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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 19 februari 2019

Agendapunt: 25

Onderwerp: onderzoek woningbouw Schagerbrug

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 19 februari 2019,

Constateert dat:
» er behoefte is aan nieuwe woningen;
» in het buitengebied in eerste aanleg iedere mogelijke locatie die geen

belemmeringen kent op grond van provinciaal beleid moet worden aangewend om 
die te realiseren;

* het voormalige voetbalveld (b-veld) van VESDO in Schagebrug zo'n beschikbare 
locatie is;

« dit terrein eigendom is van de gemeente en dat het terrein een omvang heeft van 
1,5 HA (bron: bestemmingsplan Buitenvaert):

* dit terrein niet is aangewezen als weidevogelleefgebied en evenmin als 
bollenconcentratiegebied.

» er geen belemmeringen zijn om op korte termijn middels een 
bestemmingsplanherziening woningbouw mogelijk te maken;

» die locatie om reden van het eigendom met name geschikt is voor betaalbare 
woningbouw (combinatie huur en koopwoningen) en daardoor doorstroming vanuit 
de bestaande woningvoorraad kan bevorderen.

Overweegt dat:
» het een maatschappelijk belang is dat er op korte termijn nieuwe betaalbare

woningen (huur/koop) zullen worden gerealiseerd en dat Schagerbrug daarin van 
betekenis kan zijn;

« die nieuwbouw mede ten goede komt aan de leefbaarheid van Schagerbrug;
» door de verwachte juridische procedures rond het plan Buitenvaert naar verwachting 

niet binnen afzienbare tijd met de bouw van de gewenste woningen kan worden 
begonnen;

» dat overigens het aantal betaalbare woningen in dat plan het tekort aan die
woningen niet wegneemt (het percentage sociale huurwoningen in Schagerbrug is 
nu slechts 22 7o):

Draagt het college op:
* te onderzoeken, bij voorkeur in overleg met de Wooncompagnie, welke 

mogelijkheden er zijn om op het beschikbare terrein nabij sporthal de Molentocht 
(voormalige voetbalveld) betaalbare woningbouw te realiseren;

en
» hierover op zo kort mogelijke termijn aan de gemeenteraad te rapporteren.

Toelichting
Vanaf 2003 heeft er geen nieuwbouw meer plaats gevonden in Schagerbrug. Dit heeft 
onmiskenbaar zijn invloed in de leefbaarheid van deze gemeenschap. De dorpsraad heeft 
aangegeven dat er dringend behoefte is aan nieuwe woningen, bij voorkeur voor jonge 
mensen/gezinnen. Namens de dorpsraad is hierover in de oordeelsvormende vergadering



van 29 januari jl gezegd; dat het de dorpsraad niet uitmaakt waar deze woningen worden 
gerealiseerd als het maar snel gaat gebeuren.
Het voormalige voetbalveld heeft kort geleden zijn gebruikswaarde verloren en is 
beschikbaar voor ander gebruik. Dit zou kunnen worden gerealiseerd in de vorm van 
(kleinschalige) betaalbare woningenbouw voor jongeren en ouderen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een “Knarrenhof" (zie bijvoorbeeld: https://knarrenhof.nl/zwolle-vereniging/). Als 
voorbeeld is een illustratie van een dergelijk plan gevoegd. Deze locatie is hiervoor geschikt 
mede gelet op het feit dat de enige bushalte in Schagerbrug hier vlakbij wordt gesitueerd 
(ter hoogte van voormalig gemeentehuis Zijpe).
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En gaat over tot de orde 
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