
Schriftelijke vragen artikel 43 Reglement van orde 

Onderwerp : woningbouw in Warmenhuizen  
 Referte: Raadsinformatiememo 2 november 2018 en de daarbij behorende 

                          bijlagen, alsmede de uitgewisselde informatie met mevrouw Kootker. 

Aan  : college 

Datum  : 17 april 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einde schriftelijke reactietermijn: 17 mei 2019 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geacht college,

Al 18 jaar heeft er in Warmenhuizen, de grootste kern van de voormalige gemeente 
Harenkarspel en de op één na grootste kern van de per 1 januari 2013 nieuw gevormde 
gemeente Schagen geen projectmatige woningbouw plaatsgevonden. De voormalige 
gemeente Harenkarspel heeft in al haar ruimtelijke (structuur)visies woningbouw voorzien en 
geprojecteerd in het gebied tussen de kernen Warmenhuizen en Tuitjenhorn. Daarvoor zijn al 
begin jaren 1990 gronden aangekocht. De provincie was hiervan volledig op de hoogte, 
inclusief de grondtransacties. Er zijn zelfs bestemmingsplannen in ontwikkeling geweest om dit 
verder realiseerbaar te maken. Onderzocht is zelfs de ontwikkeling van een energieneutraal 
plan. Door beleidsmatige andere inzichten bij de provincie werd er van die kant over dit 
gebied ineens moeilijk gedaan over de ontwikkeling van dit gebied voor woningbouw. Door 
de voormalige gemeente Harenkarspel waren daarover ook al op ambtelijk en bestuurlijk 
niveau gesprekken gevoerd. Hierbij zijn veel concessies gedaan om de provincie tegemoet 
te komen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de voorgenomen ontwikkeling zoals 
aangegeven in het voorontwerp bestemmingsplan Warmenhuizen Noord. Door de nieuwe 
gemeente Schagen is de verdere ontwikkeling van dit plan niet ter hand genomen. Nu wordt 
er echter wel gewerkt aan de ontwikkeling van een veel geringer aantal woningen aan de 
Dergmeerweg en de Remmerdel. Dit staat haaks op de destijds door de raad vastgestelde 
structuurvisie op de ontwikkeling van de voormalige gemeente Harenkarspel. Alle relevante 
informatie hierover is blijkbaar niet (meer) aanwezig bij de gemeente Schagen.

Naar aanleiding van dit feit stelt de fractie van de VVD de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de geschetste ontwikkeling en het ontbreken van alle 
relevante informatie?
Zo nee waarom niet?

2. Is het college met de fractie van de VVD van mening dat het primaat van de R.O. bij de 
raad berust? Zo nee waarom niet?

3. Is het college van mening dat de raad in relatie tot zijn primaathouderschap voldoende is 
geïnformeerd over de ontwikkelingen, voornemens en mogelijkheden van de voormalige 
gemeente Harenkarspel op het gebied van woningbouw en grondexploitatie (625 woningen 
in Warmenhuizen Noord-Oost) in relatie tot de nu voorgenomen veel beperktere 
ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en grondexploitatie aan de Remmerdel en 



de Dergmeerweg? Zo ja, op basis van welke niet te weerspreken onderbouwing baseert u 
dit? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u goed onderbouwd, transparant en begrijpelijk aangeven wat de door het college 
geëntameerde keuze betekent voor de mogelijke grondexploitatie in relatie tot 625 
woningen en het nu beoogde veel geringere aantal op de bij 3 aangegeven locaties?  Zo 
nee waarom niet?

5. Kunt u een deugdelijke verklaring geven voor de omstandigheid dat er in Warmenhuizen 
19 jaar lang geen projectmatige woningbouw heeft plaatsgevonden en ook niet na de 
totstandkoming van de nieuwe gemeente Schagen, terwijl in andere dorpen zoals 
Tuitjenhorn wel volop is gebouwd? Zo nee waarom niet?

6. Is het college – met de fractie van de VVD – van mening dat alsnog serieus en met veel 
inzet getracht moet worden het roer om te gooien door voluit in te zetten op de vraag naar 
woningbouw en de leniging van woningnood door de ontwikkeling van Warmenhuizen 
Noord-Oost en hiervoor actief gelobbyd moet worden, zeker nu er in de provincie veel meer 
mogelijkheden zijn voor het bouwen buiten de rode contouren, mede gezien de vele 
voorbeelden die daarvan te vinden zijn, en er voor dit plangebied geen beletselen zijn zoals 
die door de provincie in Schagerbrug worden gezien? Zo nee waarom niet?

7. Is het college met de VVD van mening dat er zo spoedig mogelijk een visie moet komen 
voor het grondgebied van de hele gemeente op het gebied van ruimtelijk gewenste 
ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen.

VVD Schagen


