
 

  

   

  

 

Motie voor de raadsvergadering van  
 

Agendapunt  : 8 

 

Onderwerp :Drijvend bouwen/ waterbergingswoning 

 

 

Aan de raad van Schagen 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, dinsdag 08-11-2016  

 

 

Overweging/constatering: 

 

- Wereldwijd wordt drijvend bouwen steeds populairder.           

- Door klimaatsverandering krijgen we steeds vaker te maken met zwaardere buien. 

- Bij hevige neerslag is de afvoercapaciteit steeds vaker onvoldoende. 

- Daarom leggen gemeenten waterbergingen aan. Zo’n waterberging scheelt 

wateroverlast op andere plekken. 

- Door drijvend bouwen kan gebruikt gemaakt worden van de ruimte die anders 

ongebruikt zou blijven. Drijvende woningen zijn flexibel te verplaatsen, wat voordeel 

oplevert bij productie en sloop. Ook zorgt de flexibiliteit ervoor beter te kunnen 

inspelen op waar nodig. 

- Het lastig is voor jongeren een betaalbare woning te vinden.  

- Door gebruik te maken van de praktische toepassing van betaalbaar bouwen op 

water of op ‘droge’ waterberging, kan dit een mogelijkheid bieden. 

- Dit vraagt om inzet van verschillende partijen, maar kan zorgen voor voldoende 

woningen voor jongeren, en voldoende waterberging voor de toekomst. 

- Jongeren dragen bij aan het leef-,cultuur en economisch klimaat. Om zich te kunnen 

ontplooien hebben zij behoefte aan een goede plek om te wonen.  

- Drijvend bouwen kan ook goed werken voor het imago van onze gemeente. Het 

bouwen van drijvende jongerenwoningen toont dat Schagen innovatief denkt, en zet 

Schagen hiermee positief op de kaart.  

 

Verzoekt: 

 

- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden die drijvend bouwen biedt, (B.v de 

AutArkhome, simpelweg een kleine woning op een drijvend platform.) 

- Te onderzoeken op welke locaties drijvend bouwen van ‘Tinyhouses op water’ een 

betaalbaar alternatief kan zijn in onze gemeente, bijvoorbeeld in reeds aangelegde 

of nog aan te leggen waterberging. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

 



 

  

Toelichting:  

 

- In Noord-Holland zie je overal water om je heen. Vroeger gingen mensen op het 

water wonen omdat ze niet genoeg geld hadden om een gewoon huis te kopen. 

Maar dat is verleden tijd. Het materiaal is sterk verbetert en de klimaatsproblematiek 

dwingt ons tot maatregelen.  

- Tegenwoordig zijn de drijvende woningen hoogwaardig drijvende bouwwerken van  

uitstekende kwaliteit. 

- Door een soort ‘Tinyhouses op water’ voor jongeren en/of starters te bouwen, wordt 

efficiënt met de ruimte omgegaan. Drijvend bouwen kan een aanvulling zijn op de 

bestaande voorraad. Een aanvulling die, uiteindelijk het leven voor jongeren in onze 

gemeente verbetert. 

- B.v. in Maasbommel bevinden zich 46 Amfibische woningen. Bij een normale      

waterstand bevinden deze woningen zich op palen, maar bij een hoge waterstand 

maken ze zich los van de palen, en drijven ze op het water. 

- De Autarkhome, de drijvende zelfvoorzienende woning is uiterst duurzaam, en is een 

voorbeeld-functie van het bouwen voor de toekomst.  
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