is niet hard. 

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden met de verenigingen en organisaties 

binnen het totale maatschappelijk vastgoed kan het te bezuinigen bedrag per 

cluster hoger of lager worden bijgesteld. Uiteindelijk moet het totaalbedrag van € 

405.000 aan bezuinigingen op het totale maatschappelijk vastgoed bereikt worden.  

 

Naast een geraamde bezuiniging van € 80.000 worden buiten sportverenigingen ook 

verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen/ 

renovaties, waarmee het bedrag van € 80.000 op de sportterreinen ruim wordt 

overschreden. 

  

Deze bezuinigingen, de harmonisatie en de toezegging dat een deel van de  

accommodaties in goede staat worden gebracht bij privatisering, dwingt tot het 

maken van keuzes over het aantal accommodaties en de wijze waarop de 

gemeente deze in stand houdt. 
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8 Trends en ontwikkelingen van invloed op de vraag naar accommodaties 

 

Er zijn een aantal demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en trends 

waar we in het kader van het accommodatiebeleid rekening mee moeten houden.  

In bijlage 1 zijn de belangrijkste ontwikkelingen uitgewerkt. Het gaat daarbij om 

ontwikkelingen op het gebied van: 

- bevolkingsontwikkeling 

- de kernen in de gemeente Schagen  

- de hoge welvaart 

- verschuiving van leefdorp naar woondorp in sommige kernen 

- digitalisering 

- mobiliteit 

- individualisering 

- de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

- obesitas en bewegen 

 

Samenvatting 

Terwijl de sociale, economische en demografische omgeving in de afgelopen 

decennia ingrijpend veranderden, hebben een groot aantal maatschappelijke 

accommodaties al ten minste 20 jaar een vaste plaats in de gemeente. Deze 

leggen een groot beslag op de gemeentelijke middelen en beperken daarmee de 

ruimte om op een goede wijze in te spelen op al deze veranderingen. De vraag is in 

hoeverre voor het dienen van de gemeentelijke beleidsdoelen het huidige bestand 

aan accommodaties nog wel nodig en geschikt is. Waarbij wel rekening gehouden 

moet worden met bestaande accommodaties om kapitaalvernietiging te 

voorkomen.  

 

Een traditionele conclusie zou nu luiden dat ‘de gemeente voor een uitdaging staat 

als het gaat om de verdeling van accommodaties over de kernen’. De vraag is 

echter of het de rol is van de gemeente om de accommodaties te bieden. Het 

antwoord ligt voor de hand: dat is niet mogelijk en niet wenselijk.  

Niet in alle kernen in ieder geval. Alle kernen voorzien van alle voorzieningen sluit 

niet aan op de toenemende mobiliteit, individualisering, digitalisering en geschetste 

verschuiving van leefdorp naar woondorp. Daarbij speelt ook de afnemende vraag 

naar accommodaties als gevolg van de verwachte verdere ontgroening en 

vergrijzing. Het betreffen allen ontwikkelingen die voor Schagen ongewenst zijn en 

die in meer of mindere mate consequenties hebben voor de kernen. Door de 

krachten te bundelen kunnen we deze ontwikkelingen tegen gaan zodat de 

gewenste accommodaties tot stand komen en in stand gehouden worden.  

 

De moderne conclusie luidt dat ‘de inwoners van de kernen voor een uitdaging 

staan als het gaat om het organiseren en huisvesten van voorzieningen  en dat de 

gemeente duidelijke keuzes maakt op het punt van ondersteuning van de 

inspanningen van de inwoners op dit vlak’.  

 

De kwaliteit en bereikbaarheid van accommodaties zijn belangrijker dan nabijheid.  

Een blik over de wijk- en dorpsgrenzen en soms zelfs over de gemeentegrens is 

steeds meer een optie voor het gebruik van accommodaties.  
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9 Kaders voor het nieuwe beleid 

 

De doelstellingen zoals geformuleerd in de Meerjarenvisie, het coalitieakkoord en de 

informatie opgehaald tijdens de informatiebijeenkomsten en verdiepingsgesprekken, 

zijn vertaald in kaders voor het accommodatiebeleid van de gemeente Schagen. 

Allereerst wordt een aantal algemene kaders geformuleerd die vervolgens zijn 

uitgewerkt naar de vijf clusters: buitensport, binnensport, dorpshuizen, cultuur en wijk- 

en jeugdgebouwen.  

 

Op basis van de vastgestelde kaders worden deelprogramma’s of projecten  

opgesteld en uitgevoerd waarmee het nieuwe accommodatiebeleid in 2016 en 

volgende jaren wordt geeffectueerd. Tussentijds in mei 2015 wordt over de 

voortgang gerapporteerd. 

 

Vaststelling door de raad   december 2014 

Uitwerking     vanaf januari 2015 (waarbij vanaf de zomer 2014 al 

     oriënterende gesprekken met de verenigingen en 

     instelling zijn gestart)  

Voortgangsrapportage   mei 2015 

Effectuering    januari 2016 en volgende jaren  

 

9.1 Algemeen kader  

 

 

 Gemeente ondersteunt en faciliteert niet, tenzij dit voor de instandhouding 

van het maatschappelijk vastgoed uitdrukkelijk noodzakelijk is.  

 Exploitatie, beheer en duurzame instandhouding van maatschappelijk 

vastgoed is een primaire verantwoordelijkheid van inwoners, verenigingen 

en instellingen of andere particuliere initiatieven.  

 Activiteiten passend binnen de kaders van het subsidiebeleid en die de 

beleidsdoelen van de gemeente ondersteunen, worden gesubsidieerd.  

 Het maatschappelijk vastgoed krijgt geen financiële vergoeding tenzij 

aantoonbaar is dat exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk 

is. Bijdrage in de exploitatie wordt gebudgetteerd als de activiteiten in het 

maatschappelijk vastgoed de beleidsdoelen van de gemeente 

ondersteunen.  

