
MEMO van college aan de raad

datum : 5 april 2011 

aan : Gemeenteraad

van : College 

onderwerp : fusielocatie sportclubs v.v. Egmondia, v.v. Zeevogels en t.c. Hogedijk.

Portefeuillehouder: wethouders A. Hietbrink en C. Roem 

Inlichtingen bij : E. van Hout

Aanleiding 
De memo is opgesteld als antwoord op een toezegging in de Algemene raadscommissie van 
6 januari 2011 door wethouder Roem.

Kernboodschap 
In de vergadering van de ARC van 6 januari 2011 is de memo van het college aan de raad
van 26 oktober 2010 inzake de fusielocatie van de voetbalclubs Egmondia en Zeevogels,
besproken. De ARC wil dat de haalbaarheid van twee varianten (te weten: op het perceel
van het v/m  AZC in Egmond aan den Hoef-West of op het terrein van v.v. Egmondia in
Egmond aan Zee) wordt onderzocht.

Toezegging 
Door wethouder Roem is toegezegd dat er wederom bestuurlijk overleg zal worden gevoerd 
met gedeputeerde Driessen van de provincie Noord-Holland en dat er overleg zal worden 
gevoerd met de eigenaar van de betreffende grond, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. 

De memo
In de aangehaalde memo van 26 oktober 2010 zijn de volgende 3 fusielocaties beschreven:
Locatie 1: Tijdverdrijfslaan;
Locatie 2: noordzijde v/m AZC-terrein tegen Delverspad;
Locatie 3: Egmond aan den Hoef-Oost. 

De conclusie in de memo van 26 oktober 2010 is dat locaties 1 en 2 niet haalbaar zijn. 
Locatie 3 komt naar de mening van ons college wel in aanmerking om verder uit te werken.

Naar aanleiding van de toezegging door wethouder Roem is de haalbaarheid van de 
volgende twee mogelijke fusielocaties onderzocht:
Locatie 4: op het v/m AZC-terrein;
Locatie 5: op het huidige complex van v.v. Egmondia in Egmond aan Zee.

Locatie 4
Op 2 februari 2011 heeft overleg plaatsgevonden met Bouwfonds Ontwikkeling B.V. en J.P. 
Ory B.V. inzake de mogelijkheid van het realiseren van een sportcomplex op het v/m AZC-
terrein dat eigendom is van Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Het verslag is bijgevoegd. Uit het 
gesprek is duidelijk geworden dat het voor Bouwfonds niet aan de orde is dat er een 
sportcomplex wordt gerealiseerd, conform locatie 4, op het v/m AZC-terrein. Bouwfonds wil 



hier woningen bouwen en wacht inmiddels een groot aantal jaren op de gemeente Bergen 
om hiertoe een postzegelbestemmingsplan op te stellen.

Op 8 februari 2011 heeft overleg plaatsgevonden tussen wethouders Roem en Hietbrink en 
gedeputeerde mevrouw L. Driessen van de provincie Noord-Holland. Aangezien het v/m 
AZC-terrein volgens de provinciale structuurvisie tot Bestaand Bebouwd Gebied behoort, is 
het voor de provincie geen probleem indien hier een sportcomplex wordt gerealiseerd. Het 
wordt voor de provincie evenwel een geheel ander verhaal indien de hier bedachte woningen 
aan de oostkant van Egmond aan den Hoef worden geprojecteerd. Het verplaatsen van de 
woningbouwopgave van Egmond aan den Hoef-West naar de oostzijde is voor de provincie 
Noord-Holland niet acceptabel. Variant 4, met bouwcompensatie voor Bouwfonds in Egmond 
aan den Hoef-Oost is derhalve niet haalbaar.

Locatie 5
In het bestuurlijk overleg met de provincie is ook stil gestaan bij de haalbaarheid van het 
huidige complex van v.v. Egmondia in Egmond aan Zee als fusielocatie. Voor de provincie is 
het principe van deze optie bespreekbaar, zo lang de inbreuk op het duingebied aan de 
noordzijde van het complex minimaal is.

Als bijlage bij deze memo is gevoegd een behoefteraming van de KNVB van het benodigde 
aantal voetbalvelden indien de twee clubs gaan fuseren. Hieruit blijkt dat er in die gegeven 
situatie behoefte is aan 3 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden. Indien de velden in kunstgras 
worden uitgevoerd, kan worden volstaan met een complex met 3 velden aangezien die 
velden ook kunnen worden benut als trainingsveld. Het is dan wel noodzakelijk dat twee van 
de drie velden van kunstgras zijn. In ruimtelijk opzicht is het complex van v.v. Egmondia, dat 
in de huidige situatie 3 grasvelden heeft, toereikend als fusielocatie voor de twee 
voetbalclubs. Deze variant heeft evenwel een aantal nadelen.

Ingeschat is dat de aanleg van twee kunstgrasvelden inclusief drainage, het verbouwen van 
de clubaccommodatie en het uitbreiden van het parkeerterrein circa 1,2 miljoen euro zal 
kosten. Kostendragers voor deze investering, bijvoorbeeld in de vorm van woningbouw, 
ontbreken. Daarbij komt dat er in deze variant geen oplossing is voor tennisclub Hogedijk en 
is er geen ruimte voor een transferium. Sterker nog, de ruimte voor parkeren zal voor de 
twee clubs naar alle waarschijnlijkheid niet toereikend zijn. Daarnaast is van synergie met 
een mogelijke brede school geen sprake. Tenslotte heeft voetbalvereniging Zeevogels 
inmiddels aangegeven dat verhuizing naar het Egmondia-complex voor hen niet 
bespreekbaar is. 

Op verzoek van wethouder Roem zijn door gedeputeerde staten van Noord-Holland twee 
memo’s geformuleerd waarin het provinciale standpunt nader wordt toegelicht. De memo’s 
zijn als bijlage bij dit document gevoegd.

Conclusie college
Wij hebben in een matrix opgesomd wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende 
varianten. In de memo van 26 oktober 2010 zijn de relevante overwegingen voor varianten 1, 
2 en 3 reeds beschreven. In de matrix hebben we ook ‘variant 0’ toegevoegd, hetgeen
betekent dat de huidige situatie wordt gehandhaafd. Oftewel, in deze variant blijven 
tennisclub Hogedijk en v.v. Zeevogels aan de Hogedijk en blijft v.v. Egmondia in Egmond 
aan Zee. 

Deze matrix inachtnemend, komt ons college tot de conclusie dat de fusielocatie Egmond 
aan den Hoef-Oost (variant 3) de meest geschikte locatie is. Immers, de provincie Noord-
Holland heeft de principe bereidheid voor deze locatie reeds uitgesproken en er is sprake 
van een al dan niet volledige financiële drager in de vorm van woningbouw. Uit de 
beeldenimpressie van LA4SALE is gebleken dat een invulling met woningbouw, voetbal, 



tennis, maatschappelijke voorzieningen en een transferium tot een landschappelijk 
verantwoord beeld kan leiden en de eigenaar van de betreffende gronden is bereid 
medewerking te verlenen aan deze ontwikkeling. Wij realiseren ons hierbij dat een verhuizing 
naar Egmond aan den Hoef-Oost niet de voorkeur heeft van het bestuur van v.v. Egmondia. 
Wij verwachten evenwel dat een nieuw en volwaardig sportcomplex in Egmond aan den 
Hoef, hemelsbreed op circa 1.750 meter afstand gelegen van het Egmondia-terrein, ook voor 
de inwoners van Egmond aan Zee voor de komende decennia een duidelijke meerwaarde 
kan betekenen. 

In de Startnotitie voor de structuurvisie Lamoraal gaat het college uit van de projectie van het 
nieuwe sportcomplex in Egmond aan den Hoef-Oost. 

Bijlagen 
1. Overzichtskaartje met de vijf fusielocaties;
2. Matrix met voor- en nadelen van de fusielocaties;
3. Verslag gesprek met voetbalclubs d.d. 31 januari 2011;
4. Verslag gesprek met Bouwfonds Ontwikkeling B.V. en J.P. Ory B.V. d.d. 2 februari 

2011;
5. Verslag gesprek tussen gemeente Bergen en provincie Noord-Holland d.d. 8 februari 

2011;
6. Twee memo’s van de provincie Noord-Holland;
7. Rapport KNVB inzake Toekomstige behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia;
8. Reactie v.v. Zeevogels en v.v. Egmondia op KNVB-behoefteraming.

