
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 7 februari 2013 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Onderzoek fusielocatie sportclubs in de Egmonden 

Portefeuillehouder : wethouder A. Hietbrink  

Inlichtingen bij  : E. van Hout 

 

Aanleiding  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
Kernboodschap  
  
 Waar wil het college informatie over verschaffen? 
 College wil informatie verschaffen over: het onderzoek naar de fusielocatie sportclubs in 
 de Egmonden 
  
 
Op 14 februari zal wethouder Hietbrink tijdens een informatieavond de raad informeren over 
het onderzoek naar de fusielocatie van de sportclubs vv Egmondia, vv Zeevogels en tc 
Hogedijk. Tijdens deze avond zal worden stil gestaan bij de tot op heden gevolgde 
procedure en wordt de raad geïnformeerd over de vervolgstappen. 
 
Met als doel gezamenlijk met de drie sportclubs op te trekken in dit proces en hiertoe 
procesafspraken te maken, heeft ons college op 5 februari 2013 bijgevoegde 
intentieverklaring vastgesteld. Aan de drie besturen is gevraagd of men bereid is deze 
intentieverklaring te ondertekenen. Middels bijgevoegde brief van 7 februari 2013 hebben de 
besturen van vv Zeevogels en vv Egmondia aangegeven dat de intentieverklaring niet wordt 
ondertekend. Het bestuur van tc Hogedijk heeft de brief niet mede-ondertekend.  
 
Ons college hecht er aan dat de leden van uw raad kennis nemen van de intentieverklaring 
en de brief van 7 februari, zodat een ieder hetzelfde informatieniveau heeft voor de 
toelichting van wethouder Hietbrink op de informatie avond van 14 februari 2013.  
 
Bij de intentieverklaring is als bijlage een stappenplan beschreven, gericht op 
raadsbehandeling op 20 juni 2013 over dit onderwerp. Dit streven is nog steeds actueel. 
Wethouder Hietbrink zal de diverse stappen om te komen tot dat betreffende besluit, 
toelichten. 
 
Bijlagen  
 Intentieverklaring van het college 5 februari 2013; 
 Reactie besturen vv Egmondia en vv Zeevogels van 7 februari 2013. 



Intentieverklaring onderzoek fusielocatie voor 

voetbalverenigingen Egmondia en Zeevogels en tennisclub 

Hogedijk 

 

De ondergetekenden: 

 

1) Het college van de gemeente Bergen 

2) Voetbalvereniging Egmondia, 

3) Voetbalvereniging Zeevogels, 

4) Tennisclub Hogedijk 

 

 

Overwegende dat: 

• De gemeente Bergen vanuit het perspectief  van efficiency, continuïteit van 

verenigingen en leefbaarheid van de kernen,  streeft naar een toekomstbestendige 

sportvoorziening voor de Egmonden en dus het samenbrengen van de (buiten) 

sportvoorzieningen op een locatie nabij of in de kernen Egmond aan den Hoef of 

Egmond aan Zee wenst te onderzoeken; 

• De voetbalvereniging Egmondia, de voetbalvereniging Zeevogels en de tennisclub 

Hogedijk hebben aangegeven een fusie/ samenvoeging te willen onderzoeken; 

• Hiervoor 3 mogelijke locaties in aanmerking komen, te weten: 

o  het gebied tussen het Delverspad, Herenweg en Egmonderstraatweg (hierna 

te noemen: locatie Delverspad);  

o het gebied ten oosten van de Prins W. Alexanderlaan/Sabine van Beierenlaan 

(hierna te noemen: locatie Egmond aan den Hoef - Oost); 

1 
 



o het sportpark Egmondia  in combinatie met het Watertorenterrein, perceel 

Sportlaan 7 (jongerencentrum De Wal) en het perceel Sportlaan 2 (hierna te 

noemen: locatie Sportlaan). 