 De gemeente Schagen is, daar waar mogelijk, geen eigenaar van het 

maatschappelijk vastgoed. 
 Voor maatschappelijk vastgoed (nog) in eigendom van de gemeente wordt 

een eenduidige kostendekkend tarief gehanteerd. 

 De gemeente Schagen huurt geen ruimte voor onderverhuur aan derden, 

waar gemeente geen wettelijke plicht heeft.  

 De in het verleden gemaakte afspraken over gemeentelijke ondersteuning 

worden geharmoniseerd.  

 Gemeente Schagen regisseert en faciliteert verzelfstandiging van het 

gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.  

 In gelijkwaardige gevallen wordt maatschappelijk vastgoed gelijk 

behandeld.  
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Toelichting:  

Het algemene kader  sluit aan bij de pijler dat we ons in Schagen richten op een 

duurzame en zelfredzame samenleving. Hierbij zijn de inwoners verantwoordelijk voor 

de instandhouding van het maatschappelijk vastgoed. Mocht deze verantwoording 

vanuit de samenleving niet gedragen worden, dan ontbreekt het aan draagvlak. 

Draagvlak betekent dat er voldoende animo, kennis en kunde is om besturen te 

vormen en om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan de activiteiten en dat 

er vervolgens voldoende mensen gebruik willen maken van een voorziening zodat 

voor de noodzakelijk huisvesting een duurzame exploitatie opgesteld kan worden. 

Waar lokale draagvlak tekort schiet, kan soms in combinatie met een nabije kern of 

wijk wel voldoende draagvlak gevonden worden. 

Op het moment dat de draagvlak uitblijft, moet geconstateerd worden dat er 

onvoldoende basis resteert voor de specifieke accommodatie. Gemeentelijke 

ondersteuning wordt stopgezet en wanneer een pand nog gemeentelijk eigendom 

is, wordt het door de gemeente verkocht tenzij het van strategisch belang is.  

 

De gemeente Schagen vervult in het kader van het maatschappelijk vastgoed nu in 

sommige gevallen een regisserende rol. Deze rol verschuift naar een 

ondersteunende en faciliterende rol. Deze kan verschillend worden ingevuld 

afhankelijk van de afspraken gemaakt met de besturen en exploitanten. Alleen bij 

verzelfstandig van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed zal de gemeente een 

regisserende en faciliterende rol vervullen.  

 

Besturen/exploitanten verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de 

accommodatie zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

accommodatie. Voor vervangingsinvesteringen/renovaties werd in het verleden 

vaak een beroep gedaan op de gemeente of fondsen.  

In de gemeentelijke begroting is voor vervangingsinvesteringen/renovaties van 

maatschappelijk vastgoed geen of een te laag bedrag opgenomen en is tot op 

heden gefinancierd uit de algemene middelen.   

De gemeente Schagen zal in de toekomst aanvragen voor 

vervangingsinvesteringen/renovaties voor percelen niet meer toekennen, tenzij 

aangetoond wordt dat financiering door derden uitdrukkelijk niet mogelijk is en het 

past binnen de kaders van deze nota.   

Voor sportvelden geldt dat aanvragen voor vervangingsinvesteringen/renovaties 

niet worden toegekend en door de verenigingen zelf moeten worden opgevangen.  

 

We willen in samenspraak met onze inwoners bijdragen aan maatschappelijke 

activiteiten passend binnen de kaders van het subsidiebeleid en de beleidsdoelen 

van de gemeente. Vanuit dat standpunt worden alleen de activiteiten van de 

verenigingen gesubsidieerd.  

 

Gemeente draagt eigendom van het gemeentelijk vastgoed over, dan wel sluit 

hiervoor een opstal of erfpachtovereenkomst af. In al deze gevallen is gemeente 

niet risicoaansprakelijk of verantwoordelijk voor het onderhoud aan deze panden. In 

bepaalde situaties is het (nog) niet mogelijk het eigendom over te dragen of om een 

recht van opstal of erfpacht te vestigen, omdat de werkzaamheden verbonden aan 

de instandhouding van dit vastgoed (nog) niet door verenigingen verricht kunnen 

worden. Als maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente wordt 
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overgedragen, dan wordt geborgd dat de bestemming maatschappelijk blijft en 

dat het vastgoed als het de maatschappelijke functie verliest, voor de 

oorspronkelijke aankoopprijs als eerste te koop wordt aangeboden aan de 

gemeente.  

 

Conform de uitgangspunten van het nieuwe gemeentelijke vastgoedbeleid wordt 

voor maatschappelijk vastgoed eenduidige kostendekkende tarieven gehanteerd. 

Dit uitgangspunt geldt niet voor die accommodaties waarop de Wet Markt en 

Overheid in het algemeen belang niet van toepassing is. Om welk gemeentelijk 

maatschappelijk vastgoed het in deze gaat, daarvoor is een raadsvoorstel in 

voorbereiding. Deze accommodaties worden beschouwd en geteld als een 

(verkapte) subsidie. 

 

De overdracht van taken aan de verenigingen kan hogere kosten voor de 

gebruikers betekenen. Door samenwerking en/of samenvoeging van complexen 

kunnen kosten gedrukt worden, maar dat is een eigen verantwoordelijkheid van de 

verenigingen.  

 

De gemeente Schagen huurt geen ruimte van derden om het vervolgens voor een 

lagere huur onder te verhuren aan een vereniging of instelling. Dit geldt niet voor 

bijvoorbeeld het onderwijs waarvoor de gemeente een wettelijke taak heeft om 

voldoende huisvesting aan te bieden.  

 

Het uitgangspunt dat maatschappelijk vastgoed geen financiële vergoeding 

ontvangt, is niet van toepassing als nadrukkelijk wordt aangetoond dat exploitatie 

zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk is. Op deze manier worden de schaarse 

middelen ingezet daar waar het echt nodig is. Anders dan in het verleden zal dat 

niet meer gebeuren door het achteraf financieren van exploitatietekorten, maar 

door vooraf budgetten af te spreken.  

 

Binnen bovenstaand kader verwachten we de gestelde bezuiniging op het 

maatschappelijk vastgoed te realiseren.  