Noot van de griffie: deze bijlagen liggen a.s. vrijdag ter inzage in de leeskamer (leesmap) 
en staan dan op het Ris onder het B&W college van 5 april 2011





Matrix met voor- en nadelen varianten fusielocatie sportverenigingen Egmond

0 Huidige situatie handhaven
1 Tijdverdrijfslaan
2 Ten noorden van voormalig AZC-terrein richting Delverspad
3 Egmond aan den Hoef-Oost
4 Voormalig AZC-terrein
5 Op huidig terrein v.v. Egmondia

Standpunt provincie Noord-Holland
Standpunt v.v. Egmondia
Standpunt v.v. Zeevogels

 Hogedijk
Synergie met mogelijke Brede School
Standpunt eigenaar/ eigenaren
Financiële dragers
Gaat het ten koste van een woningbouwlocatie

 het programma (1) ruimtelijk inpasbaar

0

+
+
-
+
-
-
-
+
-

1

-
+
+
+
-
-
-
+
+

2

-
+
+
+
-
-
-
+
+

3

+
-
+
+
+
+
+
+
+

4

+
+
+
+
-
-
-
-
-

5

+
+
-
-
-
-
-
+
-

(1) Onder 'het programma' wordt verstaan: 3 voetbalvelden (waarvan 2 kunstgrasvelden), een
tenniscomplex, kantine en kleedkamers en een relatief groter parkeerterrein dat mede kan
dienen als

Toelichting op de invulling

Onder het kopje 'Standpunt eigenaar/ eigenaren' is de gemeente Bergen eigenaar ingeval
varianten 0 en 5. Voor wat betreft de '-' die is ingevuld bij variant 0 is overwogen dat de
raad op 9 december 2010 bij de vaststelling van de structuurvisie Landelijk gebied heeft
bepaald dat er gestreefd moet worden naar een concentratie van de sportvoorzieningen. De
'-' bij variant 5 laat zich verklaren doordat het college de stelling betrekt dat het Egmondia-
complex niet toereikend c.q. geschikt is voor de concentratie van
Onder het kopje Financiële dragers is bij variant 0 een '-' ingevuld aangezien er geïnvesteerd
moet worden in de accommodatie van zowel v.v. Egmondia als v.v. Zeevogels en hiermee in
de begroting geen rekening is gehouden.
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Verslag van het gesprek tussen de gemeente Bergen en de voetbalverenigingen Zeevogels en
Egmondia inzake de fusielocatie voor de twee voetbalverenigingen d.d. 31 januari 2011 om 19.00
uur in het clubgebouw van v.v. Egmondia te Egmond aan Zee.

Aanwezig:

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

Namens v.v. Zeevogels de heren G. van Wielink en N. Kaptein

Namens v.v. Egmondia de heren P. Wijker en M. Buis.

Namens Dorpsraad Egmond aan den Hoef de heer P. de Waard

Terugblik op Algemene raadscommissie van 6 januari 2011 en presentatie in Hanswijk op 11
januari 2011.

Wethouder Roem licht toe dat de memo van het college 26 oktober 2010 onderwerp van discussie is
geweest in de vergadering van de Algemene raadscommissie (ARC) van 6 januari 2011. Uit de
discussie kan worden opgemaakt dat de commissieleden zich vooralsnog niet willen neerleggen bij
de in de memo door het college getrokken conclusies. De raadscommissie wil dat alle mogelijke
scenario's worden onderzocht. Pas daarna kan de gemeenteraad een standpunt innemen.

Nu variant 1 (Tijdverdrijfslaan) en variant 2 (noordzijde voormalige  tegen het Delverspad
aan) niet haalbaar zijn, heeft de ARC wethouder Roem verzocht te onderzoeken of variant 4 (op het
voormalige AZC-terrein) of variant 5 (beide clubs samen op het complex van v.v. Egmondia, waarbij
het Watertorenterrein wordt benut voor het  speelveld) haalbaar zijn. Wethouder Roem is
verzocht hiertoe contact op te nemen met de voetbalclubs, het provinciebestuur en Bouwfonds, de 
eigenaar van het voormalige AZC-terrein. Wethouder Roem heeft toegezegd deze gesprekken te
voeren.

Over variant 3 (fusielocatie aan de oostzijde van Egmond aan den Hoef) heeft de raadscommissie
geen uitspraak gedaan. Eerst moet de haalbaarheid van de andere varianten in kaart gebracht zijn.

Op 11 januari 2011 heeft het college een presentatieavond georganiseerd voor de inwoners van
Egmond aan den Hoef. Het landschapsarchitectenbureau LA4SALE heeft beeldenimpressies getoond
van de mogelijke toekomstige invulling van het dorp. Het college opteert, gelet op de relevante
kaders, voor een fusielocatie aan de oostkant van het dorp, conform variant 3. Dit neemt niet weg
dat het college de verzoeken van de ARC serieus gaat onderzoeken.
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Standpunt voetbalclubs over varianten 4 en 5 

Beide voetbalclubs staan zeer positief tegenover variant 4, aangezien het voetbalcomplex dan tussen
beide dorpskernen wordt geprojecteerd. Wat variant 5 betreft is v.v. Egmondia ook positief. Het
bestuur van v.v. Zeevogels heeft deze optie eerder in de algemene ledenvergadering aan de orde
gesteld en voor het merendeel van de leden van v.v. Zeevogels is deze variant niet acceptabel.

Gesprek met gedeputeerde Driessen

Wethouders Hietbrink en Roem hebben op 8 februari overleg met gedeputeerde Driessen, waarin de
twee nieuwe varianten 4 en 5 aan de orde zullen komen. De gedeputeerde heeft aangegeven er
geen prijs op te stellen dat derden bij dit gesprek aanschuiven. Dat neemt niet weg dat beide
wethouders de sportieve en maatschappelijke meerwaarde van met name variant 4 zullen
benadrukken.  tegenstelling tot wat de heer Wijker in zijn mail van 24 januari schrijft, gaat het
gesprek niet over varianten 1 en 2. Daarover heeft de provincie Noord-Holland reeds een duidelijk
standpunt ingenomen.

De heer Wijker vraagt wat de heer Roem verwacht dat de provinciale reactie zal zijn. De heer Roem
schat in dat de provincie geen probleem zal hebben met zowel variant 4 als variant 5 aangezien beide
locaties ingevolge de provinciale Structuurvisie tot Bestaand Bebouwd Gebied behoren. Een

 is een stedelijke functie en past hier dus in. De heer Roem verwacht wel weerstand
van de eigenaar van de grond, Bouwfonds. Dit bedrijf wacht al jaren op de  een
woningbouwlocatie en staat, mede naar aanleiding van de presentaties van LA4SALE in december
aan de leden van de gemeenteraad en op 11 januari aan de inwoners van Egmond aan den Hoef, in
de startblokken om dit gebied in de aangegeven zin te ontwikkelen. De heer Hietbrink schat in dat de
casus voor de provincie Noord-Holland een stuk complexer wordt indien de op het voormalige AZC-
gebied bedachte woningbouwproductie aan de oostzijde van Egmond aan den Hoef, dus in het
buitengebied, wordt geprojecteerd. Dat principe wordt wel aan de gedeputeerde voorgelegd want zo
kan er een goed beeld ontstaan van de realiteitswaarde van variant 4.

Wat variant 5 betreft is het  veld geprojecteerd op het Watertorenterrein. Ook dat is Bestaand
Bebouwd Gebied. Op een eerder moment heeft de gemeenteraad ingestemd met een
stedenbouwkundig plan voor 69 woningen in dit gebied. Het is aan de raad om te besluiten of deze
bouwlocatie wordt opgeofferd ten behoeve het voetbal. Wethouder Hietbrink schat in dat dit lastig
wordt. Het gegeven dat de leden van v.v. Zeevogels deze variant niet zien zitten maakt de kans van
slagen van deze variant niet groter.

