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Geachte dames en heren,, 

 

 

Hieronder treft u de beantwoording aan van de artikel 43-vragen van D’66, VVD en SP met betrekking 

tot het project B-veld , Schagerbrug. 

 

1. Kan het college het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek (zie punt 4 van projectopdracht) 

beschikbaar stellen aan de raad? Zo nee waarom niet. 

 
Nee, dat is niet mogelijk, omdat het haalbaarheidsonderzoek nog niet is afgerond.  

 
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? 

 
Het college heeft nog geen besluit genomen. Er wordt hard gewerkt, maar de initiatieffase, 
waarnaar u verwijst, is nog niet tot een afronding gekomen. Als de geformuleerde stappen worden 
bekeken, word er nu gewerkt aan optimalisatie van stedenbouwkundige schetsen en het 
rekenwerk daarbij. Ten opzichte van de planning in de projectopdracht is er dus sprake van 
vertraging.  

 
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? 

 
Er is meer tijd nodig is om te komen tot een planopzet, die voldoet aan de combinatie van 
verschillende eisen en wensen. Met name de combinatie van “minimaal 40% sociaal” en zicht op 
“een positieve exploitatie” in een relatief klein programma is een interessante uitdaging. 

 
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 
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gaan 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? 

 
Het is een vanzelfsprekende wens om zo snel mogelijk te willen bouwen. Zonder haalbare 
businesscase is dat echter niet mogelijk. De planning is erop gericht om in september voor de 
tweede keer naar de inwoners van Schagerbrug te gaan. De verdere voorbereidingen zullen dan 
vervolgens o.a. gericht worden op het in de markt zetten van het project en de 
bestemmingsplanprocedure. 

 
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? 

 
In het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop (KWK) tot 2020 werd uitgegaan van een 
woningbehoefte voor Schagerbrug van 45 woningen (basis: provinciale bevolkingsprognose). Dit 
aantal is niet gehaald. Er zijn recentelijk 9 woningen in het plan Hopman/Timmers gerealiseerd. 
Voor de periode 2020 – 2030 wordt gewerkt aan een nieuw KWK. In de concept versie wordt voor 
Schagerbrug uitgegaan van een behoefte van 115- 120 woningen tot 2030. Uit het 
woonbehoefteonderzoek dat Atrivé voor de gemeente Schagen vorig jaar heeft uitgevoerd, blijkt 
dat Schagerbrug een populaire kern is om in te wonen. Er is veel overloop naar Schagerbrug van 
inwoners uit andere kernen van de gemeente. Schagerbrug biedt een dorps woonmilieu op korte 
afstand van de stedelijke voorzieningen van de stad Schagen. Een grotere woningbouwambitie 
specifiek voor de kern Schagerbrug lijkt daarmee geoorloofd. 
Aangezien er de laatste 10 jaar weinig woningen zijn gebouwd in Schagerbrug ligt de behoefte bij 
alle doelgroepen inclusief het sociale huursegment en het segment van de “goedkope koop”. 
Zoals gebruikelijk voeren wij hierover intensief en constructief overleg met Wooncompagnie. 
Vanwege de ambitieuze doelstellingen, die wij onszelf als gemeente gesteld hebben, vergt dit 
overleg meer tijd.   

 

Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met  R Eldering van 

de afdeling Ruimte, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. Voor overige vragen kunt u 

contact opnemen met de portefeuillehoudende wethouder J.C.J. Beemsterboer 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 