 

9.2 Cluster buitensport  

 

 

Algemeen kader nader uitgelicht: 

 

 Buitensportaccommodaties (gebouwen en terreinen) worden beheerd, 

en geëxploiteerd door het bestuur van de betreffende sportvereniging. 

Hieruit volgt dat het bestuur zelf verantwoordelijk is voor de 

instandhouding van de overcapaciteit. 

 

 

 

Huidige aanbod buitensport 

In de gemeente Schagen zijn veel sportaccommodaties gegeven het aantal 

inwoners.16 Als daarbij een groot deel van deze accommodaties gefinancierd wordt 

door de gemeente zijn de lasten voor de gemeenschap hoog. Anderzijds is de 

                                                           
16

 Inventarisatie sportvoorzieningen Schagen door Sportservice N-H van mei 2014 
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sportdeelname nog niet maximaal en is er niet alleen ruimte voor groei maar past 

het binnen het beleid om actieve deelname te stimuleren.  

 

De keuze welke voorzieningen op de lange termijn levensvatbaar kunnen zijn, zal 

uiteindelijk door de inwoners gemaakt worden. Het zijn die voorzieningen waar men 

én actief gebruik van maakt als deelnemer én waar men zich als vrijwilliger voor wil 

inzetten. 

 

Zwembaden 

De gemeente Schagen telt vijf (binnen en buiten) zwembaden en beschikt 

daarnaast over een 12 km lange kuststrook. Het aanbod is daarmee voor een 

gemeente als Schagen groot. Vier van de vijf zwembaden hebben de afgelopen 

twee jaar de bezetting zien stabiliseren, en ook uit de toekomstverwachtingen blijkt 

dat de bezetting van zwembaden stabiel blijft.17  

 

Drie van de vijf zwembaden – waaronder het binnenbad De Wiel - zijn 

ondergebracht bij Sportfondsen Schagen. De overige twee18 zijn in beheer van de 

gemeente. Uitgangspunt is om het beheer en de exploitatie van alle 

buitenzwembaden over te dragen aan de inwoners en van gemeentewege geen 

exploitatiebijdrage te geven.   

 

Voetbal 

Overcapaciteit sportvelden voetbal  

Uit onderzoek van Sportservice N-H en Smit Groenadvies kan worden opgemaakt 

dat aantal boventallige voetbalvelden  6 en 9 bedraagt op basis van respectievelijk 

de KNVB richtlijnen en bij optimaal gebruik van de velden. 19 Daarbij zijn de kleine 

extra velden buiten beschouwing gelaten. Zie bijlage 11 de overzichtskaart van 

boventallige velden. 

 

De sportverenigingen waar het betrekking op heeft, zijn zelf verantwoordelijk voor 

deze overcapaciteit. De gemeente kan hierin meedenken. Bij overcapaciteit zijn 

voor de verenigingen de volgende mogelijkheden denkbaar:  

- intensiever gebruik (meer leden); 

- vereniging onderhoud en financiert zelf het boventallig veld (verhuur aan 

derden); 

- het boventallige veld wordt buiten gebruik gesteld, minimaal onderhoud 

resteert voor de vereniging; 

- andere bestemming; alleen indien het per saldo een financieel voordeel 

oplevert voor de gemeente.   

 

Implementatie  

Conform onderlinge afspraak, doch uiterlijk vóór 1 januari 2016 worden de 

sportverenigingen verantwoordelijk voor de overcapaciteit.  

 

Honk en softbal  

De gemeente Schagen telt één honk- en softbalclub The Rangers die gebruik maakt 

van een voormalige voetbalveld van de voetbalvereniging SRC.  

                                                           
17 Inventarisatie sportvoorzieningen Schagen door Sportservice N-H van mei 2014 
18 Zwembad Waarland en Oudesluis 
19 Beoordeling sportveldbehoefte voetbalverenigingen in de gemeente Schagen van Smit Groenadvies 

16 juni 2014 
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Tennis  

Voor de tennisverenigingen heeft deze kadernota geen gevolgen. De activiteiten 

van de tennis kunnen op basis van het subsidiebeleid in aanmerking komen voor 

subsidie voor de aangeboden activiteiten.  

 

Handbal 

De handbalsport in Nederland ervaart een dalende trend. Het is nog steeds populair 

in een aantal regio’s waaronder Schagen, maar het ondervindt concurrentie van 

onder andere het vrouwenvoetbal. Schagen telt 13 handbalvelden. Met 

uitzondering van de handbalvereniging in Schagen maken de handbalvelden 

alleen onderdeel uit van een voetbalcomplex.  

Volgens de NHV richtlijnen bieden deze 13 velden ruimte aan 130 teams. De acht  

verenigingen tellen 55 teams die samen 870 leden hebben. De leden per vereniging 

variëren tussen de 16 en 201 leden.   

 

De sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor deze overcapaciteit. De 

overcapaciteit kan niet toegeschreven worden naar een of meerdere individuele 

verenigingen. De overcapaciteit kan dus alleen teruggebracht worden als meerdere 

verenigingen gebruik maken van elkaars velden en andere afstoten. Welke velden 

boventallig zijn en kunnen worden afgestoten zullen de verenigingen in 

gezamenlijkheid moeten bepalen. De gemeente kan hierin meedenken.  

 

Implementatie  

Conform onderlinge afspraak, doch uiterlijk vóór 1 januari 2016 worden de 

handbalverenigingen verantwoordelijk voor de overcapaciteit.  

 

Atletiek 

De twee atletiekbanen Tas 82 en a.v. Nova beschikken over een 

kunststofatletiekbaan. Er bestaan geen landelijke normen wanneer er een echte 

atletiekbaan moet worden aangelegd. Wil je atletiek in al zijn vormen kunnen 

beoefenen dan is een kunststof atletiekbaan met diverse voorzieningen voor werp 

en springnummers noodzakelijk. 

