
                 
 
 
VERSLAG EXTRA Algemene raadscommissie Herijking Schoorl Klopt! 

van 25 april 2012 
  
 
Agendapunt  1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Bijl, Van Leijen, 
Zeiler (GBB); 
Meedendorp (VVD); 
Rasch (GL); 
Ooijevaar, Groot (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden, Van der Leij 
(PvdA) 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
 
Agendapunt  2: Besloten onderdeel: Toelichting van Grontmij op het rapport Quick scan 
globale grondexploitatie Schoorl Klopt van 21 februari 2012 
 
 
Agendapunt  3: Spreekrecht  
 
Spreekrecht 
De heer Van de Baan (namens de heer Van Vuuren, AH) en de heer Kunst (namens 
bewonersvereniging Schoorl Centrum) spreken in. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Bijl, Van Leijen, 
Zeiler (GBB); 
Meedendorp (VVD); 
Rasch (GL); 
Ooijevaar, Groot (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden, Van der Leij 
(PvdA) 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  
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Agendapunt  4: Voorstel betreft het herijken van de uitgangspunten voor op te stellen 
structuurvisie Schoorl klopt! 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Schiering, Bijl, Van Leijen, 
Zeiler (GBB); 
Meedendorp (VVD); 
Rasch (GL); 
Ooijevaar, Groot (CDA); 
De Ruiter (D66); 
Van Huissteden, Van der Leij 
(PvdA) 
 
Voorzitter:  
Houtenbos 

Collegeleden: 
 
Roem 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland  

 
Voorgenomen besluit 
I.  Te bepalen dat het project Schoorl Klopt binnen de kaders van het raadsbesluit van 25 

november 2009 uit economisch oogpunt niet uitvoerbaar is; 
II.  Van het raadsbesluit van 25 november 2009: 

• de beslispunten Ia, Ib, Ic, Id, Ie, IIb, IId, IIe, IIf, IIh, IIIc, IVa, IVb, Va, Vc, Vd, Ve, Vf, 
Vg, Vh, Vi, VI en VII ongewijzigd te laten; 

• de beslispunten If, Ig, IIc, IIIa, IIIb, Vb, Vj, in de, in het bij dit raadsbesluit behorende 
raadsvoorstel aangegeven zin aan te passen; 

• de beslispunten Ih, Ii, IIa,IIg, IIi, IVc, IVd, Vk, Vl te laten vervallen. 
III. Vooralsnog kennis te nemen van de uitwerking van het alternatieve masterplan en 

hierover een standpunt in te nemen nadat de Klankbordgroep Schoorl Klopt is 
geraadpleegd. 

 
Anders Eerst presentatie-avond daarna ARC  
 
Opmerkingen2 

De portefeuillehouder schetst het proces. Deze avond is bedoeld om kennis te nemen van de 
uitgangspunten, waarna het college met de uitgangspunten naar de klankbordgroep gaat om 
input te krijgen. Eveneens wordt voorgesteld een aantal punten uit het genomen raadsbesluit 
van 2009 aan te passen en te laten vervallen.  
 
Er wordt uiteengezet waarom de vastgestelde kaders herzien dienen te worden. De 
economische haalbaarheid van het plan staat onder druk. Dit is door bureau Grontmij in het 
vertrouwelijke rapport quick scan globale grondexploitatie toegelicht. De commissieleden zijn in 
de gelegenheid gesteld hierover vragen te stellen. Bij de fracties wordt verschillend gedacht 
over de invulling van deze avond. Daarom wordt na een korte schorsing door alle fracties 
besloten om zorgvuldig naar het proces te kijken en eerst een presentatie-avond te laten 
plaatsvinden over wat er precies is veranderd. Op dezelfde avond kan daarna een ARC 
plaatsvinden en kunnen de beleidskaders en de financiële kaders aan het college worden 
meegegeven. 
 
Noot Griffie: de presentatie-avond (besloten deel en openbaar deel) en aansluitend ARC voor Schoorl 
Klopt staat gepland op 7 juni 2012. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 7 mei 2012 
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