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Onderwerp: Tweede supermarkt in project Schoorl klopt 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - als onderdeel van project Schoorl Klopt, wordt een tweede volwaardige 

servicesupermarkt met een omvang van 1.200 m2 winkelvloeroppervlak in 
plandeel Winkelhof, planologisch mogelijk gemaakt. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In de vergadering van de Algemene raadscommissie van 11 september 2012 is, met betrekking tot 
het project Schoorl Klopt, ingestemd met het procesvoorstel van 24 juli 2012, met dien verstande 
dat de discussie over nut en noodzaak van een tweede supermarkt in het centrum van Schoorl, in 
het proces naar voren wordt gehaald, aangezien de beantwoording van de vraag of er een tweede 
volwaardige servicesupermarkt in het centrum van Schoorl kan komen, in feite cruciaal is voor de 
planologische invulling en de ruimtelijke uitstraling van het project Schoorl Klopt. 
 
Op 15 november 2012 is over nut en noodzaak van de tweede supermarkt in Schoorl een 
informatiebijeenkomst voor de raad geweest. Tijdens deze avond zijn diverse deskundigen aan het 
woord geweest en zijn vanuit diverse invalshoeken alle aspecten van de tweede supermarkt 
belicht. De betreffende deskundigen zijn op deze avond uitgebreid bevraagd door de raadsleden. 
Van de informatie avond is een verslag gemaakt.  
 
Op 22 november is dit onderwerp besproken in de Algemene raadscommissie. De commissieleden 
hebben gesteld dat men voldoende is geïnformeerd c.q. dat men voldoende informatie heeft om 
een inhoudelijk standpunt over deze principiële keuze in te nemen.  
 
Een meerderheid in de ARC van 22 november 2012 heeft, na een goede inhoudelijke discussie, 
het weloverwogen standpunt ingenomen dat de realisatie van een tweede volwaardige 
servicesupermarkt met een omvang van 1.200 m2 winkelvloeroppervlak, de gewenste en ook 
nodige economische impuls voor het centrum van Schoorl is. 
 
In het eerder genoemde procesvoorstel heeft ons college aangegeven uw raad in het eerste 
kwartaal van 2013 een nieuw voorstel te doen over project Schoorl Klopt, waarbij diverse 
onderwerpen opnieuw zijn beschouwd en ter besluitvorming aan de orde worden gesteld. Het 
oorspronkelijke idee was om de besluitvorming over de tweede supermarkt, ook in dat kader aan 
uw raad voor te leggen. 
 
Echter, gelet op het principiële karakter van deze keuze en het gegeven dat het project Schoorl 
Klopt feitelijk valt of staat met de komst van de tweede supermarkt, achten wij het noodzakelijk om 
uw raad in deze fase van het proces voor te stellen expliciet te beslissen dat de tweede 
supermarkt van 1.200 m2 winkel vloer oppervlak, planologisch mogelijk gemaakt wordt als 
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onderdeel van het project Schoorl Klopt. Op deze manier wordt  aan de voorkant van het proces 
voor een ieder duidelijk of de raad bereid is te kiezen voor een impuls in het centrum van Schoorl, 
met de mogelijke consequenties van dien. Een tweede overweging om dit onderwerp op dit 
moment in het proces ter besluitvorming aan uw raad voor te leggen is het gegeven dat de 
komende maanden diverse plankosten gemaakt worden, die verband houden met de diverse nog 
openstaande vragen om te komen tot het eerder genoemde nieuwe raadsvoorstel waarbij wordt 
uitgegaan van de toevoeging van een tweede supermarkt. Als op een later moment wordt besloten 
om niet in te stemmen met de tweede supermarkt, zijn de al gemaakte kosten grotendeels voor 
niets geweest. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het toegezegde onderzoek 
naar de financiële haalbaarheid van een tweede parkeerlaag in de parkeergarage onder de 
supermarkt. Een dergelijk onderzoek is niet meer reëel indien er geen supermarkt (en dus ook 
geen parkeergarage) komt. 
 
Het project Schoorl Klopt valt of staat met de komst van de supermarkt omdat in het project een 
aantal ruimtelijke vraagstukken in samenhang met elkaar wordt beantwoord. 

a. In de onder de supermarkt geprojecteerde parkeergarage is het huidige theoretische 
parkeertekort meegenomen. Geen supermarkt betekent geen parkeergarage. Wat 
vervolgens betekent dat het parkeren elders in het plangebied op maaiveldniveau opgelost 
moet worden. 

b. Ook het volkshuisvestingsvraagstuk wordt ‘over all’ opgelost. De drie plandelen (Winkelhof, 
Gouden Rand en Stolplocatie) bij elkaar gevoegd zijn in balans. Per plandeel uitgesplitst 
zou het niet meer kloppen. Als de supermarkt niet doorgaat, zal de verkaveling volgens het 
masterplan van stedenbouwkundig supervisor Trompert ook niet meer haalbaar zijn. 
Gevolg zou zijn dat de volkshuisvestingsverdeling per plandeel moet worden ingepast.  

c. Als de gemeente het parkeervraagstuk en het volkshuisvestingsvraagstuk op de eigen 
percelen moet oplossen, heeft dit, los van de mindere ruimtelijke kwaliteit, ook financiële 
gevolgen aangezien de grondwaarde hierdoor negatief wordt beïnvloed. 