 

De vraag is of beide banen in stand gehouden moeten worden en indien daar 

sprake van is, of alle voorzieningen op beide banen in stand gehouden moeten 

worden. Om op wedstrijdniveau te kunnen spelen voor junioren en senioren, wordt 

nu immers al uitgeweken naar andere banen buiten de gemeente Schagen.  

Dit is onderwerp van gesprek met de twee verenigingen. 

 

Onderhoud sportvelden voetbal, rugby, honk en softbal, handbal, atletiek, ijsbanen 

en jeu de boules.  

De sportvelden zijn eigendom van de gemeente. Om de zelfwerkzaamheid van de 

verenigingen te vergroten wordt het dagelijks onderhoud van de sportvelden 

overgedragen aan de verenigingen.  

 

Zoals eerder opgemerkt heeft de gemeente voor vervangingsinvesteringen/ 

renovaties van de sportvelden geen bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting. 

Deze bedragen werden tot op heden gedekt uit de algemene reserves en 

financiële meevallers.  



29 
 

 

Vooralsnog is het niet mogelijk om een structureel bedrag te reserveren voor 

vervangingsinvesteringen/renovaties. Ook het ad hoc financieren van 

vervangingsinvesteringen/renovaties is niet mogelijk, omdat de beschikbare 

middelen zijn uitgeput. Bovendien zijn geen opbrengsten te verwachten uit 

grondverkoop of andere activiteiten.  

 

In de lijn van de Meerjarenvisie 2014-2018 wordt een beroep gedaan op de eigen 

kracht en zelfwerkzaamheid van de inwoners.  

Daartoe wordt voor de sportvelden in de eerste maanden van 2015, mede in 

samenspraak met de verenigingen, op de volgende onderdelen nader onderzoek 

gedaan:  

 

 Vergroten van de zelfwerkzaamheid en de eigen (financiële) 

verantwoordelijkheid van de verenigingen. Waarbij, naast het dagelijks 

onderhoud, ook  het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen/ 

renovaties worden overgedragen aan de verenigingen. 

 

 Omdat het totale onderhoud van de sportvelden in handen van de 

verenigingen komt, worden de sportvelden geprivatiseerd, met recht van 

terugkoop als de sportvelden niet meer als zodanig worden gebruikt. Met 

andere woorden: de vereniging krijgt de velden niet alleen in eigen beheer, 

maar ook wordt de vereniging zelf eigenaar van de velden. De eis uit de 

Meerjarenvisie, dat het onderhoud kwalitatief goed moet zijn voordat 

geprivatiseerd wordt, losgelaten voor de sportvelden. 

 

 Indien privatisering van de sportvelden onmogelijk is, wordt een 

kostprijsdekkend tarief vaststellen voor de verhuur van de sportvelden. 
 

 

Daarnaast zal ook de gemeente onderzoeken welke bijdrage vanuit de gemeente 

mogelijk zijn om de sportvelden op langere termijn te onderhouden.  

 

Implementatie  

Na het onderzoek op bovengenoemde punten, zal naar verwachting voor de zomer 

2015 een besluit genomen worden over de privatisering dan wel het berekenen van 

een kostprijsdekkende huur voor de sportvelden.    

Gedurende de onderzoeksperiode en de periode van implementatie (ongeveer 

twee jaar) wordt geen subsidie verstrekt voor vervangingsinvesteringen/renovaties 

voor de sportvelden.   

 

Conform onderlinge afspraak, doch uiterlijk vóór 1 januari 2016 worden de 

sportverenigingen al verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud.  

 

9.3 Cluster binnensport 

Het aantal sportaccommodaties is gegeven het aantal inwoners hoog.  

Er zijn in de gemeente Schagen zes sporthallen op 46.000 inwoners waarbij de 

normen van de planologische kengetallen uitgaan van een bandbreedte van 

maximaal één sporthal per 15.000 inwoners en minimaal één sporthal per 20.000 
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inwoners. In vergelijking met de planologische normen zijn er in Schagen ongeveer 

twee keer zoveel sporthallen.20  

 

Overdag staan de sportaccommodaties voor een groot deel leeg. Deze leegstand 

zal toenemen als het onderwijs bij een dalend aantal leerlingen er minder gebruik 

van maakt ten behoeven van het gymonderwijs. In de avonduren daarentegen 

worden de sportaccommodaties intensief gebruikt en is er in bepaalde locaties zelfs 

een tekort. Beheerders staan voor de uitdaging om de beschikbare capaciteit 

efficiënter in te zetten.  

 

Het aantal accommodaties kan ook verklaard worden door de zeer brede 

sportvoorkeur van de inwoners. Er worden veel binnen- en buitensporten beoefend, 

waarbij tennis en voetbal het meest populair zijn. Daarnaast doen de inwoners van 

Schagen graag aan laagdrempelige activiteiten zoals wandelen, fietsen en 

hardlopen, maar ook fitness is populair.  

 

Hier tegenover staat dat de sportdeelname nog niet maximaal is (sportdeelname in 

Schagen ligt naar verwachting iets onder het landelijke gemiddelde21) waardoor er 

ruimte is voor groei hetgeen past binnen het beleid om actieve deelname te 

stimuleren.  

 

Sporthallen, -zalen en het overdekt zwembad 

De sporthallen , -zalen en het overdekt zwembad zijn zonder gemeentelijke bijdrage 

in de exploitatie niet in stand te houden door de exploitanten. Niettemin zal de 

gemeentelijke subsidie voor exploitatie en beheer geharmoniseerd en verlaagd 

moeten worden en zal de mogelijkheid onderzocht worden om accommodaties te 

sluiten/af te stoten.   

 

Gymnastiekzalen 

De drie gymnastiekzalen in beheer en exploitatie van de gemeente worden 

overgedragen aan het onderwijs waarvoor de gymnastiekzalen in stand gehouden 

worden. Gymnastiekzalen die niet meer nodig zijn voor het gymnastiekonderwijs 

worden afgestoten.  