Van het gesprek met de gedeputeerde wordt een verslag gemaakt en de besturen krijgen dit te zijner
tijd toegestuurd.



Status variant 3 

 de mail van de heer P. Wijker van 24 januari 2011 wordt gesteld dat variant 3 als alternatief door
het college uit de hoge hoed is gehaald. Deze passage verbaast de wethouders. Immers, in juli 2009
heeft het (toenmalige) college reeds besloten om op basis van dat principe de provincie Noord-
Holland een prealabele vraag  te leggen. Een kopie van de brief van het college, gericht aan de
provincie Noord-Holland van 14 juli 2009 wordt getoond en ook bij de besturen achtergelaten. De
relevante bladzijdes van het bij de brief behorende boekje van LA4SALE wordt getoond. De besturen
van v.v. Egmondia en v.v. Zeevogels reageren verbaasd en zijn verrast over het gegeven dat er

 geleden al door het college is besloten om de haalbaarheid van deze optie verder te
onderzoeken. Wethouder Hietbrink vindt het spijtig te constateren dat er in het verleden kennelijk
niet optimaal is gecommuniceerd tussen de gemeente en de besturen van de het van de
voetbalclubs. Hij benadrukt dat het een standpunt van het college betreft en niet van de
gemeenteraad. Het idee is om, op het moment dat alle varianten zijn voorzien van hun voor- en
nadelen de raad een voorstel wordt gedaan om een principe-uitspraak over de vraagstelling van de
fusielocatie te doen. Daarna ontstaat in de gedachte van wethouder Hietbrink dan ook het moment
dat de twee besturen de gekozen fusielocatie aan hun leden kunnen voorleggen.

3 of 4 voetbalvelden

De heer Van Hout geeft aan dat aan de KNVB zal worden gevraagd een behoefteraming te maken van
het aantal benodigde voetbalvelden ingeval de twee verenigingen gaan fuseren. Er wordt vooralsnog
uit gegaan van 4 velden maar er gaan ook geluiden dat 3 velden toereikend kunnen zijn. Beide
besturen vinden het prima dat dit wordt onderzocht. De heer Wijker stelt dat 3 velden toereikend
zouden kunnen zijn mits er wordt uit gegaan van een voorzichtige groei van de fusievereniging en
een zwaar gebruikersprogramma in het weekend. De  van v.v. Zeevogels schatten in
dat 3 velden te krap is. Beide verengingen hebben nu 3 velden. Het ligt dan niet voor de hand dat een
fusievereniging hier ook mee uit de voeten kan, ongeacht of er twee van kunstgras zijn. De heer Van
Hout zal de resultaten van de KNVB met de besturen delen.

Mail van v.v. Egmondia van 24 januari 2011

De wethouders vragen naar toezeggingen of afspraken uit het verleden inzake een langdurig
huurcontract (25 jaar) van het complex van v.v. Egmondia. Dit is hen niet bekend noch in dossiers te
achterhalen. Aan de heer Wijker wordt gevraagd of hij een kopie wil overleggen van het betreffende
gespreksverslag waarover gewag wordt gemaakt in de mail. De heer Wijker zal dit nazoeken en
eventueel opsturen naar de heer Van Hout.
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 de rondvraag verwoord de heer Buis zijn zorgen over de mogelijke situatie dat v.v. Egmondia zal
gaan pleiten voor variant 5 en dat v.v. Zeevogels zal gaan pleiten voor variant 3 en dat de
verenigingen dientengevolge tegen over elkaar komen te staan. Dat moet zijns inziens voorkomen
dienen te worden want dan zijn er alleen maar verliezers.

Wethouders Roem en Hietbrink bedanken de heren voor de ontvangst en afgesproken wordt dat de
besturen op de hoogte worden gehouden over de gesprekken met Bouwfonds/ Ory en gedeputeerde
Driessen en de resultaten van de behoeftebepaling door de KNVB.
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Verslag van het gesprek tussen de gemeente Bergen en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. en J.P. Ory
B.V. inzake de fusielocatie voor de voetbalverenigingen Egmondia en Zeevogels d.d. 2 februari
2011 om 11.00 uur in het

Aanwezig:

namens de gemeente Bergen de heren wethouder C. Roem, ambtelijk projectleider E. van Hout en
mevrouw C. Suyderhoud, project-assistente.

namens Bouwfonds Ontwikkeling de heer P.M. van Oeveren en namens J.P. Ory B.V. de heer J. Ory.

Terugblik op Algemene raadscommissie van 6 januari 2011

Wethouder Roem licht toe dat de memo van het college van 26 oktober 2010 inzake de fusielocaties
van de twee voetbalclubs Egmondia en Zeevogels onderwerp van discussie is geweest in de
vergadering van de Algemene raadscommissie (ARC) van 6 januari 2011. Uit de discussie kan worden
opgemaakt dat de commissieleden zich vooralsnog niet willen neerleggen bij de in de memo door het
college getrokken conclusies. De raadscommissie wil dat alle mogelijke scenario's worden
onderzocht. Pas daarna kan de gemeenteraad een standpunt innemen.

Nu variant 1 (Tijdverdrijfslaan) en variant 2 (noordzijde voormalige  tegen het Delverspad
aan) niet haalbaar zijn, heeft de ARC wethouder Roem verzocht te onderzoeken  riant 4 (op het
voormalige AZC-terrein) of variant 5 (beide clubs samen op het complex van v.v. Egmondia, waarbij
het Watertorenterrein wordt benut voor het  speelveld) haalbaar zijn. Wethouder Roem is
verzocht hiertoe contact op te nemen met de voetbalclubs, het provinciebestuur en Bouwfonds, de
eigenaar van het voormalige AZC-terrein. Wethouder Roem heeft toegezegd deze gesprekken te
voeren.

Over variant 3 (fusielocatie aan de oostzijde van Egmond aan den Hoef) heeft de raadscommissie
geen uitspraak gedaan. Eerst moet de haalbaarheid van de andere varianten in kaart gebracht zijn.

Op 11 januari 2011 heeft het college een presentatieavond georganiseerd voor de inwoners van
Egmond aan den Hoef. Het landschapsarchitectenbureau LA4SALE heeft beeldenimpressies getoond
van de mogelijke toekomstige invulling van het dorp. Het college opteert, gelet op de relevante
kaders, voor een fusielocatie aan de oostkant van het dorp, conform variant 3. Dit neemt niet weg
dat het college de verzoeken van de ARC serieus gaat onderzoeken.
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Standpunt Bouwfonds over variant 4.

De heer Van Oeveren geeft aan dat Bouwfonds na de ontmanteling van het voormalige
azielzoekerscentrum in 2005 meteen een postzegel bestemmingsplan wilde laten opstellen om
conform de afspraken met de voormalige gemeente Egmond en nadien de gemeente Bergen,
woningbouw op dit perceel mogelijk te maken. De raad heeft in augustus 2004 ingestemd met
uitgangspunten  mogelijke bouwlocatie. Destijds is hiertoe op verzoek van de gemeente
Bergen niet over gegaan aangezien het college aangaf in overleg met de provincie Noord-Holland te
zijn om te onderzoeken of de woningbouwlocatie op een meer natuurlijke manier ten opzichte van
het duingebied kon worden afgerond. Dat zou betekenen dat er ook in het uitsluitingsgebied (het
perceel van J.P. Ory B.V.) woningen worden gebouwd. Bouwfonds heeft dat onderzoek afgewacht.
Na ontvangst van het positieve antwoord van G.S. van 31 augustus 2010 op de prealabele
vraagstelling van het college hiertoe, is voor Bouwfonds duidelijk geworden dat de titel om op de
gewenste manier de plannen verder uit te werken eindelijk is bereikt en het bedrijf wil anno 2011
dan ook doorpakken met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. De heren Van Oeveren en Ory
zijn aanwezig geweest bij de presentatie van de beeldenimpressies van het
landschapsarchitectenbureau LA4SALE aan de leden van de gemeenteraad op 16 december 2010 en
de heren zijn daar erg enthousiast over geworden. Het was hun indruk dat de aanwezige raadsleden
dat ook waren.

 maart 2010 hebben Bouwfonds en Ory reeds een brief aan het college gestuurd waarin is
aangegeven dat men woningen wil bouwen in Egmond aan den Hoef-West en dat sportvelden op
deze plek voor hen niet aan de orde zijn. Dit standpunt is de afgelopen maanden niet veranderd. Een
sportcomplex conform variant 4, is niet bespreekbaar. Eventuele bouwcompensatie aan de oostkant
van Egmond aan den Hoef ziet de heer Van Oeveren niet zitten aangezien dat gebied, in tegenstelling
tot het perceel aan de westkant van het dorp, ingevolge de provinciale Structuurvisie niet tot
Bestaand Bebouwd Gebied behoort en het ook nog eens eigendom van een andere
projectontwikkelaar betreft. Woningbouw aan de westkant is in zijn optiek ook een veel logischer
afronding van het dorp. De heer Van Oeveren voorziet dat we weer helemaal terug bij af zijn als een
dergelijke constructie aan de provincie wordt voorgelegd. Na 6 jaar wachten wil Bouwfonds van start
gaan met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie aan de westkant van het dorp.

