
 

 
Agendapunt : 07. 
Voorstelnummer : 05-031 
Raadsvergadering : 12 mei 2015 
Naam opsteller : Eric van Hout 
Informatie op te vragen bij : E. van Hout 
Portefeuillehouder(s) : mw. O. Rasch 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD150044 
Raadsvoorstel
Onderwerp: vervolg project Schoorl Klopt 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. Project Schoorl Klopt te beëindigen in de vorm en de opzet zoals het 

oorspronkelijk was bedoeld, hetgeen impliceert dat er geen 
structuurvisie wordt gemaakt voor het bij dit project behorende 
plangebied; 

2. Ons college opdracht te geven een visie te laten opstellen voor het 
dorpshart Schoorl conform het voorgestelde proces; 

3. Ons college opdracht te geven een inrichtingsplan te laten opstellen 
voor het groene hart, waarin de onderwerpen in het raadsvoorstel 
zijn verwerkt; 

4. Ons college opdracht te geven voor het perceel Heereweg 56 en 
directe omgeving een procesvoorstel te doen gericht op verkoop van 
het perceel, waarbij de nog vast te stellen Woonvisie leidraad is; 

5. Ons college opdracht te geven de verkeersstructuur in Schoorl 
centrum te herijken; 

6. Definitieve standpunten over punten 2 t/m 5 in te nemen nadat ons 
college hiertoe, per onderwerp een nader voorstel heeft gedaan. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Aanleiding 
In het kader van het project Schoorl Klopt heeft uw raad op 17 december 2013 ons college 
opdracht gegeven om op basis van een groot aantal uitgangspunten een structuurvisie voor 
te bereiden, waarbij het stedenbouwkundig masterplan van Aad Trompert van september 
2013 als vertrekpunt dient voor de planologische ontwikkelingen.  
 
De verlegging van de Sportlaan was in feite de ruggengraat van het betreffende 
stedenbouwkundig masterplan. Echter, doordat de voor de verlegging van de weg 
noodzakelijke grondruil met de Jelgersma van der Hoop stichting definitief niet doorgaat is 
het ook niet meer mogelijk om het masterplan als vertrekpunt aan te houden. Daarbij acht 
ons college het zinvol om de meerwaarde van het opstellen van een structuurvisie anno 
2015 nog eens tegen het licht te houden.  
 
In dit raadsvoorstel wordt een procesvoorstel gedaan over het vervolg waarbij tevens een 
inhoudelijke richting voor de verschillende plandelen wordt aangegeven. 
 
Uitgangspunten 
De primaire overweging  bij dit procesvoorstel is dat, gelet op de datum, de essentie en de 
overwegingen van het raadsbesluit nog dermate actueel zijn (immers, nog geen 1,5 jaar 
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geleden) dat niet alle onderwerpen opnieuw bediscussieerd worden. Wel is het zo dat er op 
onderdelen sprake is van voortschrijdend inzicht of dat er sprake is van een nieuwe realiteit.  
 
Wat is actueel uit het raadsbesluit? 
Het raadsbesluit van 17 december 2013 is uitgebreid en vrij gedetailleerd. Het besluit is te 
abstraheren tot de volgende kernpunten: 

• In het centrum van Schoorl is een stedenbouwkundige- en economische impuls 
wenselijk. Uw raad heeft in dit verband op 18 december 2012 besloten tot de 
vestiging van een tweede full-service supermarkt; 

• De ‘dorpse maat’ moet hierbij in acht genomen worden; 
• Het openbaar gebied vanaf het klimduin tot aan de Sportlaan behoeft een 

kwaliteitsimpuls; 
• Er moet een inrichtingsplan worden gemaakt voor het groene hart, waarin ruimte is 

voor een overloop parkeerterrein, de paardrij club, de jeu de boules club, een 
evenemententerrein en de wensen van de Teun de Jager school. Dat inrichtingsplan 
moet cultuurhistorisch en landschappelijk verantwoord zijn; 

• Woningbouw ter plaatse van het voormalige Rabobank perceel binnen de 
aangegeven stedenbouwkundige kaders; 

• De verkeersstructuur moet worden herijkt waarna een tweetal kruisingen worden 
heringericht en een discussie volgt over het al dan niet autovrij of autoluw maken van 
de Heereweg. Bij deze herijking wordt ook het fietspadennetwerk meegenomen; 

 
Wat zijn de nieuwe of gewijzigde elementen? 