Herschikking van de gymzalen wordt nu al gecombineerd met de herschikking van 

het scholenbestand. Bij (ver)bouw van een school wordt niet meer automatisch een 

gymzaal gebouwd. Gekeken wordt naar omringende sporthallen en sportzalen 

zodat daar overdag intensiever gebruik van wordt gemaakt. 

 

9.4 Cluster dorpshuizen  

Voor de vraag welke gebouwen we aanmerken als dorpshuizen, hebben we een 

beroep gedaan op de definitie die Platform Dorpshuizen Noord Holland hanteert. 22   

 

                                                           
20 Inventarisatie Sportvoorzieningen Schagen van Sportservice Noord-Holland 
21

 Inventarisatie Sportvoorzieningen Schagen van Sportservice Noord-Holland 
22

 Dorpshuizenbeleid op Maat van het Platform Dorpshuizen Noord Holland van November 2009 
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Wat is een dorpshuis? 

Dorpshuizen hebben een sociaal-culturele functie. Het zijn openbare 

ontmoetingplaatsen voor de dorpsbewoners. Ze bieden onderdak aan 

het verenigingsleven. Door deze activiteiten dragen ze bij aan de sociale 

cohesie in dorpen waar ze soms nog de enig overgebleven voorziening 

zijn. Kenmerk van dorpshuizen is dat ze multifunctioneel zijn, waardoor 

een breed scala aan functies en activiteiten mogelijk is. Daarom worden 

dorpshuizen wel de spiegel van de plattelandssamenleving genoemd. 

Functies komen en functies gaan, al naar gelang de behoeften van 

de gebruikers en de actuele thema’s in de samenleving. 

Dorpshuizen worden bestuurd door vrijwilligers. Als het gebouw geen 

eigendom is van de gemeente, is de rechtsvorm meestal een stichting. 

De omzet van de bar en het verhuren van ruimten zijn het fundament 

voor de exploitatie. De draagkracht van de primaire doelgroepen  

(verenigingen, ouderen, jongeren) maken een puur commerciële 

uitbating van dorpshuizen onmogelijk. Circa de helft van de dorpshuizen 

in Noord-Holland draait helemaal op vrijwilligers. Anderen 

hebben een beheerder in dienst of hebben de horeca verpacht. 

 

 

 

Uitgaande van deze definitie hebben we de volgende tien accommodaties 

aangemerkt als dorpshuizen: 

 Dorpshuis Waarland 

 Dorpshuis De Klimop, Sint Maarten 

 Dorpshuis De Kastanjeboom, Dirkshorn   

 Dorpshuis Warmenhuizen 

 Dorpshuis AHOJ, Tuitjenhorn 

 Dorpshuis De Uijtkijk, Sint Maartensbrug 

 Dorpshuis Callantsoog 

 MFA De Kluft in Petten 

 Verenigingsgebouw ’t Centrum, Stroet 

 Trefpunt Krabbendam 

 

In het verleden zijn door de voormalige gemeenten verschillende afspraken 

gemaakt met de besturen van de dorpshuizen over de exploitatie, beheer  en 

onderhoud van de dorpshuizen. Zo varieert de exploitatiesubsidie € 0,- tot bijna € 

50.000 per jaar, is het horecagedeelte niet in alle gevallen verpacht en is de 

gemeente in een enkel geval nog eigenaar van het pand. Verschillende 

argumenten liggen ten grondslag aan deze verschillen. In het kader van de 

harmonisatie van het beleid worden uniforme afspraken gemaakt met de besturen 

van de dorpshuizen.  

 

De dorpshuizen zijn in sommige gevallen zonder gemeentelijke bijdrage in de 

exploitatie niet in stand te houden. Niettemin zal de gemeentelijke subsidie voor 

exploitatie en beheer geharmoniseerd en verlaagd moeten worden.    

 

De dorpshuizen die in de afgelopen jaren geen exploitatiesubsidie hebben 

ontvangen, ontvangen ook na de harmonisatie geen exploitatiesubsidie.  
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9.5 Cluster cultuur 

In het verleden zijn op verschillende wijzen panden met een culturele bestemming 

overgedragen aan verenigingen en stichtingen. De afspraken die daaromtrent zijn 

gemaakt zoals recht van teruggave, opstal-en erfpachtrechten zijn niet in alle 

gevallen goed juridisch vastgelegd. Om onduidelijkheden in de toekomst te 

voorkomen, worden deze afspraken alsnog formeel bekrachtigd. De 

bezuinigingstaakstelling op het maatschappelijk vastgoed raakt ook de cluster 

cultuur.   

 

9.5 Cluster wijk- en jongerengebouwen  

Het jongerenwerk heeft in Schagen vier accommodaties tot haar beschikking. Eén in 

Markt 18 in Schagen en drie panden in de voormalige gemeente Zijpe. Vraag is of al 

deze locaties als jongerencentrum in stand gehouden moeten worden of dat door 

medegebruik het jeugd- en jongerenwerk ook gestalte kan krijgen.  

Ten aanzien van de wijkgebouwen ligt er ook een ambitie om te komen tot een 

bezuiniging.  
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Bijlage 1 Ontwikkelingen en trends  

 

Demografische ontwikkelingen 

 

Bevolkingsontwikkelingen 

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de bevolkingsgroei in Schagen stagneert. 

De komende jaren wordt zelfs een daling van het aantal inwoners verwacht.23 Deze 

ontwikkeling in de toekomstige bevolkingssamenstelling noopt tot bezinning op de 

beschikbare accommodaties. De meeste accommodaties zijn gebouwd bij een 

destijds verwachte bevolkingsgroei.  

 

Ontgroening 

Er is ook sprake van ontgroening  in Schagen. Hiervan is sprake als er minder 

geboortes zijn, waardoor er minder jeugd is en bijkomt. Deze tendens die volgt uit 

‘Gemeente Schagen in Cijfers’ wordt ook bevestigd uit eigen cijfers voor de  

onderwijsprognose24.  

