
 
Aan: bestuur en leden voetbalvereniging S.J.C.

  

Noordwijk, 26 april 2021

Uw kenmerk : 
Uw brief van : 
Zaaknummer : 124482
Behandeld door : MPA van Oostrum
Verzenddatum : 
Onderwerp : Prognose oplevering renovatie gem. sportpark
Bijlagen : 

Geachte bestuur en leden,

In onze brief van 1 april jl. hebben wij gemeld dat een wand in de nieuwbouw op het gemeentelijk 
sportpark niet over de gewenste eigenschappen beschikt. Destijds is deze wand formeel door bouw- 
en woningtoezicht vrijgegeven voor realisatie. Gelukkig is er nu een oplossing in beeld. En deze ligt 
momenteel ter instemming voor bij bouw- en woningtoezicht. Wij merken hierbij op dat de oplossing 
moet worden ingekocht en geassembleerd nadat bouw- en woningtoezicht akkoord is gaan. Het gaat 
immers niet om kant- en klare afhaalproducten. De inkoop en assemblage vergen tijd.  

Met de hoofdaannemer hebben wij inmiddels overleg gehad over de oplevering van de nieuwbouw c.q. 
het gemeentelijk sportpark. Naar aanleiding hiervan heeft hij aangegeven de nieuwbouw op of rondom 
1 februari 2022 op te leveren. De aannemer benadrukt daarbij met klem dat het prognose betreft. 
Garanties kan hij vooralsnog niet geven, vooral ook omdat het opnieuw inplannen van 
onderaannemers, die in een bepaalde volgorde werken en niet zelden elders verplichtingen hebben of 
zijn aangegaan, nog niet voltooid is. Dit is een intensieve, complexe aangelegenheid. Hij benadrukt 
ook dat er momenteel nog veel onzekerheden zijn. Deze onzekerheden kunnen zowel een positief als 
negatief effect hebben op de opleverdatum. En onzekerheden nemen af naarmate de renovatie in tijd 
vordert. Natuurlijk snappen wij dat de vertraging u niet onberoerd laat. En daarin staat uw vereniging 
zeker niet alleen: ook de gemeente én alle partijen betrokken bij de bouw ervaren dit als een 
tegenvaller.  
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Wij zullen met uw bestuur in overleg treden om de consequenties voor onder meer de oplevering van 
het nieuwe hoofdveld, het pupillenveld en het gebruik van de tijdelijke huisvesting nader af te stemmen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
namens dezen:
De teamcoach,

J. (John) Meijer
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