Wethouder Roem stelt dat dit een duidelijk standpunt is.

Gesprek met gedeputeerde Driessen

Wethouders Hietbrink en Roem hebben op 8 februari overleg met gedeputeerde Driessen, waarin de
twee nieuwe varianten 4 en 5 aan de orde zullen komen.

De heer Roem schat in dat de provincie geen probleem zal hebben met zowel variant 4 als variant 5 
aangezien beide locaties tot Bestaand Bebouwd Gebied behoren. Een voetbalcomplex is een
stedelijke functie en past hier dus in. Het standpunt van de projectontwikkelaars is van belang voor
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het gesprek want de heer Roem schat in dat de casus voor de provincie Noord-Holland een stuk
complexer wordt indien de op het voormalige AZC-gebied bedachte woningbouwproductie aan de
oostzijde van Egmond aan den Hoef, dus in het buitengebied, wordt geprojecteerd. Ofschoon het
standpunt van Bouwfonds duidelijk is, wordt dat principe wel aan de gedeputeerde voorgelegd want
zo kan er een goed beeld ontstaan van de realiteitswaarde van variant 4. Het is de intentie van het
college om alle voor- en nadelen van de vijf varianten in kaart te brengen en uiteindelijk aan de raad

 te leggen.

Afgesproken wordt dat Bouwfonds en Ory B.V. het verslag krijgen toegestuurd en geïnformeerd
worden over de uitkomst van het gesprek met de gedeputeerde.



Samenvatting van het gesprek tussen gemeente Bergen en provincie Noord-Holland
op 8 februari  inzake de fusielocatie van de voetbalclubs Egmondia en Zeevogels.

Aanwezig:

Namens de provincie Noord-Holland:
Gedeputeerde mevrouw L. Driessen en de beleidsmedewerkers C.F. Cornet en F. Leurink.

Namens de gemeente Bergen:
Wethouders A. Hietbrink en C. Roem en de beleidsmedewerkers E. van Hout, E. de Waard
en mevr. N. Zwartelé.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft bij brief van 31 augustus  antwoord
gegeven over een prealabele vraagstelling van het college van Bergen inzake een aantal
benoemde ruimtelijke ontwikkelingen rond het dorp Egmond aan den Hoef. Voor wat betreft
een mogelijke fusielocatie van de twee  voetbalclubs Egmondia en Zeevogels
hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat de provinciale voorkeur bestaat voor lokatie
3, zoals op bijgevoegde overzichtskaart is aangegeven. De locaties 1 en 2 zijn in eerder
bestuurlijk overleg op 29 juni  door de gedeputeerde gemotiveerd afgewezen.

Wethouder Roem licht toe dat nadien overleg heeft plaatsgevonden met de besturen van de
voetbalclubs en dat dit onderwerp aan de orde is geweest in de algemene raadscommissie
van 6 januari  Op verzoek hiertoe van de raadscommissie heeft wethouder Roem
toegezegd wederom in overleg te treden met de gedeputeerde om de haalbaarheid van
locaties 4 (het voormalige Azielzoekerscentrum) en 5 (in Egmond aan Zee bij v.v. Egmondia)
als fusielocatie te onderzoeken. Daarnaast heeft wethouder Roem in een overleg met
tennisclub Hogedijk recentelijk toegezegd toch ook nog eens locatie 1 aan de orde te stellen.

Wethouder Roem geeft aan dat, voor wat betreft het afwijzen van locaties 1 en 2, veel
onbegrip is bij inwoners, raadsleden en de twee voetbalbesturen. Beide locaties lijken bij
eerste oogopslag uit geografisch oogpunt immers de meest voor de hand liggende locaties
voor een fusievereniging van voetbalclubs uit Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee.
Uit maatschappelijk- en sportief oogpunt hebben deze locaties dan ook lokaal duidelijk de
voorkeur. Wethouder Roem benadrukt te erkennen dat het provinciebestuur een standpunt
heeft ingenomen, maar hecht er aan dit ook goed te kunnen uitleggen aan de achterban in
de Egmonden. Gedeputeerde Driessen heeft hiervoor alle begrip en stelt voor dat er door de
provinciaal beleidsmedewerker een memo wordt geschreven waarin nog eens specifiek
wordt ingezoomd op de overwegingen ten aanzien van locaties 1 en 2 die hebben geleid tot
het bestuurlijke standpunt van 31 augustus  Inhoudelijk is er overigens geen reden om
een ander standpunt in te nemen. Dat heeft de gedeputeerde nog eens duidelijk gesteld.

Wethouder Roem licht toe dat variant 4 inhoudt dat de fusielocatie op het voormalige AZC-
terrein wordt geprojecteerd. Gedeputeerde Driessen geeft aan geen problemen te hebben
met een dergelijke ontwikkeling aangezien het betreffende gebied ingevolge de provinciale
Structuurvisie tot Bestaand Bebouwd Gebied wordt gerekend. Het wordt voor haar een ander
verhaal indien de oorspronkelijk op dit perceel bedachte woningbouw gecompenseerd moet
worden en aan de oostzijde van het dorp Egmond aan den Hoef wordt geprojecteerd.



Egmond aan den Hoef-Oost is buitengebied en het verplaatsen van de woningbouwopgave
naar dat gebied is voor de gedeputeerde niet aan de orde.  augustus 2010 is principe
medewerking verleend aan een ruimtelijke ontwikkeling die voorziet in het, in
landschappelijke zin repareren van de huidige harde overgang naar het buitengebied op
deze locatie. De gedeputeerde heeft eerder aangegeven een synergie te zien tussen een
mogelijke brede school, een nieuw sportcomplex, een  en woningbouw, waarbij
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, met name door middel van toevoeging van veel
groen, als rode draad zal moeten dienen. De  van
bureau LA4SALE zijn hiervan een voorbeeld. De heer Cornet geeft als reactie dat de met
enthousiasme ontvangen impressiebeelden met een dergelijk voorstel zullen worden
ondergraven. Daarnaast is uit de discussie binnen Provinciale Staten gebleken dat de
ontwikkelingen in Egmond aan den Hoef kritisch worden gevolgd. Ook de ARO zal advies
moeten geven over de uiteindelijke ruimtelijke kwaliteit. De brief van 31 augustus 2010 van
het college van GS is daarbij een opstap.  de voorstellen veranderen, komt die brief
logischerwijs ook in een ander daglicht te staan. Variant 4 met bouwcompensatie voor
Bouwfonds in Egmond aan den Hoef-Oost is derhalve voor gedeputeerde staten niet
acceptabel.

Gedeputeerde Driessen staat niet afwijzend tegenover variant 5, hetgeen inhoudt v.v.
Zeevogels naar Egmond aan Zee verhuisd, waarbij het vierde veld, indien nodig, wordt
gerealiseerd op het Watertorenterrein. Laatstgenoemd perceel behoort tot Bestaand
Bebouwd Gebied en de inbreuk op het provinciale planologische regime zou dan minimaal
zijn. Het omzetten van grasvelden in kunstgrasvelden lijkt niet op problemen te stuiten
aangezien de bestemming niet wijzigt. Wethouder  voegt hier aan toe dat deze
variant ook de nodige nadelen heeft. Afgezien van het gegeven dat er dan nog geen
oplossing voor tennisclub Hogedijk is, betekent het ook dat de woningbouwlocatie met 69
woningen niet gerealiseerd kan worden. Dat zal evenwel een keuze van de gemeenteraad
moeten gaan worden.