 

In het schooljaar 2013-2014 is het aantal leerlingen met 115 gedaald ten opzichte 

van het schooljaar ervoor. De verwachting is dat deze daling zich voort zet 

waardoor het aantal basisschoolleerlingen in het schooljaar 2030-2031(3544 

leerlingen) met 20% is gedaald ten opzichte van 2013-2014 (4278 leerlingen). Deze 

daling zal ook effect hebben op het voortgezet onderwijs.   

 

Deze ontgroening heeft gevolgen voor het onderwijs en in het bijzonder de 

sportvraag. Jeugd tot 20 jaar is in bepaalde takken van sport 

oververtegenwoordigd. Zo wordt voetbal en handbal veel beoefend door de jeugd 

tot 20 jaar en in mindere maten door volwassenen. De generatie van 50+ is bij 

voetbal en handbal met slechts respectievelijk 5% en 3% vertegenwoordigd.25 

Een daling van het aantal jeugdleden heeft directe gevolgen voor de sportvraag.  

 

Vergrijzing 

Schagen heeft in vergelijking met gemeenten met een vergelijkbare 

bevolkingsomvang een grote groep 65+ers en deze tendens zal zich naar 

verwachting de komende jaren doorzetten. Zo zal het aantal 75+ers naar 

verwachting meer dan verdubbelen in 203526. 

 

De vraag naar ontmoetingsruimte kan met de vergrijzing toenemen maar niet zo 

sterk omdat de verwachting is dat de 65+ers individualistischer worden en elkaar op 

een andere manier willen ontmoeten (digitaal en ongeorganiseerd). 

 

De vraag voor sporten in verenigingsverband zal door de vergrijzing niet veranderen 

omdat de sportvraag van 65+ers naar voetbal, handbal en atletiek niet hoog is. 

Zoals blijkt uit de inventarisatie van Sportservice bekwamen 50+ers zich meer in 

buitensporten zoals golf en jeu de boules waar zij maar liefst 41% van het 

ledenbestand uitmaken. Daarnaast bestaat 82% van de ‘sociale sporters’ (biljart, 

bridge, schaken en kegelen) uit 50+ers en is dit absoluut de sportcategorie die het 

meest beoefend wordt onder ouderen.  

                                                           
23

 Gemeente Schagen in cijfers 
24 Leerling prognose PO 2012-2030 
25 Inventarisatie sportvoorzieningen Schagen door Sportservice N-H van mei 2014 
26 Gemeente Schagen in cijfers 
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Gezinssamenstelling en -gedrag  

De  gezinsgrootte neemt nog steeds af en bestaat landelijk uit gemiddeld 2,2 

personen. Er is minder tijd voor vrijetijdsbesteding omdat we het steeds drukker 

hebben gekregen als tweeverdieners en met het combineren van werk met privé. 

Daarbij komt dat de vrijetijdsbesteding is veranderd. Meer tijd wordt besteed aan TV 

en internet waardoor we minder tijd hebben voor een lidmaatschap van een 

vereniging en de inzet voor vrijwilligerstaken.  

 

De kernen in Schagen 

De gemeente Schagen telt 25 kernen verspreid over een groot landoppervlakte. 

Schagen grenst aan de gemeenten Hollands Kroon, Langedijk, Bergen en Den 

Helder. Ten  zuiden liggen de grote steden Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn waar 

grootstedelijke voorzieningen zijn. 

 

Van de 25 kernen merkt de BAG er 15 aan als centrale kernen. Deze kernen 

verschillen behoorlijk in grootte, er zijn vier kernen met meer dan 2500 inwoners, zes 

kernen met een inwoneraantal tussen 1500-2500 en vijf met minder dan 1500 

inwoners.  

 

 

 

Kernen en inwoneraantallen per 
1-1-2014   

 

 
  

  
  

 

 
Burgerbrug 

 
811   

 

 
Callantsoog 

 
2462   

 

 
Dirkshorn 

 
1697   

 

 
Oudesluis 

 
732   

 

 
Oudkarspel 

 
7   

 

 
Petten 

 
1681   

 

 
Schagen 

 
18450   

 

 
Schagerbrug 

 
2034   

 

 
Sint Maarten 

 
1831   

 

 
Sint Maartensbrug 774   

 

 
Sint Maartensvlotbrug 606   

 

 
t Zand 

 
2387   

 

 
Waarland  

 
2534   

 

 
Warmenhuizen 6173   

 

 
Tuitjenhorn  

 
3786   

 

 
Totaal    45965   

 

       

In de vier grote kernen (Schagen, Waarland, Warmenhuizen en Tuitjenhorn) woont 

67% van de inwoners; in de middelgrote kernen (Callantsoog, Dirkshorn, Petten, 

Schagerbrug, Sint Maarten, ’t Zand) 26% van de inwoners en in de kleine kernen 

(Burgerbrug, Oudesluis, Oudkarspel, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug) 6%. 
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52% van het totaal aantal accommodaties ligt in de grote kernen waarvan alleen al 

33% in Schagen. 36% van het totaal aantal accommodaties ligt in de middelgrote 

kernen en 12% in de kleine kernen.  

 

Hoge welvaart 

Rekening houdend met de inflatie en het steeds kleiner worden van huishoudens 

had een doorsnee-huishouden in 2010 gemiddeld genomen, een kwart meer 

inkomen te besteden dan zo’n 30 jaar geleden.  

 

Volgens cijfers over de afgelopen tien jaar is het in Nederland steeds beter gegaan. 

Informatie daarover geeft de zogenaamde leefsituatie index van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau. Dit is een maatstaf voor de kwaliteit van leven en wordt 

gekeken naar de woonsituatie, gezondheid, vrijetijdsbesteding, participatie, 

mobiliteit en vakantie van Nederlanders. Tussen 1999 en 2010 is de leefsituatie van 

de Nederlanders met 6% verbeterd. Voor alle groepen is het beter geworden, maar 

voor de lage inkomens, niet-westerse allochtonen en alleenstaanden nog het meest. 

