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Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld naar aanleiding van de brief van de Initiatiefgroep van 5 

september 2017  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 

 
Kernboodschap  
 
Bij brief van 5 september 2017 heeft de Initiatiefgroep sporthal Egmond uw raad een brief 
gestuurd waarin wordt gevraagd nog geen besluit te nemen over de sporthal. De zes 
ondertekenaars van de brief willen de ruimte hebben om te onderzoeken of de sporthal op 
een andere plek geprojecteerd kan worden. Namens ons college heeft wethouder Van 
Huissteden op 31 oktober jl. een gesprek gehad met een drietal afgevaardigden van de 
Initiatiefgroep. De alternatieve locatie waar het om gaat is het gebied ter plaatse van 
jongerencentrum De Wal.  
 
De initiatiefgroep heeft hiertoe twee argumenten: 

- Een sporthal in een woonwijk gaat op termijn leiden tot onrust en overlast; 
- Op de nieuwe plek kan de sporthal het sociale hart van Egmond aan Zee worden. 

 
In het gesprek heeft wethouder Van Huissteden aangegeven dat de brief van de 
Initiatiefgroep erg laat is in relatie tot het gevolgde proces en de planning met betrekking tot 
definitieve besluitvorming. 
 
De initiatiefgroep heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd op 30 november. Ons 
college hecht er aan uw raad te informeren over diverse relevante aspecten en de eventuele 
gevolgen indien de raad besluit om gehoor te geven aan het verzoek. 
 
Proces tot op heden en planning besluitvorming 
In het kader van project Dorp en Duin heeft de raad op 7 november 2013 onder meer 
besloten dat de sporthal wordt geprojecteerd op de locatie De Wal. Nadien is op 9 april 2015 
vanwege voortschrijdend inzicht en gewijzigde omstandigheden door de raad besloten tot 
ontvlechting van het project Dorp en Duin en is expliciet besloten dat de nieuwe sporthal in 
Egmond aan Zee wordt geprojecteerd op het Watertorenterrein, in combinatie met een 
parkeerterrein en woningbouw in een landschappelijke setting. Daartoe is een plan van 
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aanpak opgesteld dat heeft geleid tot een Aanbestedingsstrategie die door de raad op 
10 maart 2016 is vastgesteld. In 2016 heeft de aanbestedingsprocedure plaats gevonden en 
dit heeft geresulteerd in een keuze voor het plan van BAM Wonen BV waarbij er tevens 
34 woningen (waaronder 15 voor CPO) in het gebied worden gerealiseerd. De raad heeft op 
9 maart 2017 ingestemd met de keuze. 
 
Nadien is de planologische procedure opgestart en heeft het ontwerpbestemmingsplan in juli 
2017 ter inzage gelegen. Mede vanwege de ingekomen reacties van omwonenden is de 
oorspronkelijke planning (vaststelling bestemmingsplan door de raad op 5 oktober 2017) 
verschoven naar de vergadering van de raad op 1 februari 2018. De maanden augustus en 
september zijn namelijk benut om te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, er tegemoet kan 
worden gekomen aan de zienswijzen vanuit de omgeving. Eén en ander heeft geresulteerd 
in een aangepast programma en aangepaste verkaveling. Uw raad krijgt hierover op 
16 november een toelichting tijdens de presentatieavond van de raad. Op 5 december 2017 
neemt ons college een definitief standpunt in zodat de vaststelling van het bestemmingsplan 
in de raad van 1 februari 2018 geagendeerd kan worden. De opmerking van wethouder Van 
Huissteden over de timing van de brief dient dan ook in dit licht bezien te worden.  
 
Om te komen tot een Programma van Eisen voor de nieuwe sporthal zijn er gesprekken 
gevoerd met alle gebruikers van de huidige hal. Ook zijn de organisatoren van de grote 
evenementen (Le Champion) gevraagd input te leveren. Omwonenden van de sporthal zijn 
op diverse momenten meegenomen in de planvorming.  
 
Kanttekeningen sporthal op locatie De Wal 
Bestemmingsplan “Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties”.  
In uw vergadering van 14 december 2017 neemt uw raad een besluit over de vaststelling van 
het bestemmingsplan “Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties”. In 
dit bestemmingsplan heeft het voetbalcomplex van vv Egmondia een ‘natuur’ bestemming.  
 