 

• Spreken de intentie uit:  

 

• Een fusie/samenvoeging na te streven tussen de voetbalverenigingen Egmondia en 

Zeevogels en tennisclub Hogedijk; 

• Dat het college een locatiehaalbaarheidsonderzoek doet voor de 3 mogelijke 

locaties;  

 

Uitgangspunten: 

• Het locatiehaalbaarheidsonderzoek bestaat uit de volgende aspecten: 

o In opdracht van het college wordt in februari 2013 door bureau LA4SALE het 

programma van eisen ingetekend, waarbij het uitgangspunt is dat de 

uitwerking tot een landschappelijk verantwoord voorstel dient te leiden; 

o In opdracht van het college worden in februari 2013 door adviesbureau 

Grontmij de financiële gevolgen van de verschillende uitwerkingen 

doorgerekend. Deze uitkomsten zijn vertrouwelijk van aard en worden alleen 

met de gemeenteraad gedeeld. Het college draagt zorg voor een openbare 

samenvatting, waaruit conclusies op hoofdlijnen ten aanzien van de 

financiële uitvoerbaarheid zijn te herleiden; 

o Het college stelt voor elke locatie een planning op, waarin de te volgen 

planologische procedures, met als einddoel de oplevering van het 

sportcomplex, zijn beschreven. Deze planningen maken onderdeel uit van de 

standpuntbepaling; 

o De klankbordgroep ‘Sportvoorzieningen Egmond aan Zee en Egmond aan den 

Hoef’ wordt in maart 2013 geraadpleegd over de 3 locaties; 

o Sportraad BES wordt in maart 2013 om advies gevraagd over de 3 locaties; 
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o Sportraad BES houdt in maart 2013 een ledenraadpleging onder de leden van 

v.v. Zeevogels, v.v. Egmondia en t.c. Hogedijk. Het college wordt vooraf 

betrokken bij de formulering van de vraagstelling; 

o Er vindt in april 2013 een zo breed mogelijke raadpleging plaats onder de 

inwoners van de Egmonden. De uitkomst van deze raadpleging wordt 

meegenomen in de besluitvorming maar is niet bindend. Hiertoe zal het 

college informatieavonden organiseren voor inwoners van Egmond aan Zee 

en Egmond aan den Hoef en het college komt met een voorstel tot 

raadpleging van de inwoners, bijvoorbeeld met behulp van het internet; 

o Het standpunt van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Holland wordt betrokken bij de standpuntbepaling over de 3 locaties; 

o Het standpunt van de betreffende grondeigenaren wordt betrokken bij de 

standpuntbepaling over de 3 locaties; 

 

• Voor Locatie Delverspad worden twee uitwerkingen gemaakt. Het volgende 

programma van eisen wordt aangehouden.  

o Woningbouw, parkeren, 2 kunstgrasvelden, 2 grasvelden, 6 tennisbanen en 1 

verzamelclubgebouw ; 

o Woningbouw, parkeren, 2 kunstgrasvelden, 2 grasvelden, 6 tennisbanen en 

een sporthal in combinatie met het verzamelclubgebouw; 

 

• Voor locatie Egmond aan den Hoef – Oost worden twee uitwerkingen gemaakt. Het 

volgende programma van eisen wordt aangehouden. 

o Woningbouw, parkeren, 2 kunstgrasvelden, 2 grasvelden, 6 tennisbanen en 1 

verzamelclubgebouw; 

o Woningbouw, parkeren, 2 kunstgrasvelden, 2 grasvelden, 6 tennisbanen, een 

brede school en 1 verzamelclubgebouw; 

 

• Voor locatie Sportlaan worden drie uitwerkingen gemaakt. Het volgende programma 

van eisen wordt aangehouden. 

o 2 kunstgrasvelden, 2 grasvelden, 6 tennisbanen, 1 verzamelclubgebouw, 

parkeren en een sporthal ter plaatse van het perceel Sportlaan 2; 
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o 2 kunstgrasvelden, 2 grasvelden, 6 tennisbanen, 1 verzamelclubgebouw, 

parkeren en een sporthal ter plaatse van jongerencentrum De Wal; 

o 2 kunstgrasvelden, 2 grasvelden, 6 tennisbanen, 1 verzamelclubgebouw, 

parkeren en een sporthal op het Watertorenterrein.  