 

Met 2,5% 65+ers met een echt laag inkomen, zijn we gelukkig ver verwijderd van de 

tijd waarin ‘oud’ gelijk stond aan ‘arm’. Met de invoering van de AOW meer dan 

een halve eeuw geleden is daar een grote verandering in gekomen. Voor het eerst 

in de geschiedenis van de mensheid zijn het juist de ouderen die het beste af zijn.27 

Weliswaar is er de laatste paar jaar sprake van een stagnatie of zelfs van een lichte 

afname in de welvaartsontwikkeling, maar we zitten nog steeds op een veel hoger 

niveau dan 30 jaar geleden.  

 

Nu vrijwel iedereen meer welvaart en meer keuzevrijheid heeft gekregen en die ook 

gebruiken, kan de gemeente ook bij maatschappelijke activiteiten en bij de 

huisvesting daarvan meer overlaten aan het particulier initiatief en de gemeentelijke 

bijdrage verminderen.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen  

 

Van leefdorp naar woondorp 

Vanaf 1960 is er een verschuiving ontstaan van leefdorp naar woondorp. Een 

leefdorp met veel(kleinschalige) winkels, cafés, ondernemingen en overige 

voorzieningen bestaat in sommige gevallen niet meer. Er zijn kernen waar de 

voorzieningen zijn weg zijn en er zijn kernen waar dat niet zo is.  

Toch wordt nog vaak in discussie hiernaar teruggegrepen, want we willen graag 

“dat alles toch aanwezig moet zijn in een dorp”. De werkelijkheid is weerbarstiger. 

Schaalvergroting en concentratie is bepalend waardoor voorzieningen en 

middenstand verdwijnen uit de dorpen. Steeds meer mensen zijn gewend om 

activiteiten niet meer in hun buurt, wijk of zelfs dorp te bezoeken. We wonen in een 

dorp omdat we ons daar prettig bij voelen en omdat vrienden en familie daar 

wonen.   

 

Digitalisering  

Het internet is bij uitstek de plek om op allerlei manieren sociale banden aan te gaan 

met mensen over de hele wereld en gelijkgestemden. Nederland staat al jarenlang 

op de eerste plaats van de Europese ranglijst met het grootste aandeel huishoudens 

                                                           
27 Sturen op geluk Geluksbevordering door nationale overheden, gemeente en publieke instellingen, 

SCP mei 2012 
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die toegang hebben tot internet. We zoeken niet meer automatisch het contact 

met leeftijdsgenoten uit het dorp nu de wereld aan onze voeten ligt.  

De digitalisering kan leiden tot minder activiteiten en leegloop in dorpshuizen, 

wijkgebouwen en jongerencentra.  

 

Jongeren en digitalisering 

Jongeren maken massaal gebruik van sociale media om elkaar te ontmoeten en 

informatie te verzamelen. De vraag is of in dit digitale tijdperk, een fysiek gebouw 

waar jongeren samenkomen nog wel een functie heeft. Het jeugd- en jongerenwerk 

(zowel professioneel als niet professioneel) heeft een belangrijke signaleringsfunctie 

en daarvoor moet je jongeren zien en spreken. Dit gebeurt voor een deel op straat, 

maar daarmee kan niet worden volstaan. Jongeren moeten een plek hebben om 

samen te komen, waar activiteiten worden georganiseerd door en met jongeren. Dit 

kan een speciale jeugd- en jongerencentra zijn, maar ook een gebouw gedeeld 

met andere gebruikers.  

 

Mobiliteit 

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Deze groei uit zich in 

de grote mate waarin mensen afstanden afleggen om zich te verplaatsen. Hiervoor 

zijn twee oorzaken aan te wijzen: 

 

Ten eerste oorzaak is gelegen in de toegenomen beschikbaarheid van snellere 

vervoersmiddelen – autobezit is de afgelopen dertig jaar verdubbeld - en het sneller 

worden van vervoerssystemen zoals betere wegverbindingen.  

Tweede oorzaak wordt de ruimtelijk schaalvergrotingsprocessen genoemd. De 

toegenomen verplaatsingsafstanden voor het woon- en werkverkeer zijn daarvan 

een goed voorbeeld. Ook het openbaar vervoer kreeg hierin een belangrijke rol, 

voor alle afstandsklassen en inkomensgroepen.28   

 

Uit het onderzoek van Sportservice blijkt dat de inwoners van Schagen bereid zijn om 

te reizen om hun sport te kunnen beoefenen, maar dat in de praktijk niet doen 

omdat men dichtbij kán sporten.  

Zo geeft 40% van de mensen uit de voormalige gemeente Zijpe meer dan 10 km te 

willen reizen voor een sportvoorziening. 20% wil niet verder reizen dan 3 km. In de 

voormalige gemeente Schagen is dit percentage hoger. In de voormalige 

gemeente Harenkarspel is ongeveer een derde bereid verder te reizen dan 10 km. 29 

 

Nabijheid van voorzieningen is door de toegenomen mobiliteit minder belangrijk 

geworden. Reizen om meer specifieke accommodaties te bereiken, bijvoorbeeld 

voor specifieke sporten of kwalitatief goede accommodatie, is al langer 

geaccepteerd. Maar dat geldt ook steeds meer voor accommodaties die veelal 

gelden als onmisbaar in een wijk of dorp.  

 

Individualisering 

De laatste decennia daalt het aandeel sportende mensen dat lid is van een 

sportvereniging. Van alle sporters is bijna de helft aangesloten bij een vereniging. De 

rest sport in commercieel verband, individueel of in een andere setting. In de 

                                                           
28 ‘Mobiliteit, Welvaart en leefomgeving’ Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het 

Ruimtelijk Planbureau 2006 
29 Inventarisatie sportvoorzieningen Schagen door Sportservice N-H van mei 2014; Bron: Mulier Instituut, 

2013 



37 
 

inventarisatie van Sportservice wordt deze tendens ook voor Schagen bevestigd. 

Populair zijn de route gebonden activiteiten, te voet, op de fiets, of op de schaats. 

Behalve zwemmen (de zee buiten beschouwing gelaten), fitness en tennis zijn het 

sporten waar geen accommodatie voor nodig is.  