Wethouder Hietbrink concludeert dat de uitkomsten van het gesprek duidelijk zijn. Volgende
stap is dat het college op basis van dit overleg een nieuwe memo aan de gemeenteraad zal
voorleggen en de raad een gemotiveerd voorstel zal doen over de fusielocatie.



Provincie
Noord-Holland

Aan
Gemeente Bergen, t.a.v. de heer E. van Hout
Kopie aan

 Driessen
Hr. F. Leurink

Uw contactpersoon
C.F. Cornet

 023-514 3310
cornetc@noord-holland.nl

Betreft Locatie sportvelden Zeevogels en Egmondia Memo  februari

De provincie streeft er al enige t i jd samen met uw gemeente naar om
tot een ruimteli jk samenhangend beleid te komen. Één van de daaruit
voortkomende resultaten is de prealabele vraag over de Schetsvisie
Egmond aan den Hoef. Die visie om de ruimtelijke kwaliteit van het
gehele dorp Egmond aan den Hoef te verbeteren, mocht op een
positieve reactie van Gedeputeerde Staten rekenen. Daarin zijn de
voetbalvelden aan de oostzijde van het dorp gelegen.

Het staat de gemeente vrij om een sportveldencomplex binnen
bestaand bebouwd gebied van het asielzoekerscentrum (locatie 4) te
situeren. Dat houdt echter niet in dat de op dat terrein te bouwen
woningen aan de oostkant van Egmond aan den Hoef (locatie 3) kunnen
worden teruggebouwd. Daar is het open weidegebied te kwetsbaar
voor.

De locaties 1 en 2 zijn eerder uit oogpunt van natuur en landschap en
vanwege grote investeringen in de waterhuishouding voor de bollenteelt
afgewezen. Een sportveldencomplex ter plaatse is ook vanwege het
ruimtebeslag onbespreekbaar.

Het onderzoeken als fusielocatie van locatie 5 in Egmond aan Zee is
nieuw en ook gelegen in het gebied tussen de dorpen Egmond aan Zee
en Egmond aan de Hoef. De 2 bestaande oefenvelden zijn gelegen
binnen de EHS. Een toe te voegen nieuw veld kan binnen bestaand
bebouwd gebied worden gerealiseerd. De gedeputeerde staat niet
afwijzend tegenover deze variant en is bereid zich eventueel voor de
totstandkoming daarvan binnen het college in te spannen.



Provincie
Noord-Holland

Aan
Gemeente Bergen, t.a.v. de heer E. van Hout
Kopie aan
Mw  Driessen

Uw contactpersoon
C.F. Cornet

 023-514
cornetc@noord-holland.nl

Betreft Locatie tennisvelden Memo  februari

De tennisvereniging Hoge  wil graag met voetbalvereniging
Zeevogels meeverhuizen naar de  Wanneer die optie
afvalt, dan wil de tennisvereniging nog eens de optie van de oostrand
van Egmond aan den Hoef onder de aandacht brengen.

Voor het gebied van de Tijdverdrijfslaan (locatie 1) geldt hetzelfde als
voor het voetbalcomplex. Het gaat om het initiatief "Poort van

 een aantal inwoners uit Egmond aan den Hoef, waarbij aan
de Tijdverdrijfslaan een zwem-, sport-, en  wordt
gerealiseerd (een multifunctionele invulling voor diverse
maatschappelijke functies waaronder de tennisclub). Deze locatie is
eerder door de provincie afgewezen vanwege de ter plaatse aanwezige
hoge waarden van natuur en landschap en de grote investeringen die
daar gedaan zijn in de waterhuishouding voor de bollenteelt. Een

 ter plaatse is daarom onbespreekbaar.

Wanneer alleen achterblijven aan de Zeeweg voor de tennisvereniging
geen optie is, dan zou de tennisvereniging kunnen overwegen om
alleen naar de oostzijde van Egmond aan de Hoef te gaan. Het aantonen
van nut en noodzaak zal wel moeilijker worden.



Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Dis t r i c t West I 

Aan de gemeente Bergen

Amsterdam  Uw kenmerk Ons kenmerk 110311

Behandeld door Jorrit Smit Doorkiesnr 06-22945320 Faxnr. 020-4879140

Onderwerp Toekomstige behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij onderzoek gedaan naar de toekomstige behoefte van
Zeevogels & Egmondia. Dat hebben wij verwerkt in een rapportage, welke wij u hierbij doen
toekomen.  een eerder stadium hebben wij al eens de huidige behoefte voor deze verenigingen
in beeld gebracht. Deze uitkomsten zijn ook in de rapportage opgenomen.

 de rapportage zijn wij uitgegaan van een algemene veldbehoefte, zonder daarbij rekening te
houden met een invulling op basis van kunstgrasvelden. Derhalve hierbij nog een aantal
aanvullende opmerkingen ten aanzien van  velden, trainingsvelden en de totale behoefte.

Wedstrijdvelden
•  totaal heeft de vereniging behoefte aan 3,1 velden op zaterdag en 2,8 velden op zondag;
• Afgerond komt dat op beide dagen neer op 3 wedstrijdvelden;
• Wij gaan globaal uit van een speeldag van 9:00uur tot 16:30uur;
• De factor tijd is in dit geval dan ook de beperkende factor;
• De kolom totaal geeft een hogere uitkomst omdat de kwaliteit daar de beperkende factor is;
• Een natuurgrasveld kan namelijk niet zowel op zaterdag als op zondag onbeperkt bespeeld

worden;
• Een kunstgrasveld kan dat wel;
•  het geval van kunstgrasvelden is deze totaalkolom derhalve niet relevant.

Trainingsvelden
• De totale trainingsbehoefte is  velden (uitgaande van 5 avonden training);
• Afgerond zijn dit 2 trainingsvelden.

Totale behoefte
 De totale behoefte komt neer op 5 velden als we uitgaan van invulling op basis van natuurgras;

• Als er "slechts" ruimte is voor 3 velden dan zijn er minimaal 2 kunstgrasvelden benodigd;
• 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld = 3 wedstrijdvelden;
• 2 kunstgrasvelden = 2 trainingsvelden.

Sportpark  Overschiestraat 194  XK AMSTERDAM - Postbus 9202 1 006 AE AMSTERDAM

 30  40
 67.00.00.329 Postbank 41  40478591  Utrecht



Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Kleedkamers
• Op basis van het  in de rapportage zijn er minimaal 8 kleedkamers benodigd;
• Optimaal adviseren wij 4 kleedkamers per veld, dus  kleedkamers.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, neemt u dan contact op met onze
medewerker ondersteuning clubbesturen Jorrit Smit, tel. 06-22945320.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
namens het districtsbestuur,

Guus Posthumus
coördinator ondersteuning clubbesturen.

Bijlage: Rapportage "Toekomstige behoeftebepaling Zeevogels &
Kopie aan : Zeevogels en Egmondia
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1. Inleiding

 Achtergrond

De gemeente Bergen is de mogelijkheden tot fusie aan het onderzoeken tussen Zeevogels en
Egmondia. Om het benodigde aantal velden inzichtelijk te krijgen is er contact gezocht met de KNVB
District West I, afdeling ondersteuning clubbesturen. De behoeftebepaling die daar uit voort gekomen
is heeft betrekking op de huidige situatie bij  verenigingen.

 daaropvolgende e-mails gaf de gemeente aan graag een toekomstige veldbehoefte te zien die
rekening houdt met stijging van het aantal inwoners rondom de voetbalverenigingen. Er komen
minimaal 400 woningen bij, wat uiteraard invloed heeft op het ledenaantal bij de "nieuwe" vereniging.