In dit licht acht ons college het voorts niet verstandig om de locatie van de supermarkt ter discussie 
te stellen. Te meer daar de ontwikkeling van de supermarkt op deze locatie naar verwachting een 
belangrijke impuls zal geven aan het functioneren van het overige winkelaanbod in het centrum. 
De supermarkt wordt zo vorm gegeven dat de overige winkels kunnen profiteren van de 
bezoekersstroom van de nieuwe supermarkt. Bij elke andere locatie is deze gewenste en ook 
noodzakelijke synergie afwezig. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Met het nemen van een besluit, is voor een ieder duidelijk dat een tweede supermarkt als 
onderdeel van project Schoorl Klopt planologisch mogelijk wordt gemaakt en dat er wordt gekozen 
voor een impuls in het centrum voor Schoorl of dat er wordt gekozen voor handhaving van het 
huidige voorzieningenniveau. 
 
Voor wat betreft de ontwikkeling van fase 1 van plandeel het Winkelhof (zoals het formeel is 
aangeduid in project Schoorl Klopt) zij gesteld dat initiatiefnemer, de heer J. van Vuure schriftelijk 
heeft verklaard voor eigen rekening en risico dit deelproject te realiseren en te exploiteren. 
Behoudens de inbreng van een perceel gemeente eigendom om dit mogelijk te maken, is hiervoor 
geen financiële bijdrage van de gemeente Bergen benodigd. De waarde van de grond wordt, 
conform het geldende grondbeleid, residueel bepaald worden. Uw raad krijgt hierover op een later 
moment in het proces een concreet voorstel. De door Van Vuure opgestelde exploitatieopzet voor 
realisatie van het project is door onze planeconoom van Grontmij bekeken en deze deskundige 
komt tot de conclusie dat er sprake is van een financieel haalbaar project. Met dhr. Van Vuure 
wordt een realisatieovereenkomst gesloten waarin wordt bepaald dat de gemeente Bergen geen 
financiële bijdrage (anders dan de inbreng van eerder genoemd perceel) doet in dit deelproject. In 
de nog te sluiten realisatieovereenkomst worden ook bepalingen ten aanzien van de solvabiliteit 
van de initiatiefnemer opgenomen.  
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Voor alle duidelijkheid zij gesteld dat de in het procesvoorstel beschreven acties en onderzoeken 
naar aanleiding van de opmerkingen van de ARC van 12 juni 2012 worden gedaan en uitgevoerd. 
De verwachting is dat alle informatie in het eerste kwartaal van 2013 beschikbaar is zodat de in het 
procesvoorstel genoemde inhoudelijke dialoog tussen raadsleden, leden van de klankbordgroep 
Schoorl Klopt en het Q-team Schoorl Klopt in maart 2013 kan plaatsvinden, als opmaat naar een 
nieuw alomvattend raadsvoorstel, waarbij ook alle economische consequenties van de diverse 
keuzes inzichtelijk zijn. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
raadsbevoegdheid en kaderstellend 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Dit betreft een door de raad te nemen principe besluit. Alle relevante deskundigen zijn gehoord.  
 
a. Burgerparticipatie    
De klankbordgroep Schoorl Klopt wordt in het eerste kwartaal van 2013 uitgenodigd voor een 
inhoudelijke dialoog met uw raad over de geplaatste opmerkingen in de ARC van 12 juni 2012 
naar aanleiding van het alternatieve masterplan van mei 2012. Alle thema’s komen daarbij aan de 
orde. Van die avond wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt door ons betrokken in het 
voorstel en uw raad neemt vervolgens een besluit over een aantal principe keuzes. 
 
b. Externe communicatie   
Na uw besluit wordt er een Nieuwsbrief opgesteld. De planning is dat deze nieuwsbrief vóór het 
kerstreces in Schoorl is verspreid. 
 
c. Extern overleg gevoerd met  adviesbureau Droogh Trommelen en Partners 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Niet van toepassing. 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

In het eerste kwartaal 2013 volgt een nieuw alomvattend raadsvoorstel waarbij alle onderwerpen in 
het project Schoorl Klopt wederom aan de orde komen. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De ontwikkeling van plandeel Winkelhof fase 1 van project Schoorl Klopt geschiedt voor eigen 
rekening en risico van initiatiefnemer. Voor het project Schoorl Klopt wordt een financiële 
verkenning opgesteld, die als basis dient voor de op te stellen grondexploitatie. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het betreft een principiële keuze die aan de voorkant van het proces gemaakt moet worden om te 
voorkomen dat de plankosten die worden gemaakt bij de voorbereiding van het nieuwe 
raadsvoorstel achteraf voor niets zijn geweest. 
 
 
 
Bergen, 4 december 2012  

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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