
 

 

Verslag van het gesprek tussen de gemeente Bergen en de voetbalverenigingen Zeevogels en 
Egmondia inzake de fusielocatie voor de twee voetbalverenigingen  d.d. 15 november 2010 om 
18.30 uur op het gemeentehuis van Bergen. 

 

Aanwezig:  

namens de gemeente Bergen de heren wethouder C. Roem, wethouder A. Hietbrink (vanaf 19.00 
uur) en  ambtelijk projectleider E. van Hout (verslaglegging)  

namens v.v. Zeevogels de heren G. van Wielink, J. de Waard en N. Kaptein 

namens v.v. Egmondia de heer M. Buis. 

 

Ter verduidelijking van de rollen van de aanwezigen kan het volgende worden gesteld. Wethouder 
Roem is belast met de portefeuille sport. Wethouder Hietbrink is belast met de portefeuille 
ruimtelijke ordening en dus ook onder meer met de structuurvisie Landelijk Gebied. De heer Van 
Hout is ambtelijk projectleider voor het project Lamoraal. 

De heer Wielink is namens het bestuur van v.v. Zeevogels gemandateerd en belast met de technische 
zaken in het bestuur. De heer De Waard is oud-voorzitter  van de club en heeft zitting in deze 
speciale overlegcommissie. De heer Kaptein is namens het bestuur speciaal belast met de 
structuurvisie Landelijk Gebied en planologie in het algemeen. 

De heer Buis is afgevaardigde van v.v. Egmondia en volledig gemandateerd namens het bestuur. 

 

De aanleiding voor het gesprek is de memo van 26 oktober 2010 van het college aan de 
gemeenteraad inzake de fusielocatie voor de voetbalverenigingen Egmondia en Zeevogels. Uit de 
memo blijkt dat het realiseren van een nieuw sportcomplex op de locaties Tijdverdrijfslaan en 
Delverspad (nummers 1 en 2 op de bij de memo behorende overzichtskaart) voor de provincie 
Noord-Holland onbespreekbaar is. De locatie ten oosten van Egmond aan den Hoef (nummer 3 op de 
eerder genoemde overzichtskaart) is wel het onderzoek waard, mits er dan sprake is van een 
multifunctionele invulling die op een landschappelijk verantwoorde wijze wordt ingepast.  

 

Dat gegeven is voor de verenigingen een verrassing en een bittere pil. Immers, men heeft de leden 
van beide clubs enthousiast gekregen over het idee van een fusie, op voorwaarde dat het nieuwe 
sportcomplex tussen Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee wordt gerealiseerd. En daar is met 
dit provinciale standpunt geen sprake meer van. Beide besturen zijn verrast door het standpunt van 
de provincie. In januari 2010 heeft  de toenmalige wethouder voor sportzaken, de heer J. Mesu ook  



 

 

overleg gehad met de gedeputeerde Driessen over onder meer dit onderwerp en zijn indruk was 
destijds dat de provincie een positief signaal had gegeven mits er sprake zou zijn van een goed plan.  
Dat is ook als zodanig aan de besturen van Zeevogels en Egmondia medegedeeld. Het komt daardoor 
wat vreemd over dat er door het provinciebestuur inmiddels een ander standpunt wordt ingenomen. 
De door het betreffende gesprek ontstane verwachtingen  over de slagingskansen voor de 
fusielocatie aan de Tijdverdrijfslaan zijn immers voor de verenigingen reden geweest om samen met 
veel energie en voortvarendheid het fusietraject in te gaan. 

Wethouder Roem geeft aan begrip te hebben voor een dergelijk gevoelen.  Hij heeft ook kennis 
genomen van de aan de voetbalverenigingen gedane mededeling. Echter, in de archieven is geen 
schriftelijk verslag van het betreffende overleg  op het provinciehuis te herleiden. Het is voor de 
wethouder dan ook gissen waar het kennelijke misverstand is ontstaan.  Na zijn aantreden als 
wethouder in april 2010 is hij meteen met dit dossier aan de slag gegaan en heeft contact gezocht 
met het provinciale bestuur. In juni heeft het overleg op het provinciehuis plaatsgevonden en 
daarvan is een verslag gemaakt. Vóór het zomerreces is het besprokene officieel aan het 
provinciebestuur voorgelegd in de vorm van een prealabele vraag en direct na het zomerreces is het 
inmiddels bekende antwoord van gedeputeerde staten ontvangen. En hiermee is een nieuwe 
realiteit ontstaan.  

De afgevaardigden van de voetbalclubs vinden het moeilijk te verteren dat een provincie wel  waarde 
hecht aan de agrarische sector en landschappelijke kwaliteit maar dat men niet kijkt naar de 
maatschappelijke meerwaarde van een sportcomplex tussen de Egmonden. Met dit standpunt komt 
de fusie in ieder geval in de ogen van v.v. Egmondia in een ander daglicht te staan. De heer Buis schat 
in dat zijn achterban met dit nieuwe gegeven niet enthousiast zal zijn over fusie en dus een 
verhuizing naar Egmond aan den Hoef-Oost.  

