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Onderwerp: fusie voetbalverenigingen
Voorgenomen besluit: Onderzoek haalbaarheid fusie v.v. Zeevogels en v.v. Egmondia

Aanleiding
Het college concludeert op basis van het rapport van het Sportbureau Alkmaar dat een fusie
van de voetbalclubs Egmondia en Zeevogels onder de huidige omstandigheden niet
haalbaar is.
Het rapport stelt vast dat een fusie niet los kan worden gezien van de locatie. De twee door
het college aangegeven onderzoekslocaties Egmond aan den Hoef – Oost en/of het
Egmondia terrein zijn door beide verenigingen tot nu toe niet als aanvaardbare locatie
geaccepteerd.
Het college heeft een voorkeur voor locatie Egmond aan den Hoef Oost.
Bij deze variant draagt een projectontwikkelaar mogelijk een deel van de kosten bij
toestemming van de provincie om in Egmond aan den Hoef-Oost woningen te kunnen
realiseren in samenhang met groen en sport.
Het college stelt in haar voorstel voor om in het keuzeboek structuurvisie Egmond aan den
Hoef de verplaatsing van v.v. Zeevogels en t.c. Hogedijk naar Egmond aan den Hoef- Oost
te betrekken.
Door deze mogelijkheid ook in discussie te brengen stelt het college v.v. Zeevogels in staat
om in het proces af te wachten wat er gebeurt in de wetenschap, dat wellicht ook enkel de
verplaatsing van hun voetbalvereniging zal worden gefaciliteerd. Het geeft voor v.v.
Zeevogels beslist onvoldoende noodzaak om de vernieuwde optie te overwegen, die vanuit
v.v. Egmondia tijdens de ARC van 16 februari werd gepresenteerd. Dit voorstel gaat o.a. om
een 300 verplaatsing van het hoofdveld en geeft zo de benodigde ruimte om hier 2
voetbalverenigingen en een tennisvereniging en andere sportaccommodaties te kunnen
realiseren.
De bijdrage van Egmondia plaatst de eventuele oplossing in een breed perspectief, waarbij
niet alleen aan de voetbalsport is gedacht.
Een groot deel van de raad is van mening, dat er nieuwe acties nodig zijn om de
mogelijkheden op het terrein AZC als optie nog verder te onderzoeken en in kaart te
brengen. Gelet op de huidige economische situatie en het vooruitzicht op middellange
termijn is het aannemelijk dat er bij eigenaren ruimte voor constructieve dialoog ontstaat.

De Raad is van mening dat nog niet alle opties uitputtend en uitvoerig doorgenomen zijn en
wenst dat er een ultieme poging wordt gedaan om een levensvatbare fusie tussen v.v.
Egmondia en v.v. Zeevogels mogelijk te maken. Hierbij is gebleken, dat de locatiekeuze en
de uitwerking ervan van doorslaggevend belang is.
Besluit:
1.
De uitwerking van een nieuwe accommodatie bij het verplaatsen van
voetbalverenigingen / tennisverenigingen - of de herinrichting van bestaande locaties wordt alleen uitgevoerd bij een fusie tussen vv. Egmondia en v.v. Zeevogels.
Draagt het college vervolgens op om:
2.
3.

4.

5.
6.

De formulering onder 1 over te nemen als formulering in het te presenteren
keuzeboek structuurvisie Egmond aan den Hoef.
De omgeving en locatie AZC en de herinrichting van het bestaande terrein vv.
Egmondia en van Balen terrein als serieuze opties te laten onderzoeken. Voor de
uitwerking betekent dit dat er nieuwe gesprekken met de grondeigenaren nodig zijn
waarbij potentiële opties voor mogelijke uitruil van gronden in beeld komen. Deze
gronden kunnen ook buiten de Egmonden zijn gelegen.
Vanuit de raad en vanuit de voetbalverenigingen ieder twee vertegenwoordigers te
betrekken om in dit onderzoeksproces vertegenwoordigd te zijn vanuit de optiek dat er
in de kortste lijn een directe en objectieve verantwoording kan worden gegeven voor de
uitgevoerde werkzaamheden
Het resultaat van dit onderzoek voor alle partijen als bindend te beschouwen bij de al
dan niet te nemen vervolgstappen richting realisatie / handhaving huidige situatie.
Het resultaat van dit onderzoek uiterlijk eind augustus 2012 aan de Raad te
presenteren met de te nemen beslispunten.
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