 

• In alle uitwerkingen wordt de volgende maatvoering aangehouden: de bruto 

afmeting (inclusief uitloopruimte) van een kunstgrasveld is 113 meter x 77 meter. De 

bruto afmeting van een grasveld is 108 meter x 72 meter (ingeval locatie Sportlaan, 

worden de huidige B en C-velden als bestaand ingetekend). De bruto afmeting van 

een tennisveld is 36,5 meter x 17 meter. Voor een sporthal wordt een bruto 

afmeting van 1.800 m2 aangehouden en voor een verzamelclubgebouw inclusief 

kleedruimte wordt vooralsnog circa 800 m2 aangehouden. Indien het 

verzamelclubgebouw wordt geïntegreerd in de sporthal, is de bruto afmeting circa 

2.200 m2; 

 

 

Verklaren: 

 

• Dat het college een samenvatting in de vorm van een raadsvoorstel maakt van het 

locatiehaalbaarheidsonderzoek; 

• Dat dit raadsvoorstel eerst in concept aan de besturen van v.v. Zeevogels, v.v. 

Egmondia en t.c. Hogedijk wordt voorgelegd, waarna het college een definitief 

voorstel aan de gemeenteraad voorlegt; 

• Dat de gemeenteraad van Bergen het finale oordeel heeft over de fusielocatie; 

• Dat partijen het besluit van de gemeenteraad zullen voorleggen aan hun 

ledenvergadering; 

• Dat de verenigingen uiterlijk 3 maanden na het raadsbesluit een definitief standpunt 

innemen over het vervolgen van het fusietraject op de door de gemeenteraad 

bepaalde de fusielocatie; 
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• Dat een fusie/samenvoeging van de drie sportverenigingen op de door de 

gemeenteraad bepaalde fusielocatie alleen mogelijk is indien de drie afzonderlijke 

ledenvergaderingen hiertoe besluiten. 

 

De in deze intentieverklaring beschreven stappen zijn in de bijlage in chronologische volgorde opgesomd. 

 

 

Aldus getekend, 

 

1) Het college van de gemeente Bergen vertegenwoordigd door de heer Alwin 

Hietbrink,  wethouder van de gemeente Bergen 

 

d.d…………………… 2013 

 

 

2) Voetbalvereniging Egmondia;  

 

Vertegenwoordigd door de heer C. Mooij, voorzitter 

 

d.d…………………… 2013 

 

 

3) Voetbalvereniging Zeevogels:  

 

Vertegenwoordigd door de heer E. Keizer, voorzitter 

d.d…………………… 2013 

 

 

4) Tennisclub Hogedijk; 

Vertegenwoordigd door de heer R. Kranenburg, voorzitter 

d.d…………………….2013 

5 
 



 

 

 

Bijlage bij intentieverklaring onderzoek fusielocatie voor voetbalverenigingen Egmondia 
en Zeevogels en tennisclub Hogedijk 

 

Chronologisch overzicht van de te nemen stappen. De data zijn allen in 2013 en indicatief 

 

1. Uitwerken van 3 locaties door bureau LA4SALE   vanaf 14 februari  
2. Doorrekenen van de 3 locaties door Grontmij   februari 
3. Voorlopig standpunt college      maart 
4. Informeren van de besturen van v.v. Egmondia, Zeevogels 

en Hogedijk over uitkomsten stappen 1 t/m 3   maart 
5. Raadpleging klankbordgroep      maart 
6. Advies vragen aan Sportraad BES     maart 
7. Ledenraadpleging bij de drie verenigingen door  

Sportraad BES        maart 
8. Breed opgezette maatschappelijke informatievoorziening 

en raadpleging       april 
9. Standpuntbepaling gedeputeerde staten van Noord-Holland april 
10. Overleg met grondeigenaren      april 
11. Opstellen raadsvoorstel door college    mei 
12. Informeren van de besturen van v.v. Egmondia, Zeevogels 

en  Hogedijk over raadsvoorstel     mei 
13. Informeren inwoners, klankbordgroep en Sportraad BES  mei 
14. Openbare informatieavond voor raad waarbij de besturen  

aanwezig zijn voor het geven van een toelichting en het 
beantwoorden van vragen door raadsleden    eind mei 

15. Algemene raadscommissie      6 juni  
16. Raadsvergadering       20 juni  
17. Uitsluitsel door besturen na algemene ledenvergadering  20 september  
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