
Alternatiefplan Schoorl Buitenduin 
CDA-Bergen-Egmond Schoorl  
 
     



Inleiding  
  

Het CDA ziet een mogelijkheid om het plan ‘’Schoorl Buitenduin’’ zoals het college dat heeft 

voorgelegd aan de raad te vervolmaken. Hoewel wij waardering hebben voor het vele werk dat in het 

plan is gestoken en wij 90% van de uitgangspunten onderschrijven hebben wij er toch voor gekozen 

een alternatief plan te schrijven. De reden voor het schrijven van dit alternatieve plan ligt in het feit 

dat het huidige plan nauwelijks voorziet in betaalbare woningen. Schoorl vergrijst in rap tempo, 

waardoor veel voorzieningen onder druk komen te staan. Wij willen voorkomen dat Schoorl verandert 

in en openluchtmuseum waar straks geen jongeren meer te vinden zijn. Ons voorstel voldoet aan de 

vraag van jongeren die aangegeven graag in hun dorp te willen blijven wonen.   

  

Ons alternatieve plan voorziet in de bouw van 80 betaalbare appartementen, 16 appartementen in de 

vrije sector en een parkeerkelder met 292 parkeerplaatsen. Het gebouw krijgt een stolp vorm en lijkt 

visueel te bestaan uit 2 losstaande stolpen. In beeld een silhouet en vorm die past in het landelijk 

beeld. Meer ogen dan de carré vorm van het hofje. Ons plan biedt hierdoor zowel een oplossing voor 

het tekort aan betaalbare woningen in Schoorl als voor de grote parkeerdruk. In deze toelichting treft u 

de doorrekening van ons plan, eerste schetsen en enkele sfeerbeelden aan.  

Uitgangspunten  

- De planvorming van het huidige plan Schoorl Buitenduin wordt niet geremd.  

- Aansluiten bij de maximale bouwhoogte van de stolplocatie (de stolp naast het bouwplan) door 

een maximale nokhoogte van 12,5 meter (12 meter bij de stolp) en een maximale goothoogte 

van 2,5 meter (4 meter bij de stolp).  

- 80 betaalbare woningen variërend in prijs tussen 200.000 en 225.000 euro.  

- Alle appartementen op erfpacht met een afhankelijk appartementsrecht, daarmee garanderen 

we permanent de betaalbaarheid.  

- De woningen op de begane grond zijn levensloopbestendig en volledig aangepast voor 

mindervalide kopers.  

- Op het dak van de hal verdiepte parkeergarage aan de westzijde komt een gemeenschappelijke 

tuin.  

- Midden in het gebouw komt een binnentuin.  

- Zoveel mogelijk verschillende doelgroepen moeten een plaats krijgen in het gebouw zodat 

iedereen elkaar kan helpen (jonge bewoners kunnen bijv. boodschappen doen voor oude 

bewoners en oude bewoners kunnen bijv. op de kinderen van de jonge bewoners passen).  

- De plannen van Schoorl buitenduin blijven voor het overige intact (jeu de boule, parkeerplaats 

voor de school, etc.)  

  

   

  

N.B. Het beeld van geparkeerde auto's verdwijnt ondergronds. Een keuze tussen verstening of 

verblikking met als meerwaarde woonruimte. Technisch gezien kan ervoor de ondergrondse garage  

gebruik worden gemaakt van de expertise rond ondergronds bouwen in het gebied rond de 

parkeergarage van hotel Merlet inzake grond/drangwater.     

  



Factsheet  
 

96 appartementen in totaal  

34 in de prijsklasse tot €200.000,-   

46 in de prijsklasse tot €225.000,-  

16 in de prijsklasse tot €395.000,-  

Een half-verdiepte parkeergarage met plaats voor 292 auto’s.  

Doorrekening   
  

Parkeergarage     

Oppervlakte   7170m2   

Parkeerplaatsen  292  

Bouwkosten per m2 excl. btw  €524,-  

Totale bouwkosten excl. Btw  €3.757.080,-  

  

Stolpgebouw    

Inhoud   34.875m3   

Bouwkosten per m3 excl. btw  €450,-  

Totale bouwkosten excl. btw  €15.693.750,-  

  

Woningen v.o.n. prijs €200.000,-    

Aantal  34  

G.O.  100m2  

Verkooprijs excl. btw  €165.289,-  

Opbrengst alle appartementen in deze 
categorie  

€5.619.835,-  

  

Woningen v.o.n. prijs €225.000,-    

Aantal  46  

G.O.  112m2  

Verkooprijs excl. btw  €185.950,-  

Opbrengst alle appartementen in deze 
categorie  

€8.553.719,-  

  

Woningen v.o.n. prijs €395.000,-    

Aantal  16  

G.O.  150m2  

Verkooprijs excl. btw  €326.446,-  

Opbrengst alle appartementen in deze 
categorie  

€5.223.140,-  

  

Bijkomende kosten    

Kosten voor sloop, bouwrijp maken en 
inrichtingskosten excl. btw  

€250.000,-  

Plankosten excl. btw  €50.000,-  



  Saldo ontwikkeling    

Totale opbrengst excl. btw  €19.396.694,-  

Totale kosten excl. btw  €19.750.830,-  

    

Saldo  € -354.135,-  

    

Waarvan al in de begroting  €50.000,-  

    

Investering excl. btw  €304.135,-  

  

Opbrengst parkeergarage per jaar    

Aantal parkeerplaatsen  292  

Aantal parkeerplaatsen gekoppeld aan de 
woningen  

96  

Aantal parkeerplaatsen voor de verhuur  196  

Opbrengst per parkeerplaats per jaar 
excl. btw  

€500,-  

Exploitatiekosten parkeergarage excl. btw  €20.000,-  

Jaaropbrengst excl. btw  €78.000,-  

  

Opbrengst erfpacht    

Erfpachtcanon per appartement  €750,- /jaar  

Erfpachtcanon alle 104 appartementen  €72.000/jaar  

  

Jaar inkomsten    

Parkeergarage  €78.000,-  

Erfpacht  €72.000,-  

    

Totaal  €150.000  

  

Terugverdientijd investering    

Investering (nadelig saldo ontwikkeling)  €304.135,-  

Jaarinkomsten  €150.000  

Rente last  €6.000,-  

Terugverdientijd in jaren  2  

  

Bronnen: http://www.bouwkostenkompas.nl/dwnl/VoorbeeldKKB2011.pdf   

  

Effect op de begroting *1000€  

  2017  2018  2019  2020  2021  

Investering  -21  -21  -21  -21  -21  

Opbrengst uit 
exploitatie   

150  150  150  150  150  

Afboeken 
Rabobank  
locatie   

-50  -50  -50  -50  -50  

            

Saldo  79  79  79  79  79  

http://www.bouwkostenkompas.nl/dwnl/VoorbeeldKKB2011.pdf
http://www.bouwkostenkompas.nl/dwnl/VoorbeeldKKB2011.pdf


Schets 

 



  

    



Sfeerbeelden  

 



  

  

  



  
  



  
   

 

http://www.funda.nl/nieuwbouw/zuidoostbeemster/project-49685492-de-broedersbouw-zuidoostbeemster/fotos/
http://www.funda.nl/nieuwbouw/zuidoostbeemster/project-49685492-de-broedersbouw-zuidoostbeemster/fotos/

