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Onderwerp : Petrus te Groet 
 
 
Geachte fractie, 
 
 
Op 20 juni 2019 heeft u vragen gesteld over het gebouw van de voormalige Petrusschool te 
Groet. Met deze brief worden die vragen beantwoord. 
 
Vraag 1:  

Sinds wanneer is bekend dat deze school overbodig is geworden? 
 
Antwoord 1:  
Blosse, het schoolbestuur dat gebruik maakt van het betreffende gebouw, heeft ons bij brief 
van 7 februari 2019 laten weten dat vanaf het schooljaar 2019/2020 het gebouw aan de 
Korhoendersweg 2 voor hen niet meer voor het onderwijs nodig is. Deze ontwikkeling komt 
overeen met wat, onder andere op basis van leerlingenprognose, in het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Bergen 2018-2022 staat.  
 
Vraag 2: 

Waarom wordt het gebouw per direct gesloopt en krijgt het geen tijdelijke maatschappelijke 
functie bijv. ateliers of andere kunstzinnige invulling?  
 
Antwoord 2: 
Er is door ons college op 16 april 2019 besloten tot directe sloop omdat er op dat moment 
geen verzoeken waren voor een tijdelijke maatschappelijk invulling voor het gebouw. Dat 
houdt in dat vanaf 1 augustus de dreiging van brand en vandalisme bij een leegstaand pand 
bestaat. Het gebouw staat in de directe nabijheid van basisschool Het Klimduin, waardoor 
vandalisme en brand extra problematisch wordt geacht. Daarbij is een afweging gemaakt 
tussen de behoefte aan een inbrei-locatie voor woningbouw of behoud van de 
maatschappelijke functie. Zoals u zelf in uw vragen reeds aangeeft is er veel behoefte aan 
woningbouw in Groet. 
Daarnaast kunnen wij nog wijzen op de exploitatienood bij De Blinkerd. Het is ongewenst als 
wij als gemeente in Groet een concurrent voor het multifunctioneel centrum De Blinkerd gaan 
inrichten of faciliteren.  
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Vraag 3: 

Waarom is er nog geen plan voorhanden? In de Kadernota 2020 wordt benoemd dat o.a. 
Groet een kwaliteitsimpuls behoeft. Is het niet uiterst belangrijk om dan een plan te maken 
waarin betaalbare alsmede een aantal sociale huurwoningen worden gerealiseerd voor 
inwoners in de kern Schoorl, Groet, Camperduin?  
 
 
Antwoord 3:     
Er is nog geen concreet plan voor de invulling van deze inbrei-locatie gemaakt, omdat er 
eerst met de inwoners van Groet zal worden overlegd, voordat er een plan in procedure 
wordt gebracht. Hierbij ligt het besluit om de bestemming aan te passen uiteraard bij de 
gemeenteraad. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Hans Hinke, Beleidsmedewerker 
maatschappelijk vastgoed van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 
7335. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 19uit02400 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         :  Gemeentebelangen 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
 

Datum 20 juni 2019 

Onderwerp Petrusschool te Groet 

Toelichting Wethouder Tromp heeft bekend gemaakt dat mede wegens 
dalende geboortecijfers de Petrusschool te Groet overbodig is 
geworden en gesloopt al worden. 

Vragen 1. Sinds wanneer is bekend dat deze school overbodig is 
geworden? 

2. Waarom wordt het gebouw per direct gesloopt en krijgt het 
geen tijdelijke  maatschappelijke functie bijv. ateliers of 
andere kunstzinnige invulling? 

3. Waarom is er nog geen plan voorhanden? In de Kadernota 
2020 wordt  benoemd dat o.a. Groet een kwaliteitsimpuls 
behoeft. Is het niet uiterst belangrijk om dan een plan te 
maken waarin betaalbare alsmede een aantal sociale huur 
woningen worden gerealiseerd voor inwoners in de  kern 
Schoorl, Groet, Camperduin? 
 

Naam en ondertekening 
 
 
 

Mariëlla van Kranenburg 
Gemeentebelangen 
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