Afb. 1 Accommodatie Zeevogels Afb. 2 Accommodatie Egmondia Bron: Google Maps 

1.2 Werkwijze

 het onderzoek is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie over het woningbouwprogramma
van de gemeente Bergen. De input daarvoor is afkomstig uit de gemeente zelf.  het onderzoek is
een aantal methoden en technieken gebruikt die de KNVB hanteert voor het bepalen van de veld- en
kleedkamerbehoefte voor een voetbalvereniging. Als achtergrondinformatie is er gebruik gemaakt van
bestaande onderzoeken van zowel KNVB als andere organisaties, die enige relatie hebben met deze
opdracht. Er is gebruik gemaakt van aannames bij het berekenen van de ledengroei bij nieuwe
woningen.



2. Huidige Situatie
 dit hoofdstuk worden de accommodaties van Zeevogels en Egmondia beschreven. Er wordt

ingegaan op de kwantitatieve gegevens van de huidige situatie op het complex van de
voetbalvereniging. Kwalitatieve aspecten als de conditie van de velden, worden in dit hoofdstuk buiten
beschouwing gelaten.

 Accommodaties
Cultuurtechnisch Zeevogels

 3 wedstrijdvelden van natuurgras
• 1 trainingsveld van natuurgras
• Op veld 2 en 4 staan 4 lichtmasten

Cultuurtechnisch Egmondia
 2 wedstrijdvelden van natuurgras

• 1 trainingsveld van natuurgras
 Op veld 1 staan 8 lichtmasten, op het trainingsveld staan er 5.

2.2 Behoeftebepaling huidige situatie

2.2.1 Cultuurtechnisch

De KNVB gebruikt voor een behoeftebepaling een modelberekening die is gebaseerd op de
 Planningsnormen (Handboek Sportaccommodaties hoofdstuk C2.1.1). Met behulp van

belastingcoëfficiënten en bespelingnormen wordt het theoretisch benodigde aantal wedstrijdvelden
berekend. Het gaat om een theoretisch model waar verschillende aannames (invloedsfactoren) aan
ten grondslag liggen. De uitkomsten mogen daarom niet zondermeer naar de praktijk worden vertaald.
Bij bestaande accommodaties dient altijd een toetsing aan de lokale omstandigheden plaats te vinden.

Voor het berekenen van de trainingsveldcapaciteit hanteert de KNVB een indicatieve methode die
aansluit bij de methodiek van de Planningsnorm. Belangrijke uitgangspunten zijn de beschikbaarheid
van volwaardige trainingsvelden, minimaal 25 personen of twee elftallen of vier zeventallen per veld.

Behoeftebepaling Zeevogels1

 onderstaande tabellen zijn de relevante uitkomsten weergegeven uit de (model)berekeningen op
basis van de  Planningsnorm en een berekening op basis van netto en bruto speeltijden.

Uitkomsten behoeftebepaling Zeevogels

zaterdag
zondag
totaal

aantal teams
absoluut

20
7

27

gewogen
8,9
7

15,9

aantal speelvelden
berekend

1,6
1,4

praktijk
2
2

schatting uren gebruik
wedstrijden

Ca. 403 uur

training

Ca. 795 uur

Tabel 1 Behoeftebepaling Zeevogels 

Zie bijlage 1 voor volledige  van Zeevogels



Toelichting op behoeftebepaling Zeevogels

• Uit voorgaand schema is af te lezen dat er op zaterdag
organisatorisch 2 wedstrijdvelden benodigd zijn. Op
zondag is de bespeling enigszins lager, maar afgerond
zijn er ook twee wedstrijdvelden benodigd.

 Bij twee wedstrijdvelden is er nog enige restruimte voor
een groei van het aantal teams of voor het opvangen
van onevenwichtigheid in de wedstrijdplanning (meer
thuis- dan uitwedstrijden).

•  totaal is het aantal wedstrijduren zo'n 403 uur per
seizoen.  het geval van twee natuurgrasvelden komt
dat neer op een prima bespeling van 202 uur (403/2) per
veld per jaar.

• Uit de standaard behoeftebepaling, die uitgaat van een
gemiddelde trainingssituatie bij een voetbalvereniging, komt naar voren dat er bij Zeevogels op
jaarbasis ongeveer 795 uur wordt getraind. Dit betekent dat qua invulling van de trainingsbehoefte
op basis van het KNVB model er bij 4 trainingsavonden 1,1 trainingsveld benodigd is. Indien er 5 
avonden wordt getraind is er 0,9 trainingsveld nodig. Kortom, afgerond is er een behoefte aan één
trainingsveld.

Behoeftebepaling Egmondia2

Uitkomsten behoeftebepaling Egmondia

zaterdag
zondag
totaal

aantal teams
absoluut

11
5
16

gewogen
4,45
5,00
9.45

aantal speelvelden
berekend

0,8
1,0

praktijk
1,0
1,0

schatting uren gebruik
wedstrijden

Ca. 243 uur

training

Ca. 472 uur

Tabel 2 Behoeftebepaling Egmondia 

Toelichting op behoeftebepaling Egmondia

Uit voorgaand schema is af te lezen dat er op zaterdag organisatorisch 1 wedstrijdveld benodigd
is. Op zondag is de bespeling enigszins hoger, maar is er ook 1 wedstrijdveld benodigd.

Bij 1 wedstrijdveld is er op zondag niet meer veel restruimte voor een groei van het aantal teams
of voor het opvangen van onevenwichtigheid in de wedstrijdplanning
(meer thuis- dan uitwedstrijden).

 totaal is het aantal wedstrijduren zo'n 243 uur per seizoen. Uitgaande
van één wedstrijdveld komt dat neer op 243 uur. Voor goed onderhouden
natuurgrasvelden een prima bespeling.

Uit de standaard behoeftebepaling, die uitgaat van een gemiddelde
trainingssituatie bij een voetbalvereniging, komt naar voren dat er bij

 op jaarbasis ongeveer 472 uur wordt getraind. Dit betekent dat
qua invulling van de trainingsbehoefte op basis van het  er
bij 4 trainingsavonden 0,7 trainingsveld ( = afgerond 1) benodigd is.
Indien er 5 avonden wordt getraind is er 0,5 trainingsveld nodig. Kortom,
afgerond is er een behoefte aan één trainingsveld.

Zie bijlage 2 voor volledige  van Egmondia



Behoeftebepaling Zeevogels &

Uitkomsten behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia

zaterdag
zondag
totaal

aantal teams
absoluut

31
12
43

gewogen
13,35

12
25,35

aantal speelvelden
berekend

2,4
2,4

praktijk
3
3

schatting uren gebruik
wedstrijden

Ca. 646 uur

training

Ca.  uur

Tabel 3 Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia 

Toelichting op behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia

 De gezamenlijke behoeftebepaling is tot stand gekomen door de separate behoeftebepalingen bij
elkaar op te tellen. Hierbij moet vermeld worden dat in de praktijk mogelijk afwijkingen plaats
kunnen vinden. Een fusie tussen 2 verenigingen kan zowel een positief als negatief effect op het
ledenaantal hebben en blijft daardoor moeilijk op voorhand in te schatten.

• Uit voorgaand schema is af te lezen dat er op zaterdag organisatorisch 3 wedstrijdvelden
benodigd zijn. Op zondag is de bespeling hetzelfde en zijn er ook 3 wedstrijdvelden benodigd.

 Bij 3 wedstrijdvelden is er voldoende restruimte voor een groei van het aantal teams of voor het
opvangen van onevenwichtigheid in de wedstrijdplanning (meer thuis- dan uitwedstrijden).

 totaal is het aantal wedstrijduren zo'n 646 uur per seizoen. Bij 3 natuurgrasvelden komt dat
neer op een bespeling van  uur per veld, een prima bespeling.

• Uit de standaard behoeftebepaling, die uitgaat van een gemiddelde trainingssituatie bij een
voetbalvereniging, komt naar voren dat er op jaarbasis ongeveer  uur wordt getraind. Dit
betekent dat qua invulling van de trainingsbehoefte op basis van het  er bij 4 
trainingsavonden 1,8 trainingsvelden ( = afgerond 2) benodigd zijn. Indien er 5 avonden wordt
getraind zijn er  trainingsvelden nodig.