1. Er komt geen grondruil met de Jelgersma van der Hoop stichting dus de Sportlaan 
wordt niet verlegd; 

2. Doordat de weg niet wordt verlegd ontstaat er ook geen ruimte voor woningen langs 
de Sportlaan, dus de zgn. gouden rand gaat niet meer door; 

3. Doordat er geen woningen meer langs de Sportlaan komen, is het ook niet nodig dat 
de functie van de Sportlaan wijzigt van gebiedsontsluitingsweg naar 
erfontsluitingsweg. De Sportlaan kan dus een gebiedsontsluitingsweg blijven. Dit is 
mede gelet op de discussie rond bereikbaarheid Camperduin, gewenst; 

4. Het parkeerterrein aan de Sportlaan wordt in principe niet verkleind. Wellicht 
ondergeschikt, als gevolg van een landschappelijke voorziening maar dan kan dit 
tekort worden gecompenseerd in de uitwerking van het Groene Hart; 

5. De locatie Sportlaan/Laanweg is nog steeds de beste plek voor een nieuwe 
supermarkt. Dat was het in 2007 (bij de vaststelling van de 
Detailhandelstructuurvisie)  en dat is het in 2015 nog steeds. Zowel qua lay-out, 
ligging, effecten voor het winkelgebied, bereikbaarheid en parkeren. Na het 
raadsbesluit van 18 december 2012 is er wel wat veranderd. Er is een kleine Deen 
bijgekomen en het algemene beeld is dat de Jumbo anno 2015 beter functioneert. 
Aangezien er ook een biologische supermarkt is in het centrum, zou het met de 
komst van Albert Heijn in feite om een vierde supermarktformule in het centrum van 
Schoorl gaan. Het is zeer de vraag of dit wenselijk is. Ons college stelt voor niet in te 
zetten op toevoeging van een nieuwe supermarktformule. Er zijn in Schoorl twee 
formules die in het full service segment  opereren. Dat zijn Jumbo en Deen. Het is 
niet aan de gemeente om te bepalen wie verplaatst. In dit verband kan niet 
onvermeld blijven dat het pand waarin Jumbo thans zit, eigendom is van Deen 
Vastgoed. De verwachting is dan ook dat indien Jumbo verhuist, Deen in de 
vrijkomende ruimte een supermarkt gaat exploiteren. Indien Deen verhuist, blijft 
Jumbo op de huidige plek. Oftewel, in beide  scenario’s zal er sprake zijn van twee 
full service supermarkten in het centrum van Schoorl. Ons college acht het zinvol dit 
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onderwerp in brede zin (wederom) aan de orde te stellen. Maatschappelijk draagvlak 
is namelijk gewenst. 

 
Wat kan geconcludeerd worden? 

• De strikte noodzaak om voor het gehele gebied een structuurvisie te maken is, gelet 
op het vorenstaande, niet meer aanwezig.  

• De uitwerking van het groene hart,  de invulling van het perceel Heereweg 56 (v/m 
perceel Rabobank) met woningen en de herijking van de verkeersstructuur kunnen, 
met in acht name van de eerder door uw raad bepaalde kaders worden opgepakt en 
uitgevoerd; 

• Voor wat betreft het centrum is het wel wenselijk om een traject te volgen waarbij 
wordt ingezoomd op nut en noodzaak van de ruimtelijke- en economische impuls. Er 
zijn in dit verband 3 overwegingen van belang:  

o het centrum is in de huidige situatie qua uitstraling niet fraai 
o lokale ondernemers geven regelmatig aan dat er een economische impuls 

moet komen 
o er zijn initiatieven van twee eigenaren (Van Vuure Projects BV en dhr. 

Westerhof) die beantwoord moeten worden. Het is de opgave om tot een 
ruimtelijke uitwerking te komen waarbij beide wensen worden opgenomen. 
Een stedenbouwkundige koppeling is wenselijk 

• Niet meer in te zetten op de toevoeging van een supermarktformule maar uit te gaan 
van de verplaatsing van een supermarkt. 

 

Wat is het voorstel? 
a. Wethouder Rasch heeft contact gelegd met de Rabobank in verband met het project 

‘Toekomstvaste winkelgebieden’ van de bank. Bij wijze van pilot wil de bank haar 
expertise inzetten om een debat los te krijgen over de toekomst van het dorpshart. Er 
wordt gesproken met lokale ondernemers, eigenaren en initiatiefnemers. Dat moet 
leiden tot input voor het opstellen van de visie dorpshart Schoorl. Het idee om te 
komen tot deze visie is dat er, naast deze pilot van de Rabobank ook twee 
informatieavonden zijn waarbij een ieder zijn of haar idee, gedachte of visie met 
wethouders Zeeman en Rasch kan delen. Deze avonden kunnen thematisch van 
aard zijn. Het resultaat van de pilot van Rabobank en deze twee avonden wordt door 
ons college gebundeld en verwerkt in een discussienota met uw raad over de exacte 
richting en invulling van het dorpshart Schoorl. Het dorpshart Schoorl wordt globaal 
begrensd door hotel Merlet aan de Duinweg, het Klimduin, het v/m Groene 
Kruisgebouw op de hoek Heereweg-Sportlaan en de Sportlaan. De op te stellen visie 
dorpshart Schoorl wordt in het kader van de Inspraakverordening ter inzage gelegd, 
waarna uw raad een definitief standpunt inneemt en de visie dorpshart Schoorl 
vaststelt. Deze visie is vervolgens de basis voor op te stellen bestemmingsplannen. 

