
 
 

 

Technische vragen bij de motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD, 

onderwerp: alleen bouwen binnen rode contouren 

 
De VVD is voornemens een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 20 februari 2018. Als woningen bouwen buiten BSG (Bestaand 

Stedelijk Gebied) noodzakelijk is, wil de SP graag voor deze motie stemmen. Wij hebben echter 

nog enkele vragen aan het college van B en W.  

 

Deze vragen zijn: 

 Wij hebben geïnformeerd bij de SP- fractie van Provinciale Staten. De fractieleden in 

Provinciale Staten meldden ons dat het woningprobleem in Noord-Holland noord binnen 

enige tijd kan worden opgelost binnen BSG. Zijn deze beweringen, naar uw inzichten, juist? 

 Overal in de provincie Noord-Holland liggen al plannen voor woningbouw klaar. Het gaat 

hier om zogenaamde 'harde' en 'zachte' plancapaciteit. Een en ander zou ook voor de 

gemeente Schagen gelden. Om diverse redenen zijn deze plannen echter nog niet tot 

uitvoering gekomen. Zijn deze beweringen, naar uw inzichten, juist? 

 Als er inderdaad in Schagen woningbouw is gepland binnen BSG en deze plannen zijn nog 

niet tot uitvoering gekomen, kunt u ons dan meedelen welke plannen er zijn? Waar gaan in 

de gemeente Schagen nieuwe woningen gebouwd worden en op welke termijn? 

 Als er inderdaad woningbouwplannen zijn die niet uitgevoerd kunnen worden, kunt u ons 

dan meedelen wat de belemmeringen zijn en hoe u denkt deze belemmeringen uit de weg te 

ruimen? 

 Uit de cijfers van de Wooncompagnie blijkt dat er een lange wachttijd is voor 

woningzoekenden op de sociale huurmarkt. Binnen hoeveel tijd kunnen woningzoekenden 

een sociale woning vinden die past bij hun gezinsgrootte en inkomen? Kunnen er versneld 

sociale huurwoningen worden gebouwd? Als dat niet het geval is, wat zijn dan, naar uw 

mening, de belemmeringen?     

 Er zijn meerdere plannen voor recreatiewoningen. Het Boskerpark is daar een voorbeeld 

van. Welke plannen voor recreatiewoningen kunnen omgezet worden naar plannen voor 

woningen voor Schagenaren?  

 

Kunt u ons de antwoorden op onze vragen vóór de gemeenteraadsvergadering van 20 februari 

zenden? Als dat niet het geval is, kan het onderwerp dan in de gemeenteraadsvergadering van 20 

februari besproken worden? 

 

Voor uw medewerking danken wij u bij voorbaat. 

 

Namens de fractie van de SP, 

 

Jeanne Pouw    

Van belang 
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