Uit enige pas- en meet exercities, waarbij de contouren van de nieuwe sporthal op het 
Watertorenterrein zijn aangehouden, blijkt dat in alle mogelijke composities de sporthal 
gedeeltelijk op gronden met deze bestemming wordt geprojecteerd (zie bijlage). Het bouwen 
van een sporthal is in strijd met de bestemming ‘natuur’. Het staat de raad vrij het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen maar in dit verband dient overwogen te worden 
dat gedeputeerde mw. J. Geldhof van de provincie Noord-Holland op 13 november jl. de 
stelling heeft betrokken geen medewerking te zullen verlenen aan ontwikkelingen die 
geprojecteerd zijn op gronden die de bestemming ‘natuur’ hebben gekregen in het 
vorengenoemde bestemmingsplan.  
 
Gemaakte en te maken plankosten 
Vanaf 2014 wordt gewerkt aan het plan voor een nieuwe sporthal op het Watertorenterrein. 
In de jaren 2014 t/m 2017 zijn hiertoe circa € 230.000 aan externe plankosten gemaakt. Als 
er nu voor een koerswijziging wordt gekozen zijn deze kosten nodeloos gemaakt.  
 
Voor de uitvoering van het plan met een sporthal op het terrein De Wal dient een nieuwe 
aanbestedingsprocedure gevolgd te worden. Het is formeel juridisch niet aan de orde dat 
BAM Wonen BV dat plan, als ware het een onderdeel van het project Watertorengebied, kan 
uitvoeren. Daarvoor moet enerzijds het project Watertorengebied in de huidige vorm 
afgesloten worden en anderzijds dient voor de locatie De Wal een nieuwe aanbestedings- en 
bestemmingsplanprocedure opgestart te worden. De verwachte plankosten hiervoor zijn 
(gelet op de ervaringen met betrekking tot het Watertorenterrein) circa € 120.000,-.  
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Daarnaast is de gemeente een boete verschuldigd aan BAM in de vorm van een vaste 
afkoopsom indien de gemeente in deze fase om deze reden de stekker uit het project trekt. 
Die vaste afkoopsom is € 195.000,- exclusief BTW.  
 
Tenslotte dient voor het Watertorengebied ook weer een plan van aanpak bedacht te worden 
met betrekking tot een nieuw verkavelingsplan, de verkoop van de grond en het maken van 
een nieuw bestemmingsplan. De kosten hiervoor worden ingeschat op circa € 85.000,-  
 
In totaal kost de gevraagde koerswijziging de gemeente circa € 400.000 extra aan 
plankosten, waarmee het totaal, boven op de reeds uitgegeven plankosten, komt op 
€ 630.000,-. 
 
Verkeer en parkeren 
Bij de nieuwe sporthal dienen 78 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Dus ook op de 
plek van De Wal. Ter plaatse zijn momenteel 41 parkeerplaatsen. Deze openbare 
parkeerplaatsen dienen nu primair voor vv Egmondia maar ook na vertrek van de 
voetbalclub is behoud van de openbare parkeerplaatsen wenselijk. Afgezien van het 
voornemen (momenteel nog een principeverzoek) om de openbare parkeerplaatsen naast 
Sportlaan 2 bij de entree van Egmond aan Zee aan de rechterzijde te vervangen voor natuur 
is het wenselijk om voor het strandverkeer en voor activiteiten in de sporthal een buffer te 
hebben. Om deze redenen is het raadzaam de thans aanwezige parkeerplaatsen na vertrek 
van vv Egmondia, te handhaven. Dat maakt de parkeeropgave voor een nieuwe ontwikkeling 
bij De Wal (78 + 41) is circa 130 parkeerplaatsen. Tweelaags ondergrondsparkeren is 
financieel niet realistisch en het is de vraag of er ruimtelijk gezien voldoende mogelijkheden 
zijn voor dit aantal parkeerplaatsen.  
 
Planning en uitvoering 
Indien op 1 februari 2018 wordt besloten tot het nader onderzoeken van deze optie, heeft dit 
gevolgen voor de planning. In hoofdlijnen komt het op het volgen de neer. 
 

- 1 februari 2018 opdracht raad tot onderzoeken mogelijkheid 
- december 2018 afronding onderzoek en besluit raad hierover  
- In 2019 kan dan de aanbestedingsprocedure gevolgd worden. Analoog aan het 

huidige proces met betrekking tot het Watertorengebied duurt dat circa een jaar.  
- 2020 bestemmingsplanprocedure 
- Medio 2021 bestemmingsplan onherroepelijk (aangezien ook hier burgers in de 

directe nabijheid wonen wordt in de planning rekening gehouden met het volgen van 
een beroepsprocedure) 

- Vierde kwartaal 2021 start bouw 
- Derde kwartaal 2022 oplevering nieuwe sporthal. 

