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Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan bestemmingsplan “Remmerdeľ
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De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 17 december 2020:

Overwegende dat:
de economische haalbaarheid een belangrijk aspect is van een bestemmingsplan; 
het percentage sociale woningbouw (koop of huur) van invloed is op de economische 
haalbaarheid;
er in dit bestemmingsplan sprake is van een zekere verdeling tussen koop- en huurwoningen 
volgens een gefaseerde ontwikkeling met een flexibel woonprogramma van:
» een vrijstaand woongebouw en rug- aan rugwoningen in de koop of huursector;
» tussen- en hoekwoningen met en zonder garage in de koop dan wel huursector;
» twee-onder-een-kap woningen en etagewoningen in de koopsector;
» woningen in één bouwlaag met kap (bijvoorbeeld seniorenwoningen);
» huurwoningen in de sociale sector; 
in een dorps woonmilieu;
er een grote behoefte is aan “sociale” woningen (in het bijzonder huur), een behoefte waarop 
de raad bij een grondexploitatie sturingsmogelijkheid heeft;
de passage in het bestemmingsplan over de economische uitvoerbaarheid (pag 50) 
tegenstrijdigheden bevat: “De financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan iş 
aangetoond via de gemeentelijke grondexploitatie Remmerdeľ De grondopbrengsten vanuit 
de grond uitgifte zijn naar verwachting voldoende om de kosten van grondexploitatie af te 
dekken. De eventuele financiële nadelige effecten als gevolg van de planuitvoering worden bij 
een negatief exploitatiesaldo gedekt door de reserve grondexploitatie’’. 
deze passage in tegenspraak is met de “meerjarenprognoses grondexploitatie 2020” welke 
door de raad op 15 september jl is vastgesteld waarin staat dat de grondexploitatie voor 
Remmerdel in voorbereiding is;
er nog geen, althans voor de raad kenbare, grondexploitatie is; 
met de vaststelling van het bestemmingsplan zonder enige kennis te hebben van de 
exploitatie er voor de raad (en schijnbaar ook voor het college) onvoldoende zekerheid 
bestaat over de economische uitvoerbaarheid;
dit raadsvoorstel indruist tegen een eerder rapport van de Rekenkamer over de 
informatievoorziening aan de raad;

In aanmerking nemende dat:
uit de recente rapportage van de Rekenkamercommissie blijkt dat in periode 2013 tot 1 januari 
2020 in de gemeente Schagen het percentage sociale huurwoningen (22 9o) niet is 
toegenomen;
volgens de cijfers van het CBS, het aantal huurwoningen in absolute zin over die periode met 
41 is afgenomen;
dat een percentage van 22 Vo sociale huurwoningen ver af ligt van de gewenste 30 Vo van de 
totale woningvoorraad;



recentelijk in Warmenhuizen1 is “bediend” met 38 koopwoningen met lage kavelprijzen voor 
zelfbouw, waarbij kandidaten zijn geselecteerd door de dorpsraad;
hierdoor bij de ontwikkeling van Remmerdel de bouw van sociale huurwoningen bijzondere 
aandacht behoeft;
de raad formeel geen besluit moet nemen op verwachtingen;
de raad daarom kennis wil hebben van de grondexploitatie voordat de gronden worden 
uitgegeven zodat de raad hierdoor de mogelijkheid heeft om bij te sturen in het 
bouwprogramma op het aantal sociale huurwoningen
omdat er sprake is van een bouwprogramma die enige flexibiteit in de grondexploitatie 
mogelijk maakt staat het nu ontbreken van een grondexploitatie de vaststelling van het 
bestemmingsplan niet in de weg, als tenminste voor uitgifte van gronden de raad inzicht krijgt 
over de grondexploitatie en daar een besluit over kan nemen.

Stelt ondergetekende het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
1. Ongewijzigd
2. Ongewijzigd
3. Vervang door:

“Een exploitatieplan, waarmee kostenverhaal middels een gefaseerde gronduitgifte is 
verzekerd en inzicht geeft, in wat een sluitende exploitatie, aan sociale huurwoningen 
kan worden gerealiseerd, zal ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.”

4. Ongewijzigd

Voeg toe:

5. - Wijzig in de tekst onder paragraaf 6.1. 3e alinea in het bestemmingsplan
(pag 50): “De financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan wordt (ipv is) 
aangetoond via de gemeentelijke grondexploitatie Remmerdel. 
en

- schrap de daarop volgende passage die begint met: “De grondopbrengsten t/m 
grondexploitatie.”

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie van D66 Schagen

mr F.N.J. Jansen, 
Fractievoorzitter.

1 Betreft: Warmenhuizen centrum fase 2



Toelichting

Bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan met een zeker bouwprogramma horen exploitatie- 
berekeningen parallel te lopen met de verkavelingsstudies.
Is gelet op de marktwaarden van de bebouwde kavels de grondopbrengst wel voldoende? Het college 
is hier niet duidelijk in.
De keuze van een bouwprogramma en dan met name, de omvang sociale woningbouw, maakt of een 
verkaveling een sluitende exploitatie kan opleveren, zonder verdere winst.
De raad kan ook besluiten tot het behalen van een zekere winst op de exploitatie. Dit zou in het licht 
van andere grondexploitaties, met de afschrijving van enige miljoenen op gemeentegrond net voor de 
fusie, ook tot de keuze mogelijkheden behoren, waarbij het aantal huurwoningen dan logischerwijs 
afneemt.

D66 vindt dat de raad daarop moet kunnen sturen.

Fractie D66
F.N.J. Jansen, fractievoorzitter