2.2.2 Bouwkundig
Ook op bouwkundig niveau zijn er eisen waar de
accommodatie aan zal moeten voldoen. Bij een fusie van
beide verenigingen dienen zij rekening te houden met de
norm van het  Deze is als volgt: bij 1 t/m 3 
wedstrijdvelden, minimaal 2 kleedruimten per veld + 2 
aanvullend. Voor Zeevogels en Egmondia komt dat
neer op 8 kleedruimten.

 kleedlokalen
benodigde
speelvelden

4  6 
 t/m 9 

 kleedlokalen

basis

twee per veld

aanvullend
twee
vier
zes

Tabel 4.  norm voor kleedruimten 

De KNVB streeft echter naar een optimale situatie van 4 
kleedruimten per veld. Er wordt in de praktijk een grote verscheidenheid aan verenigingen en
gebruikssituaties aangetroffen. Daardoor is het denkbeeldig dat een minimumaantal kleedlokalen niet
altijd tot een werkbare situatie leidt en er geen knelpunten optreden. De toename van voetballende
vrouwen en meisjes, ontwikkelen van kaboutervoetbal en de ontwikkeling van intensief te bespelen
velden zoals kunstgras ligt daar aan ten grondslag.

Zie bijlage 3 voor volledige veldbehoeftebepaling  van Zeevogels & Egmondia



3. Toekomstige Situatie

 dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toekomstige situatie. Daarin zijn de volgende onderdelen
meegenomen:

• De groei van  door de woningbouw in Egmond aan den Hoef en Egmond aan
Zee (gemeente Bergen);

 Een overzicht van de toekomstige veldbehoefte van Zeevogels en Egmondia samen.

3.1 Groei voetbaldeelname door woningbouw
De ontwikkeling van de nieuwbouwplannen van de gemeente Bergen kunnen gevolgen hebben voor
het voorzieningenniveau. De volgende woningbouw locaties worden binnen 5 jaar gerealiseerd in de
gemeente.

• Egmond aan den Hoef circa 300 woningen
• Egmond aan Zee circa 120 woningen

• Totaal aantal woningen circa 420 woningen.

Een toename van het aantal georganiseerde sporters resulteert vaak in een hogere druk op de
bestaande sportaccommodaties.  de berekening4 wordt een inschatting gegeven van de groei van
het aantal georganiseerde sporters ten gevolge van de nieuwbouwplannen.
Als basis voor de berekening van het toekomstige aantal leden wordt gerekend met een toename van
circa 882 (420 woningen x 2,1 inwoner per woning) inwoners in Egmond aan den Hoef en Egmond
aan Zee.

Niet al deze inwoners zullen actief en georganiseerde sport beoefenen. Uit de berekening komt een
verwachte toename van georganiseerde sporters tussen de  en 194. Dit rapport zal verder
rekenen met een toename van 194 georganiseerde sporters.

Deze mensen zullen verschillende sporten beoefenen.  algemene zin mag worden aangenomen dat
van alle georganiseerde sport ongeveer 25% is aangesloten bij een voetbalvereniging.
geeft in haar ledenaantallenrapportage aan dat van de 4,7 miljoen georganiseerde sporters er
ongeveer 1,15 miljoen mensen voetballen5. De verhouding zal de komende jaren nagenoeg hetzelfde
blijven. Dat houdt dus in dat Zeevogels en Egmondia, de enige voetbalvereniging in nabije omgeving,
mag rekenen op een toename van 49 leden (25% van 194) in 2015 op basis van de woningbouw.

Naast de verwachte groei door nieuwbouw dient ook rekening gehouden te worden met autonome
groei en/of krimp van voetballende leden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling
tussen 2002-2009 van alle voetballende leden die zich bij de KNVB hebben geregistreerd.

 deze rapportage wordt aangenomen dat het ledenbestand van de KNVB blijft groeien, maar wel in
wat mindere mate dan de afgelopen jaren het geval is geweest.

Zie Bijlage 4 voor volledige berekeningen toename ledenaantal
Zie rapport



2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Groei afgelopen 8 jaar

Jongens

437.762

447.094

454.329

466.875

482.655

508.288

524.517

536.521

23,0%

Meisjes

33.213

35.637

38.900

43.216

49.984

60.798

64.342

67,531

103%

Jeugd

470.975

482.731

510.091

532.639

569.086

588859

604.052

Mannen

523.553

529.717

530.245

529.009

518.810

518.789

516.857

526.044

0,5%

Vrouwen

34.093

35.082

37.124

37.659

37.978

42.010

42.857

45.150

32%

Senior

557.646

564.799

567.369

566.668

556.788

560,799

559,714

571.194

2%

Totaal

1.028.621

1.047.530

1.060.598

1.076.759

1.089.427

1.129.885

1.148.573

1.175.246

14,0%

Tabel 6. Overzicht geregistreerde leden KNVB 2002-2009 Bron: KNVB 

Zeevogels en Egmondia hebben samen voor aanvang van het seizoen  609 spelende
leden. Naast de 49 nieuwe spelende leden die de vereniging mag verwachten op basis van de
woningbouw, groeit het ledenbestand van de KNVB nog steeds. Op basis van bovenstaande tabel en
de kanttekening dat het ledenbestand blijft groeien maar in mindere mate mag worden aangenomen
dat Zeevogels en Egmondia over de komende 5 voetbalseizoenen nog eens ongeveer 60 leden
van 609 huidige spelende leden) kan verwelkomen bij de vereniging.

Een simpele rekensom leert ons dat op basis van de gegevens beschreven in deze paragraaf,
Zeevogels en Egmondia mogen aannemen dat het in 2015 ongeveer 718 spelende leden (609 + 49 + 
60) heeft.

3.2 Toekomstige veldbehoefte

3.2.1 Cultuurtechnisch

 par. 2.2 staan de huidige veldbehoeftes van Zeevogels en Egmondia uitvoerig beschreven. De
verenigingen hebben voor aanvang van het seizoen  609 spelende leden, verdeeld over 43
teams. Dat komt uit op een gemiddelde van 14,1 speler per team.  de toekomstige veldbehoefte6

wordt er van eenzelfde berekening uitgegaan.

Als het ledenaantal zich ontwikkelt zoals beschreven in par. 3.2 dan mag de vereniging voor aanvang
van het seizoen  rekenen op het aantal van 718 spelende leden. Er van uitgaande dat een
team 14,1 speler herbergt, heeft de vereniging in  een totaal aantal teams van 51. (718 / 

 We gaan er gemakshalve vanuit dat de groei van het ledenaantal lineair toeneemt op zaterdag
en zondag. De verdeling blijft dus hetzelfde (72% van de teams op zaterdag en 28% op zondag). Voor

 geldt dan het volgende, op zaterdag zijn er 37 teams en op zondag 14 teams.

Uitkomsten behoeftebe

zaterdag

zondag
totaal

aantal teams
absoluut

37
14
51

gewogen
17,3
14

31,3

paling Zeevogels & Egmondia 2015/2016
aantal speelvelden

berekend
3,1
2,8

praktijk
3
3

schatting uren gebruik
wedstri jden

Ca. 805 uur

training

 uur

Tabel 7. Zeevogels & Egmondia, seizoen 2015/2016 (fictief) 

' Zie bijlage 5 voor volledige veldbehoeftebepaling  van Zeevogels en Egmondia



Toelichting:

Op basis van de uitgangspunten van de  Planningsnorm zijn op zaterdag organisatorisch
(theoretisch) ten minste 3 speelvelden nodig. Op zondag zijn ook alle wedstrijden op 3 velden af te
werken. Het vergt wel enige creativiteit van de vereniging om alle wedstrijden volledig kwijt te kunnen
op gezette tijden. De belasting over het gehele weekend is erg zwaar en vooral op zaterdag is er
weinig ruimte om oneffenheden (meer thuis- dan uitduels) op te vangen. Wanneer er gebruikt gemaakt
wordt van kunstgras geeft dat de vereniging al meer ruimte. Dit vanwege de kortere wisseltijd en de
mogelijkheid om het veld  gebruiken.