 
In de planning met de sporthal op het Watertorenterrein wordt er van uitgegaan dat de 
nieuwe sporthal in het vierde kwartaal van 2019 wordt opgeleverd. Het betreft een vertraging 
van bijna 3 jaar.  
 
CPO-project 
Ook voor het CPO-project voor de starters op de woningmarkt in Egmond betekent het een 
vertraging aangezien de woningen voor deze doelgroep zijn geprojecteerd op de plek waar 
nu de sporthal staat. Stel, de nieuwe sporthal op locatie De Wal wordt in het derde kwartaal 
van 2022 opgeleverd, dan kan dan de sloop van de bestaande sporthal op dat moment pas 
beginnen. Een en ander heeft tot gevolg dat de CPO-woningen op z’n vroegst in het derde 
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kwartaal van 2023 worden opgeleverd. Dat betekent dat deze starters op de woningmarkt 
bijna drie jaar langer moeten wachten op hun woning. 
 
Aanvullende opmerkingen inzake voorstel Initiatiefgroep 
In het beheersplan van de sporthal wordt uitgegaan van minimale financiële inspanningen 
voor onderhoud. Een vertraging van bijna 3 jaar gaat gevolgen hebben voor onderhoud van 
de hal dat niet is voorzien. 
 
Sporthal 
Het risico is of een sporthal op locatie De Wal kwalitatief (qua duurzaamheid) gelijkwaardig 
gebouwd kan worden ten opzichte van het huidige plan en of het tegen dezelfde kosten 
gerealiseerd kan worden (bovenop de extra plankosten, zoals eerder benoemd). 
 
Zienswijzen omwonenden 
Na de koerswijziging door uw raad in april 2015 is er regelmatig overleg geweest met de 
direct omwonenden aan de Watertorenweg en Bomschuit. Op 13 april 2015, 25 augustus 
2015, 30 november 2016 en 27 februari 2017 zijn er informatie bijeenkomsten geweest en is 
altijd gesproken over een combinatie van wonen, sporten en parkeren in een 
landschappelijke setting. Daartoe zijn tijdens de bijeenkomsten voor de beeldvorming van de 
mensen ook plaatjes getoond. Tijdens al deze bijeenkomsten is het argument van overlast 
van een sporthal in een woonomgeving nooit aan de orde geweest. Ook in de zienswijzen 
tegen het ontwerpbestemmingsplan in juni/juli 2017 is dit argument niet aangedragen. Het 
argument verbaast ons dan ook, mede gelet op het gegeven dat aan de Watertorenweg van 
oudsher een sporthal in combinatie met een zwembad heeft gestaan. Oftewel, een ieder die 
hier woont c.q. gaat wonen weet van het bestaan van een sporthal met alle consequenties 
die daarbij horen. Vanwege de landschappelijke verkaveling (waarbij de sporthal enerzijds 
wordt geflankeerd door 12 woningen en anderzijds door 22 woningen) verwacht ons college 
niet dat een onacceptabele situatie zal ontstaan. Daarbij zij uiteraard overwogen dat er aan 
alle milieu eisen zal worden voldaan. 
 
Sociaal hart  
De wens van de Initiatiefgroep om de sporthal nog meer een maatschappelijke functie voor 
de kern Egmond aan Zee te geven onderschrijft ons college volledig. Om deze reden zal in 
de ‘uit- vraag’ voor het vinden van een exploitant van de sporthal onder andere ook gevraagd 
worden om te komen met voorstellen voor een slecht weer voorziening en zorg te dragen 
voor de bestaande evenementen. Ons college ziet mogelijkheden om de input van de 
Initiatiefgroep te gebruiken voor het selecteren van de exploitant. Over dat proces krijgt uw 
raad in het eerste kwartaal van 2019 een procesvoorstel. 
 
Beperkingen inzake reactie op voorstel Initiatiefgroep 
Dit memo beperkt zich in eerste instantie tot een eerste primaire inhoudelijke en 
procesmatige beschouwing. Er is bijvoorbeeld nog niet ingegaan op de gevolgen voor De 
Wal en de gedachte van de Initiatiefgroep dat meer woningen op het Watertorengebied tot 
meer inkomsten kan leiden wat vervolgens weer kan worden ingezet voor de financiering van 
een sporthal bij De Wal. Dat soort exercities horen bij een volgende stap in een proces 
waarbij nader wordt ingegaan op alle ins en outs van dit principe. 
 
Standpunt college 
Gelet op het vorenstaande ziet ons college geen noodzaak en dus aanleiding om het proces 
gericht op vaststelling van het bestemmingsplan Watertorengebied stil te zetten. Indien uw 
raad van mening is dat er gegronde redenen zijn om de haalbaarheid van een sporthal in het 
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gebied rond De Wal te onderzoeken, stelt ons college voor dat uw raad daartoe in uw 
vergadering van 1 februari 2018 een onderzoeksopdracht aan ons college formuleert. 
 
