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van:  Janine Sanders 
status: concept 
 
In 2011 is een volkshuisvestelijk advies voor Schoorl Klopt geformuleerd, behorend bij de 
gesprekken met Magentazorg en Kennemer Wonen en de regionale Woonvisie Noord-
Kennemerland 2005-2015. Basis was de gedachte dat er in Schoorl een zorgcluster met 24 
uurszorg (intramuraal) gerealiseerd zou gaan worden.  
Magentazorg (feb 2012) en het zorgkantoor AWBZ regiokantoor Noord-Holland-Noord (mrt 
2012) hebben onlangs aangegeven dat in Schoorl voorlopig geen zorgcluster met 
intramurale zorg gerealiseerd gaat worden. Zij meldden dat de gemeente Bergen voldoende 
intramurale zorg plaatsen heeft. Dit betekent dat het volkshuisvestelijk advies gewijzigd moet 
worden, waarbij de regionale Woonvisie en het raadsbesluit van 25 november 2009 
uitgangspunten blijven.  
 
Deze notitie geeft kort samengevat de uitgangspunten uit 2009 weer. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van actuele gegevens uit 2011 en actueel gemeentelijk beleid. Dit alles leidt 
tot een nieuw volkshuisvestelijk advies. Het Masterplan Schoorl Klopt maart 2012 is getoetst 
aan het advies. De notitie eindigt met het resultaat: Het Masterplan Schoorl Klopt is conform 
het nieuw volkshuisvestelijk advies. 
 
Regionale Woonvisie en raadsbesluit november 2009 
De regionale Woonvisie geeft aan dat de gemeente inzet op een verdeling in de 
woningbouwplannen in de categorieën 1 (30%), 2 (10%) en vrije sector (60%), met daarbij 
aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Het raadsbesluit (de punten IV c en d) sluit 
daar nauw bij aan. Punt VI vraagt nog om afstemming met andere gemeentelijke 
beleidsnota’s,  waaronder de woonbeleidsnota. 
 
Bevolkingsopbouw en woningvoorraad 2011 
Recente onderzoeken (RAP 2011 en Laagland advies ontwikkelingen in de bevolking en 
woningproductie 2011) laten zien dat in de kern Schoorl het aandeel ouderen (65+) op korte 
termijn toeneemt van 27% van de totale bevolkingsopbouw nu naar 38% in 2040.  
 

 
Uit: Rap 2011 
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Daarnaast neemt de totale bevolking in de kern Schoorl af met ruim 6% (2040 tov 2011). De 
gevolgen voor de huishoudensontwikkeling in het aandeel ouderen kan verschillen maar is 
op dit moment nog niet uitgeozocht. 
 
De woningvoorraad inclusief de voorgenomen planontwikkeling in de kern Schoorl bestaat 
voornamelijk uit vrije sector woningen (80%).  
 
WOZ-waarde 2020-2040 ( WOZ-waarde 2011 incl nieuwbouw) naar huur/koop en wijk/kern     

Count     
Wijk wontype 

Total 

wontype 

Total 
onbe 
kend koop huur 

onbe 
kend koop huur 

Schoorl woz2020 onbekend 84 0 37 121 4% 0% 2% 6% 

Tot 163.625 euro 0 41 107 148 0% 2% 5% 7% 

163.625 tot 214.500 euro  0 38 125 163 0% 2% 6% 7% 

214.500 euro en hoger  0 1558 195 1753 0% 71% 9% 80% 

Total 84 1637 464 2185 4% 75% 21% 100% 

Uit: Rap 2011 
 
 
De ontwikkel scenario’s in het Laaglandrapport geven aan dat in de toekomst een continu 
tekort is aan woningen in de categorie tot 214.500 euro.  
TNO Zorg laat in haar statistieken zien dat de (lichte) zorgvraag in de kern Schoorl/Groet van 
2010 naar 2040 met 40% stijgt. 
 
