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     Schagen   

  

 
Aan : college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 
Datum : 15 juni 2020 
Betreft : vragen(art 43 reglement van orde) betreffende nieuwbouw Schagerbrug door fracties van 

D66, VVD en SP 
 
Geachte college 
 
Achtergrond 
 In februari 2019 heeft uw college aan de raad toegezegd om te onderzoeken of het voormalige B-
veld van VESDO in Schagerbrug geschikt is voor de bouw van betaalbare woningen. 
In de maanden daarna heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden. 
Op 24 juni 2019 is vervolgens een projectopdracht vastgesteld. Hierin staat onder andere dat: “Met 
de ontwikkeling van woningbouw op het b-veld kan de gemeente toch binnen afzienbare  tijd 
voorzien in de behoefte aan betaalbare woningbouw.”. 
Voorafgaand aan een oordeelsvormende vergadering geeft de wethouder een overzicht van de stand 
van zaken van de projecten, waaronder het B-veld van VESDO. 
 
De fractie van D66, de VVD en SP hebben de nadrukkelijke wens dat er op korte termijn woningen 
worden gebouwd voor de actuele marktvraag, onder andere in Schagerbrug. Een locatie waar het 
kan is het voormalige B-veld van VESDO in Schagerbrug. Deze locatie zal naar verwachting niet op 
weerstand stuiten bij de provincie en biedt de kans om  vanuit een blanco situatie een geheel op de 
marktvraag afgestemd bouwprogramma te realiseren.  
 
De fracties van D66, de VVD en de SP zien op dit moment stilstand in de ontwikkeling van deze 
locatie en hebben daarom de volgende vragen: 
 
1.Kan het college het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek (zie punt 4 van projectopdracht) 
beschikbaar stellen aan de raad? Zo nee waarom niet. 
 
2. Heeft het college al een besluit genomen over de verdere voortgang van het project (Go/nogo 
moment college en raadsbesluit) zoals opgenomen in overzicht bij de initiatiefase (punt 4 
projectopdracht) over de periode van juni t/m november 2019? Zo ja hoe luidt het besluit en zo nee 
waarom niet? 
 
3. Kan het college, gemotiveerd,  aangeven waarom er sedert 21 januari (ogenschijnlijk) geen 
voortgang is geweest bij dit project, immers de rapportages voor de oordeelsvormende vergadering 
laten geen verandering zien, in een enkel geval is het knippen en plakken van teksten? 
 
4. Vragenstellers hebben kennis genomen van het feit dat de projectleider tussentijds is vervangen 
waardoor er wellicht enige vertraging is opgetreden maar heeft het college het voornemen, gelet op 
de in februari 2019 door de dorpsraad uitdrukkelijke uitgesproken wens om op korte termijn te gaan 

 



 
 

2 
 

bouwen, dit project met voorrang te gaan behandelen, zodat binnen afzienbare tijd (in de loop van 
dit jaar) de eerste paal de grond in kan, en zo nee waarom niet? 
 
5 Bestaat er bij het college al inzicht in de behoefte van de inwoners in Schagerbrug aan woningen en 
kan het college de raad hier nader over informeren, zo nee waarom niet? 