De heer Kaptein vraagt of een fusielocatie ten noorden van het Carmelpad, dus ter hoogte van 
tenniscomplex Wimmenum dan wellicht een mogelijkheid is. De inmiddels aangeschoven wethouder 
Hietbrink geeft aan dat dit gebied onderdeel uitmaakt van het zoekgebied voor uitbreiding van de 
Ecologische Hoofdstructuur. Ofschoon er inmiddels sprake is van een gewijzigd rijksbeleid en er dus 
voorlopig geen gronden meer aangekocht worden voor effectuering van deze uitbreiding, ligt het 
niet voor de hand om in een dergelijk gebied een stedelijke functie te huisvesten. De heer Van Hout 
voegt hier aan toe dat de overwegingen die gelden voor de locatie Delverspad, ook van toepassing 
zijn op de locatie ten noorden van het Carmelpad. Dat stuit op een negatief standpunt van de 
provincie. De heer Kaptein is van mening dat het argument van de vermeende desinvestering in de 
waterhuishouding in het gebied Tijdverdrijfslaan, niet geldt aangezien het volgens hem slechts 10%  
van de totale investering betrof.  

Geconcludeerd kan worden dat locaties 1 en 2 zijn afgevallen en dat de haalbaarheid van locatie 3 
onderzocht kan worden.  Beide besturen geven aan dat dit voor hen niet strookt met hun idee van 
een fusie.  Zowel v.v. Egmondia als v.v. Zeevogels geven expliciet aan dat hun voorkeur nog steeds 
wordt gegeven aan locaties 1 of 2, ondanks het standpunt van Gedeputeerde Staten . Op een vraag 
van wethouder Roem hiertoe, geeft de heer Van Wielink aan dat de algemene ledenvergadering van  



 

 

v.v. Zeevogels een aantal weken geleden zich in positieve zin heeft uitgesproken over een verhuizing 
van de club  naar de locatie Egmond aan den Hoef-Oost.  Ook als dit zonder v.v. Egmondia is. Het 
wensbeeld dat men weer terug naar het dorp gaat, wordt hiermee bereikt. Hij voegt hier aan toe dat 
zijn voorkeur nog steeds uitgaat naar een locatie aan de westkant van het dorp, tezamen met v.v. 
Egmondia.  De heer Wielink wil van de wethouder de toezegging dat, mocht een fusie niet doorgaan, 
locatie 3 voor v.v. Zeevogels alleen ook geldt. De wethouder geeft aan dat het college dit voor het 
college inderdaad geldt maar dat de gemeenteraad hierin de finale stem heeft. Die discussie moet 
nog gevoerd worden. 

De heer Buis geeft aan dat v.v. Egmondia er anders in zit. Hij wil niet zeggen dat de kous hiermee af 
is, maar de kans van verhuizing is aanzienlijk kleiner geworden. De voorkeur van de leden van v.v. 
Egmondia zal naar zijn inschatting liggen bij handhaving van de huidige locatie in Egmond aan Zee.  
De heer Buis realiseert zich hierbij overigens wel dat het in die constellatie nog een moeilijk verhaal  
voor v.v. Egmondia wordt als er aan de oostkant van Egmond aan den Hoef een gloednieuw 
sportcomplex wordt gerealiseerd dat aan de eisen van deze tijd voldoet. Hij wil de ruimte dat het 
bestuur zich intern daar nog eens rustig over zal beraden.  De heer Buis voorziet een 
concurrentiestrijd tussen v.v. Egmondia en v.v. Zeevogels om de gunst van de leden. Dit wordt door 
v.v. Zeevogels onderschreven.  

Wethouder Roem geeft aan dat men zeker de ruimte moet nemen om aan het idee te wennen van 
deze nieuwe realiteit. Hij biedt aan om dit verhaal toe te lichten in de algemene ledenvergadering 
van v.v. Egmondia. De heer Buis houdt dit aanbod nog even in beraad. De heer Roem geeft aan dat 
het Sportbureau Alkmaar de clubs wellicht kan bijstaan in dit proces. Als men dat wil, kan hij daartoe 
actie ondernemen. 

De wethouders  geven aan dat de besturen van de voetbalclubs donderdag 18 november 2010 
kunnen inspreken bij de Algemene Raadscommissie. Dan staat de behandeling van de ontwerp-
structuurvisie Landelijk Gebied op de agenda.  

De heer Van Hout vraagt, wat in de ogen van de besturen van de voetbalclubs, het ruimtebeslag zou 
zijn indien de twee verenigingen toch samen zouden gaan op één complex. Men geeft aan dat dan 
wordt uitgegaan van twee kunstgrasvelden en twee grasvelden, dus in totaal minimaal 4 velden.  

De heren Buis en Kaptein vragen naar de planning van het een en ander. Wethouder Hietbrink geeft 
aan dat de ontwikkeling in Egmond aan den Hoef-Oost niet tot bestaand bebouwd gebied behoort, 
dus dat hiervoor een vrij zware procedure moet worden gevolgd om de functieverandering mogelijk 
te maken. Gedeputeerde Staten laten zich adviseren door de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke 
Ordening) en nut en noodzaak van het voorgestelde moet goed onderbouwd worden, zodat een 
afwijking van de provinciale structuurvisie gerechtvaardigd is. Er dient een structuurvisie te worden 
opgesteld en daarna zal een bestemmingsplan gemaakt moeten worden. Tenslotte dient  het 
sportcomplex getekend en aangelegd te worden. Alles bij elkaar zal het 4 à 5 jaar duren voordat het 
nieuwe complex bespeeld kan worden.  

 



 

 

Wethouders Roem en Hietbrink bedanken de heren voor hun komst en afgesproken wordt dat de 
besturen op de hoogte worden gehouden over de besluitvorming inzake de structuurvisie Landelijk 
Gebied en betrokken zullen worden bij de volgende stappen in het project Lamoraal.  


