
 

 

Verslag van het gesprek tussen de gemeente Bergen en de Tennisclub Hogedijk inzake de locatie 
van het nieuwe sportcomplex in Egmond aan den Hoef, d.d. 16 november 2010 om 18.30 uur op 
het gemeentehuis van Bergen. 

 

Aanwezig:  

namens de gemeente Bergen de heren wethouder C. Roem en  ambtelijk projectleider E. van Hout 
(verslaglegging)  

namens  het bestuur van Tennisclub Hogedijk de heren R. Kranenburg en P. Slot 

 

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. Dat 
onderwerp heeft ook directe gevolgen voor tennisclub Hogedijk aangezien in het nieuwe 
sportcomplex ook ruimte wordt gereserveerd voor de tennis. 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.   

De heer Roem deelt mede dat op 15 november 2010 een overleg is geweest met afgevaardigden van 
de v.v. Zeevogels en v.v. Egmondia en dat de inhoud van dit memo  voor de verenigingen enerzijds 
een verrassing en anderzijds een bittere pil is. 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 heer Slot 
is in het voortraject ook aanwezig geweest bij meerdere overlegmomenten over dit onderwerp en 
kan zich volledig vinden in de reactie van de voetbalclubs.  

Wethouder Roem heeft in het gesprek met de voetbalclubs aangegeven 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.  

Locaties 1 en 2 zijn afgevallen en de haalbaarheid van een sportcomplex op locatie 3 kan onderzocht 
worden.  Wethouder Roem geeft aan dat uit het gesprek op 15 november jl. is gebleken 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.  

V.v. Egmondia zit er duidelijk anders in. Het bestuur wil de ruimte om zich intern nog eens rustig over 
de nieuwe realiteit te beraden.  Wethouder Roem vraagt de heer Kranenburg hoe tennisclub 
Hogedijk hier tegen aan kijkt. De heer Kranenburg geeft aan dat locatie nummer 3 voor de tennisclub 
geografisch gezien niet ideaal is. Men heeft veel leden uit Egmond-Binnen en in mindere mate ook 
uit Heiloo. Dan ligt Egmond aan den Hoef-Oost niet direct voor de hand.  

Een verhuizing naar tennislocatie Wimmenum is voor t.c. Hogedijk niet aan de orde, aangezien die 
grond in eigendom is van de familie Groot en de t.c. Hogedijk zelf de zeggenschap wenst over het 
nieuwe complex. Daarnaast is die locatie ook niet logisch vanwege de leden uit Egmond-Binnen. De 
heer Slot vraagt of een tenniscomplex naast het voormalige AZC-terrein tegen het Delverspad aan 
wellicht een optie kan zijn. Wethouder Roem stelt dat de provincie dat afwijst  vanwege de inbreuk 
op de landschappelijke kwaliteit van dat gebied en vanwege het gegeven dat men alleen bereid is 
medewerking te verlenen aan ontwikkelingen waarbij sprake is van optimaal ruimtegebruik. Dus het 
nieuwe tenniscomplex moet worden gevoegd bij de fusieplek van de voetbalclubs. De heren geven 
overigens aan dat een tennisvereniging en een voetbalvereniging prima bij elkaar passen. 

De heer Slot vraagt of de gemeente er belang bij heeft indien de tennisclub verhuist. De heer Roem 
geeft aan dat het wensbeeld is dat de gronden  van  v.v. Zeevogels en van t.c. Hogedijk aan de 
Hogedijk voor agrarische doeleinden kunnen worden ingericht en uitgegeven. Dus in die zin heeft de 
gemeente Bergen dan ook belang bij een verhuizing. De heer Kranenburg vraagt of een verhuizing 
verplicht wordt gesteld. Die vraag wordt door de wethouder ontkennend beantwoord.  Het lijkt hem 
wel voor de hand te liggen dat de tennisclub een verhuizing serieus overweegt, indien v.v.  Zeevogels 
vertrekt.  De heer Roem geeft aan dat Egmond aan den Hoef-Oost wellicht helemaal niet zo nadelig 
behoeft te zijn voor t.c. Hogedijk aangezien er ook afvloeiing van de tennisverenigingen Egmond aan 
Zee en Wimmenum te verwachten is indien er een mooi, nieuw tenniscomplex wordt gerealiseerd. 
Daarnaast komt er mogelijk aanwas als gevolg van woningbouw op het voormalige AZC-terrein en 
wordt er ook woningbouw ingepland bij Egmond aan den Hoef-Oost als economische drager voor het 
nieuwe sportcomplex.  



 

 

 

De heer van Hout geeft aan dat, indien men die behoefte heeft,  het  bestuur  van t.c. Hogedijk 
donderdag 18 november 2010 kan inspreken bij de Algemene Raadscommissie. Dan staat de 
behandeling van de ontwerp-structuurvisie Landelijk Gebied op de agenda.  

 

De heer Kranenburg vraagt naar de planning van het een en ander. Wethouder Roem 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 gebruikt kan worden.  

De heren Slot en Kranenburg geven aan deze nieuwe informatie met de overige leden van het 
bestuur terug te koppelen. In januari 2011 is een algemene ledenvergadering en dan wil men de 
mening van de leden peilen. Wethouder Roem biedt aan om bij die ledenvergadering aanwezig te 
zijn om het een en ander toe te lichten. De heer Kranenburg stelt dit op prijs en verwacht dat men  
hier ook gebruik van zal maken. Over de exacte invulling van die afspraak zal op een later moment 
contact zijn.  


