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College van B&W Welzijn en Onderwijs   Memo 

Aan : Leden van de gemeenteraad hillegom 
Van : College van B&W 

 
Datum 
 

: 7 oktober 2010 

Ons kenmerk :
 

 
 

Onderwerp : Voetballen in Hillegom 
 

 
 
 
 
Inleiding 
Op initiatief van de gemeente is er in Hillegom in 2009 een projectgroep gevormd, die 
tot doel heeft de samenwerking van sv Concordia, vv Hillegom en vv SIZO op sportpark 
Zanderij mogelijk te maken. Iedere vereniging is met twee bestuursleden in deze 
projectgroep vertegenwoordigd. Vanuit de gemeente neemt de portefeuillehouder 
sport met ambtelijke ondersteuning deel. De KNVB is aangesteld als onafhankelijk 
voorzitter van de projectgroep. 
 
Scenario’s 
De projectgroep heeft begin dit jaar drie te onderzoeken samenwerkingsscenario’s 
vastgesteld, te weten: 
 
1. Drie zelfstandige verenigingen op sportpark de Zanderij; 
2. sv Concordia en vv Hillegom fuseren, vv Sizo blijft zelfstandig op sportpark de  
   Zanderij; 

3. Eén gefuseerde vereniging op sportpark de Zanderij.  
 
De projectgroep heeft Grontmij de opdracht verstrekt om een modellenstudie te maken 
voor de diverse scenario’s, inclusief een kostenraming. Op 7 september jl. heeft 
Grontmij haar bevindingen gerapporteerd. In het rapport zijn de scenario’s in 
verschillende varianten uitgewerkt.  
 
Voorkeuren 
Op woensdag 21 september jl. is de projectgroep bij elkaar gekomen om een voorkeur 
uit te spreken over: 
 
1. Het samenwerkingsscenario  
2. Het inrichtingsmodel; 
3. De beheersvorm. 
 
De voorkeuren samengevat 
1. De projectgroep heeft zich in meerderheid uitgesproken voor één gefuseerde 

vereniging op sportpark de Zanderij (variant 3 uit het rapport van Grontmij). De 
afvaardiging van SIZO heeft nadrukkelijk aan laten tekenen dat zij niet het mandaat 
van de leden heeft om zich voor een fusievariant uit te kunnen spreken. Voor alle 
verenigingen geldt dat de algemene ledenvergaderingen zich nog over de 
voorkeuren van de projectgroep uit moeten spreken. Dat is gelijkelijk van 
toepassing op de gemeente en de gemeenteraad. 
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2. De projectgroep is unaniem voorstander van een inrichtingsmodel dat grotendeels 

uitgaat van de huidige indeling van het sportpark (gebaseerd op model 6) Hier 
kunnen  3 kunstgrasvelden en 4 natuurgrasvelden worden ingepast. Toekomstige 
groei kan worden opgevangen door later een vierde natuurgrasveld om te zetten in 
kunstgras.  sv Concordia en vv Hillegom zijn van mening dat er minimaal 8 velden 
beschikbaar moeten zijn. De nieuw te bouwen accommodatie komt bij dit model 
verder van de ingang te liggen. De bereikbaarheid van dit nieuwe gebouw moet 
goed zijn geregeld. Onderzocht moet worden of de huidige toegang vanaf het 
parkeerterrein in zuidelijke richting kan worden opgeschoven. 
Nadere uitwerking van dit model volgt, nadat gemeente en verenigingen zich over 
de gepresenteerde voorkeuren van de projectgroep hebben uitgesproken. 

3. De gemeente ziet het beheer bij voorkeur geregeld in een stichting. De verenigingen 
zijn (vooralsnog) tegen een stichting. De beheersvorm behoeft nadere uitwerking als 
onderdeel van de gehele exploitatie. 

 
 

Vervolgtraject 
In oktober leggen de diverse partijen de uitgesproken voorkeuren voor aan de  
achterban. Voor de verenigingen is dat de algemene ledenvergadering. Voor de 
gemeente is dat het college en de gemeenteraad. Op 10 november komt de 
projectgroep weer bij elkaar om de reacties van de achterban met elkaar te bespreken. 
 In december 2010 wordt de raad voorgesteld een definitief besluit te nemen.  
 
 
 
 
 