 
  
 
Bijlagen  
 Pdf met onderzoek naar ruimtelijke inpassing sporthal op locatie De Wal. 
  
 
 
 



Egmond aan Zee, 5 september 2017. 

Aan: De gemeenteraad gemeente Bergen 

College van Burgemeester en wethouders gemeente Bergen. 

Betreft: Nieuwe sporthal Egmond aan Zee, 

Geachte leden van de gemeenteraad en van het college van B&W, 

U bent voornemens een nieuwe sporthal in Egmond aan Zee te doen bouwen, nagenoeg op de 

lo atie a  de huidige sporthal Eg o d . Via de edia e  i loopa o de  is daar door de e olki g 
kennis van genomen. 

De indruk bestaat dat de plannen voor de nieuwe hal met name vanuit de ruimtelijke invalshoek 

ontwikkeld zijn, in samenhang met de te ontwikkelen bebouwing. Voor een goed functionerende 

sporthal is het echter ook, zo niet meer, van belang dat er vanaf het begin gekeken moet worden, 

wat er daadwerkelijk in het complex aan activiteiten gaat plaatsvinden.  

Er is in het dorp de afgelopen maanden rumoer ontstaan over de plannen van de gemeente. Niet 

over het feit dat er een sporthal komt (blijft), maar over het gebruik en beheer van de toekomstige 

hal en de overgangsperiode. Het gaat hierbij om de korte termijn, als ook over de structurele 

invulling. 

De sporthal in Egmond aan Zee neemt van oudsher een belangrijke plaats in, in het verenigingsleven 

en de activiteiten in het dorp. De oorspronkelijke hal is voor een substantieel deel gebouwd met geld 

vanuit de gemeenschap zelf. De hal was en is  van het dorp en voor het dorp. In de loop der jaren 

hebben veel activiteiten zijn plek gevonden in de hal, ook activiteiten met een grote landelijke 

uitstraling, denk aan de halve marathon. Daarbij bleef en blijft de hal ook van belang voor de 

Egmondse bevolking, denk aan het shantykoren festival, trekpop en de Derpbikers beachrace. 

De afgelopen maand heeft zich een groep Egmonders verzameld, die zich willen buigen over het 

gebruik van de nieuw op te zetten hal. De groep denkt ook na over beheersvormen van de nieuwe 

Sporthal. Doel van de groep is enerzijds behouden wat traditioneel goed bevalt, anderzijds 

onderzoeken wat de mogelijkheden van een sporthal in de moderne tijd zijn. Harde randvoorwaarde 

van de groep is, dat het weer een hal wordt die daadwerkelijk van en voor de inwoners van de 

Egmonden 

 is. 

Er ordt door de groep i  of eer out of the ox  geda ht. Er o tstaa  allerlei ideeë  o er 
activiteiten en functies die het nader onderzoeken waard zijn. Naast de bestaande lijst van 

activiteiten nieuwe zaken.  



In de gesprekken kwam op basis van deze gedachten ook aan de orde of de huidige geplande locatie 

wel de juiste is. Er kan, vanwege nieuwe, verkeer aantrekkende, activiteiten een serieus 

belangenconflict met de huidige en nieuwe bebouwde omgeving ontstaan. Daar beleven de huidige 

en toekomstige bewoners geen plezier aan en ook de toekomstige gebruikers en  beheerder van de 

sporthal kunnen daarbij geremd worden in het ontwikkelen van de activiteiten.  

We hebben begrepen dat de gezamenlijke bewoners een zienswijze hebben ingediend die zich o.a. 

richt op de situering en overlast van de geplande sporthal. Met een eventuele intensivering van het 

gebruik zal de overlast voor de buurt groter worden. 

Als initiatiefgroep willen we de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Bergen 

vragen geen besluiten te nemen over de toekomstige sporthal die onomkeerbaar zijn. We gaan als 

groep aan de slag met ontwikkelen van mogelijke activiteiten en buigen ons ook over de 

beheersvorm van de nieuw te bouwen hal. We willen de graag de ruimte hebben om ook de nieuwe  

accommodatie een plek te laten zijn van en voor de Egmonders. 

 

Met vriendelijke groet 

 

De initiatiefgroep sporthal Egmond 

 

Ronald Groot 

Dieter Broek 

Rita Koppendraaijer 

Nico Pronk 

Rene Zwemmer 

Jan Stam 
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