Actueel beleid 
Het actuele WMO en het Mantelzorgbeleid van de gemeente Bergen geven aan dat mensen 
langer thuis blijven wonen en langer thuis zorg krijgen. De nultreden1

In de prestatieafspraken met de locale woningbouwcorporatie staat dat zij, als zij nieuw 
bouwen in woonservice gebieden, nultreden woningen (75%) dient te realiseren.  

 woning biedt de 
mensen die mogelijkheid. Het RAP 2011 vraagt in de totale planontwikkeling om minimaal 
14% nultreden woningen. 

MagentaZorg ziet graag dat nabij De Sanderij of Hoog Duinen nog meer woningen geschikt 
voor mensen met een lichte zorgvraag worden gerealiseerd, zodat het aanbod van 
extramurale zorg vanuit die locaties kan stijgen. 
 
Bovenstaande leidt tot een geactualiseerd Volkshuisvestelijk advies: 
Ontwikkel en realiseer woningen geschikt voor alle leeftijden, woningen waarin starters, maar 
ook mensen met een zorgvraag kunnen wonen. Het is gewenst dat de woonkamer, keuken, 
badkamer en 1 slaapkamer op 1 verdieping liggen.  
De verdeling in categorieën 1 (30%), 2 (10%) en vrije sector (60%) gaat conform de 
regionale Woonvisie 2005-2015.  
Streef naar een groot aandeel (minimaal 14%)  nultreden woningen, zowel in het type 
appartement als de grondgebonden nultreden woning. 
 

                                                 
1 Dit zijn woningen die intern en extern toegankelijk zijn, waarbij de woonkamer, keuken, badkamer en 1 slaapkamer zonder 
trappen bereikbaar zijn. Deze woningen kunnen zowel als appartementstype en als grondgebonden woning gerealiseerd 
worden. Doorgaans heeft het grondgebonden woningtype de voorkeur. 
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Resultaat 
De tabel op de volgende bladzijde laat het volkshuisvestelijk programma zien behorend bij 
het masterplan Schoorl Klopt maart 2012.  
De verdeling in categorieën is accoord. Het aandeel nultreden woningen, 19 van de 52 
(37%) voldoet aan de RAP 2011.  
De prestatie afspraken vragen om 75% nultreden woningen in de categorie 1 en 2 in 
woonservice gebieden. Het plan biedt 16 van de 22 nultreden woningen in de categorie 1 en 
2, dit is 73%. 6 van de nultreden woningen zijn grondgebonden. 
 
 
Het alternatieve masterplan Schoorl Klopt maart 2012 is een goed volkshuisvestelijk plan 
voor de gemeente Bergen. 
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Volkshuisvesting locatie type 
kavel 
grootte 

woning 
grootte 

kavel 
breedte 

aantal 
kamers 
(wk en 
slk) 

categorie 
1 

categorie 
2 

vrije 
sector opmerkingen 

      m2  m2 bvo             
 nultredenwoning                  10            6             3       19 (37%) 

Boven de Viersprong hart appartementen   80   3         5   0 
kleine nvo 
appartementen 

Dorpsplein hart maisonnette         0   4   

Laanweg hart rijwoningen   113         11 

kleine 
woningen voor 
de vrije sector 

Sportlaan  hart appartementen   100   3        5         3   
Sportlaan  gouden rand 2^1 kap en vrijstaand 408           7   

Heereweg stolplocatie 
rijwoningen met slk 
op bg 150-180 120 6,6 3, 4         6   

de beukmaat 
van 6.6 m is 
minimaal nodig 

verlengde Sportlaan stolplocatie vrije sector 727           5   

Sportlaan 2-4  
(vm Groene Kruisgebouw)            6      
                      
TOTAAL 52           16 6 30   
  100%           31% 12% 58%   
 Tabel 1: volkshuisvestelijk programma Schoorl Klopt maart 2012 