De totale veldenbelasting wordt op ca. 805 uur per jaar berekend (indicatief). Het betreft de netto
veldbelasting op basis van de reglementaire speeltijd.  de werkelijkheid zal het gebruik door

 en uitlopen van wedstrijden hoger zijn. Wij houden voor dit gebruik doorgaans ca.
aan. Globaal kan bij de aanwezigheid van drie wedstrijdvelden uitgegaan worden van een gemiddelde
veldbelasting van ca. 270 uur (805 uur / 3 velden) per jaar. Dit is een hoge belasting, zelfs voor goed
onderhouden velden. Hierbij is uitgegaan van een bespeling op natuurgras.

Uit de behoefteberekening volgt een indicatieve trainingsveldbehoefte van 1,8 a 2,2 volwaardige
trainingsvelden, afhankelijk van de invulling op vrijdagavond. Het bijbehorende gebruik is volgens de
berekening ca.  trainingsuren. Omdat de selectieteams op zondag voetballen, wordt er in deze
berekening vanuit gegaan dat de mogelijkheid om op vrijdag te trainen ook benut moet worden.

3.2.2 Bouwkundig

Op basis van de berekende cijfers en tabel 2 in par. 2.2.2 zullen er minimaal 10 kleedlokalen moeten
zijn in  (3 velden benodigd x 2 kleedlokalen per veld + 4). De KNVB streeft echter naar een
optimale situatie. De vereniging zou dan moeten kunnen beschikken over 12 kleedlokalen (3 velden
benodigd x 4 kleedlokalen per veld).

3.2.3 Samenvatting

Zoals in paragraaf 3.2 beschreven is onderstaande in de toekomst benodigd om alle teams te laten
voetballen op één accommodatie.

• Er is behoefte aan 3 wedstrijdvelden op zaterdag en zondag. De belasting is vrij hoog en er
zijn geen groeimogelijkheden meer op zaterdag. Een extra veld zou daarom enorm uitkomst
bieden aan de vereniging. Ook kunstgras zou de mogelijkheden van de vereniging al enorm
vergroten.

 Er is behoefte aan 1,8 trainingsvelden, er wordt uitgegaan van trainingen op elke
doordeweekse dag.

• Bij bovenstaande is uitgegaan van een  invulling op basis van natuurgras. Op
kunstgrasvelden kunnen zowel gespeeld als getraind worden. Er hoeven dan minder velden
worden aangelegd.

• Er is behoefte aan minimaal  kleedlokalen, in de optimale situatie zouden er 12
kleedlokalen beschikbaar zijn.
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Bijlage 1, Veldbehoefte 2010/2011 Zeevogels
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Bijlage 2, Veldbehoefte 2010/2011, Egmondia
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Bijlage 3, Veldbehoefte  Zeevogels + Egmondia
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Bijlage 4, Berekening toename aantal voetballende leden
Als basis voor de berekening wordt gerekend met een toename van circa 882 inwoners in Egmond
aan den Hoef en Egmond aan Zee. Er worden in totaliteit 420 woningen  (uitgangspunt is
2.1 inwoner per woning). Niet al deze inwoners zullen actief en georganiseerde sport beoefenen. De
volgende aannamen worden gemaakt:

• Op basis van verschillende onderzoeken naar  is de verwachting dat 60-70%
van de inwoners sport zal beoefenen. Dit houdt in dat zij  keer of meer per jaar
(on)georganiseerde sport beoefenen. Er wordt een toename van 529 (60% van 882) tot
(70% van 882) sporters verwacht.

 Van deze sporters zal naar verwachting gemiddeld 50% georganiseerde sport beoefenen.
Hiermee komt de bandbreedte voor georganiseerde sport op 265 (50% van 529) tot 309 (50%
van 617) georganiseerde sporters. Hiermee dient te worden opgemerkt dat in de
leeftijdscategorie  jaar relatief veel georganiseerde sport wordt beoefend, ongeveer 75-
85%.

• De verwachting is dat van alle woningen, 65% wordt gebouwd voor eigen inwoners (inwoners
gemeente Bergen) en 35% voor nieuwe bewoners van buiten deze gemeenten. Niet alle eigen
inwoners zullen ook een woning in gemeente Bergen achterlaten. Hierbij  te denken aan
thuiswonende jongeren. Deze inwoners zijn al lid van sportverenigingen en behoren niet bij de
groep nieuwe georganiseerde sporters. De KNVB schat in dat maximaal 70% van de inwoners
van buiten de gemeente Bergen komt.  deze correctie komt het aantal nieuwe
georganiseerde sporters op  (70% van 265) tot  (70% van 309).

• Senioren zullen naar verwachting relatief weinig georganiseerde sport beoefenen. Inschatting
is dat ongeveer  van de senioren (65 jaar en ouder) georganiseerd zal gaan sporten. Het
totaal aantal georganiseerde sporters wordt gecorrigeerd met 22 (10% van 216 verwachte
georganiseerde sporters). Met deze correctie komt het aantal georganiseerde sporters op

Bovenstaande berekening komt uit op een verwachte toename van georganiseerde sporters
tussen de 164 en  Dit rapport zal verder rekenen met een toename van 194 georganiseerde
sporters.

 algemene zin mag worden aangenomen dat van alle georganiseerde sport ongeveer 25% is
aangesloten bij een voetbalvereniging.  geeft in haar ledenaantallenrapportage7 aan dat van
de 4,7 miljoen georganiseerde sporters er ongeveer 1,15 miljoen mensen voetballen.

Verwachte groei georganiseerde
sporters

194

Sport

Voetbal

Percentage

25%

Verwachten toename leden
(afgerond)

49

 Zie rapport



Bijlage 5, Veldbehoefte 2015/2016, Zeevogels + Egmondia
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Eric van Hout - RE: KNVB-behoefteraming

Van: "Geert van Wielink" <gvw@quicknet.nl>
Aan:  van Hout"1 <e.vanhout@bergen-nh.nl>
Datum:
Onderwerp: RE: KNVB-behoefteraming

Hallo heer van Hout,

Hierbij de reactie van  Zeevogels.

1. Wij gaan uit van vier velden in plaats van drie (minstens 1 kunstgrasveld), omdat wij anders op zaterdag
tot half zes bezig zijn en dat werkt niet voor een voetbalclub, die gebruik maakt van vele vrijwilligers.

2. Zeevogels gaat niet naar het complex van Egmondia (dat hebben wij trouwens al diverse malen duidelijk
gemaakt). Wij geven de voorkeur aan een nieuw complex op een andere locatie (bv Egmond a/d Hoef

Ons streven blijft echter nog steeds een fusie met Egmondia op een centraal gelegen  (met
 zomers ook functioneel zou kunnen zijn).

3. Wij zouden op de hoogte gehouden worden wat betreft de gesprekken met de ontwikkelaars en de
provincie. Die gesprekken zijn inmiddels geweest, maar wij hebben nog niets vernomen. Ik neem aan dat
wij hier nog bericht over krijgen.

Met vriendelijke groet,

Geert van Wielink.
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 van Hout - Re: KNVB-analyse

Van: "Marcel Buis"
Aan: "Eric van Hout"
Datum: 2/24/2011 14:24
Onderwerp: Re: KNVB-analyse
CC: "Perry Wijker (werk)"

Beste Eric,
Wij onderschrijven de conclusies dat 3 velden dus genoeg zijn. 4 is wellicht ideaal maar de ideale wereld
bestaat al lang niet meer...
Zeevogels is van harte welkom om bij  in te trekken.

Marcel

— Original Message — 
From:  Hout
To:
Sent: Wednesday, February  9:10 AM
Subject: KNVB-analyse

Hallo Marcel,

Inmiddels zijn gesprekken geweest met de voetbalclubs, de ontwikkelaars en de provincie en wil ik een
nieuwe memo ten behoeve van de gemeenteraad gaan voorbereiden. Ik kan dat pas goed doen nadat ik
de reactie van de twee voetbalclubs heb gehad op de behoefte-analyse van de KNVB, die ik je eerder heb
toegestuurd.

Oftewel, mag ik een reactie van v.v. Egmondia ontvangen op de analyse van de KNVB? Dus,
onderschrijven jullie de analyse en de conclusies?

Groet,
 van Hout.
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