 

Sportverenigingen worden gezien als een belangrijk sociaal verband – als 

ontmoetingsplek en sociale leeromgeving voor de leden – die bijdragen aan de 

sociale infrastructuur en de leefbaarheid voor de leden.  

 

Het is voorbarig een doemscenario te schetsen op basis van het dalende aandeel 

verenigingsleden zoals de mogelijke teloorgang van gemeenschapszin of verlies van 

sociale samenhang. Ongeveer een derde van de sporters beoefent sport namelijk 

samen met vrienden, familie of kennissen in een zelfgeorganiseerd verband. 

Bovendien is bekend uit eerder onderzoek dat informele verbanden in het 

hardlopen en wielrennen van grote sociale betekenis zijn voor de deelnemers. Het 

valt nog maar te bezien of zelfgeorganiseerde groepen in dat opzicht onderdoen 

voor verenigingen. 30 

 

Een verdere individualisering leidt tot een daling van het ledenaantal en daarmee 

een dalende vraag naar sport. Het leidt nog niet automatisch tot een evenredige 

afname van het beslag op sportaccommodaties. Pas bij het verminderen van het 

aantal verenigingen door fusies of bij het afnemen van het aantal trainingsgroepen 

per vereniging neemt het ruimtebeslag af.  

Bij een verdere individualisering zal ook de vraag naar ontmoetingsruimten dalen.  

 

Individualisering is ook terug te zien in de bijdrage van vrijwilligers aan het 

verenigingsleven. Vrijwilligers zijn wel te vinden maar dan veelal voor eenmalige  

klussen en niet voor langdurige activiteiten waarbij een structurele inzet gevraagd 

wordt. 

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten ouderen zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarvoor is het van belang dat ouderen 

ondersteund worden en daar waar mogelijk actief blijven participeren in de 

samenleving. Daarop zal vanuit verschillende instellingen op ingespeeld worden en 

activiteiten ontwikkelen die zich naar verwachting zullen concentreren in de dorpen 

en kernen.  

 

Obesitas en bewegen 

Het aantal kinderen met obesitas is de afgelopen jaren toegenomen. Om dit tegen 

te gaan is het onder andere van belang dat kinderen meer gestimuleerd worden 

om te bewegen.  

  

                                                           
30 ‘ Informele groepen Verkennen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie’  Sociaal Cultureel 

Planbureau maart 2011 
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Bijlage 2 Overzichtskaart van voetbalvelden. 
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Bijlage 3 Overzichtskaart Tennis 
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Bijlage 4 Overzichtskaart Handbal 
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Bijlage 5 Overzichtskaart Binnen en buiten Zwembaden  
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Bijlage 6 Overzichtskaart Sporthallen, gymzalen en sportzalen  
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Bijlage 7 Overzichtskaart Overig sport 
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Bijlage 8 Overzichtskaart dorpshuizen 
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Bijlage 9 Overzichtskaart Wijk- en jongerengebouwen
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Bijlage 10 Overzichtskaart Cultuur 

 
 

  



47 
 

Bijlage 11 Samenvatting overcapaciteit voetbalvelden  

 

 
Vereniging Aantal beschikbare velden Restcapaciteit 

in uren obv 
richtlijnen KNVB  

Overschot velden obv huidig 
gebruik en richtlijnen KNVB  
(Inventarisatie Sportservice) 

Overschot velden obv optimaal 
gebruik 

(Smit Groenadvies) 

Restcapaciteit in uren 
ná aftrek overschot 
velden obv optimaal 

gebruik 
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V.V. SRC  (***) 1 - 2 - 1477,7 - - - - 1 - -  1227,7 

V.V. Vesdo 2 1 - - 606,9  1 - - - - 1 -  356,5  

V.V. Schagen  
(***) 

1 - 2 - 1376,1 - - - - 1 - -  1126 

Centrumregio 4 1 3 1  1 - - 1 2 1 -   

V.V. Callantsoog 2 1 - - 694,3 1 - - - 1 - -  442 

V.V. Petten 1 1 - - 778,8 - 1 (*) - - - 1 -  27 

Kustregio 3 2 - -  1 1 - - 1 1 -   

V.V. Dirkshorn 2 1 - - 547,6 1 - -  1 - -  297 

V.V. Con Zelo 1 - 2 - -52 - - - - - - -  298 

V.V. VIOS-W 
2 - 2 2 

grasstroken 
-519,3 - - -  - - -  331 

VV Hollandia T 1 1 1 1 351,4 (ex kl veld) - - - 1 - - 1  347 (ex kl veld) 

Dorpscluster 
Zuid 

6 2 5 1  1 - - 1 1 - 1   

SV Sint Boys-
D.E.S. 

1 - 1 1 160,5 (ex kl veld) - - - 1 - - -  510,5i (ex kl veld) 

Dorpsc. Grote 
Sloot 

- - 2 1  - - - 1 - - -   

V.V. Oudesluis 1 1 - 1 622,9 (ex kl veld) - 1(*) - 1 - 1ii  -  22 (ex kl veld) 

Geel Zwart '30 2 1 - - 349,1 1(**) - - - 1iii - -  298,6 
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Dorpscluster 
Noord 

3 2 - 1  1 1 - 1 1 1 -   

Totaal 16 7 11 4  4 2 - 4 5 3 1   

(*) Als de kwaliteit van het wedstrijdveld het toelaat (bv WeTra) dan is de capaciteit voldoende voor wedstrijden en trainingen 

(**) Indien een aantal wedstrijden op het trainingsveld gespeeld kunnen worden, komt er een wedstrijdveld beschikbaar. 

(***) SRC  en VV Schagen beschikken beiden over twee kunstgrasvelden 

 

i
 Door trainingsveld aan te merken als gras trainingsveld met een belasting van 750 uur ontstaat overschot van 510,5 ex kl veld 
ii
 Voorwaarden hierbij dat het hoofdveld wordt omgevormd tot WeTra veld.  

iii
 Voorwaarden hierbij dat het hoofdveld wordt omgevormd tot WeTra veld.  

                                                           
 
 
 
 

 
 
 