b. In het verlengde van de actie onder a. is het aan de gemeente Bergen om de kwaliteit 
van de openbare ruimte een impuls te geven. Dat gaat dan om de zgn. ‘bajonet’ van 
het klimduin tot aan de Sportlaan. Hierbij worden inwoners actief betrokken.  

c. Voor wat betreft het Groene Hart wordt in overleg met de paardrijclub, de jeu de 
boulesclub, het bestuur van de Teun de Jager school en de molenstichting Kijkduin 
een uitwerking gemaakt met de volgende onderwerpen: 

- (Her)huisvesting jeu de boulesbanen en clubgebouw; 
- (Her)huisvesting paardrijclub en clubgebouw; 
- Parkeren en speelruimte voor de Teun de Jager school; 
- Overloop parkeerterrein; 
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- Een evenemententerrein; 
- Geen kofferbakmarkt; 
d. Voor wat betreft de woningbouw wordt een plan uitgewerkt en voorwaarden bedacht 

om het perceel Heereweg 56 te verkopen, waarbij de vast te stellen lokale Woonvisie 
leidraad is. 

e. De verkeersstructuur wordt herijkt en er volgt een voorstel over concrete 
uitwerkingen van de kruising Schoorlse Zeeweg/Heereweg, Laanweg/Sportlaan en 
de inrichting van het overloopparkeerterrein (in relatie tot a. het groene hart). Ook 
wordt de optie van het vrij liggend fietspad langs de Sportlaan in de planvorming 
meegenomen. 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Het project Schoorl Klopt eindigt. In ieder geval in de vorm en de benadering zoals het 
oorspronkelijk de bedoeling was. Voor het dorpshart van Schoorl wordt een visie voorbereid, 
die na toepassing van de Inspraakverordening, door uw raad wordt vastgesteld. Deze visie 
dient dan als opmaat voor een op te stellen bestemmingsplan. Voor de overige 
onderwerpen, zijnde inrichting van het Groene Hart, woningbouw ter plaatse bij Heereweg 58 
en de herijking van de verkeersstructuur volgen aparte uitwerkingen die hun eigen dynamiek 
hebben. Over de resultaten van die uitwerkingen volgt op een later moment uw definitieve 
besluitvorming. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking. 

 
Burgerparticipatie: ja 
Dit procesvoorstel is aan de orde geweest in de vergadering van de klankbordgroep Schoorl 
Klopt op 2 april 2015. Beide initiatiefnemers in het gebied waren hierbij vertegenwoordigd. 
De klankbordgroep heeft unaniem positief gereageerd op dit procesvoorstel. 
 
Extern overleg gevoerd met: klankbordgroep Schoorl Klopt, eigenaren en initiatiefnemers 
J. van Vuure BV en Ontwikkeladviseur BV alsmede supermarkten Jumbo en Deen Vastgoed. 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Dit voorstel betreft een pragmatische aanpak. Het alternatief is voor het gehele gebied een 
structuurvisie maken, conform het raadsbesluit van 17 december 2013. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De leden van uw raad ontvangen een uitnodiging voor de genoemde avonden.  
Het voorstel is dat ons college de tijdens de avonden verkregen input van ondernemers, 
eigenaren, initiatiefnemers, inwoners en overige belanghebbenden in een document 
samenvat en met uw raad van gedachten wisselt over de inhoud van de op te stellen visie.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het inschakelen van de Rabobank kost maximaal € 3.000,-. Voor de rest worden er in deze 
fase geen kosten gemaakt. Het is daarbij het streven dat de visie voor het dorpshart Schoorl 
intern wordt opgesteld. Wellicht dat er aanvullend en onderbouwend onderzoek nodig is. 
Voor project Schoorl Klopt is voor 2015 een budget van € 20.000 beschikbaar ten behoeve 
van plankosten. De verwachting is dat dit toereikend is. 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Uw raad heeft op 18 december 2012 en 17 december 2013 de kaders bepaald voor de 
inhoud van het vervolg van project Schoorl Klopt. Het voorstel is om dit project in de 
oorspronkelijke opzet te beëindigen en anders in te steken. Dat is wederom een 
raadsbevoegdheid. 
 
 
 
Bergen, 7 april 2015  
 
College van Bergen 
 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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