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Motie 

Raadsvergadering van 16 december 2014 
 

Onderwerp:   Lokaal Particulier Opdrachtgeverschap in relatie met 

woonvisie 2014 t/m 2018 

De gemeenteraad van Schagen, in vergadering bijeen op 16 december 2014, 

Constaterende  dat  

 In een van de doelstellingen van het economisch domein Schagen een verbeterd 
woonklimaat kent. 

 De gemeente met deze Woonvisie inzet op een nieuwe koers te midden van een sterk 
veranderde omgeving 

 De gemeente kansen ziet om samen met maatschappelijke organisaties, marktpartijen en 
burgers te hervormen en te innoveren en zo te zorgen voor een goede balans tussen 
maatschappelijke belangen en economisch rendement in het wonen. 

 In hoofdstuk 4 gesproken wordt over “eigen kracht – verantwoordelijke inwoners” in relatie 
tot de “kwaliteit van onze kernen en een krachtige gemeenschap”. 

 Op blz. 35 geschreven wordt:”dat vraaggestuurd bouwen nodig is om optimaal aan te 
kunnen sluiten bij de vraag van de consument. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) sluit hier naadloos op aan”. 

Overwegende dat 

 De gemeente Schagen de komende jaren , vooral in de kleine kernen, voldoende woningen 

beschikbaar moet houden voor nieuwkomers op de woningmarkt.  

 Deze nieuwkomers zowel van binnen (jongeren)  als buiten (werknemers van bedrijven in de 

gemeente Schagen)  onze gemeente kunnen komen.  

 Er bij ongewijzigd beleid nog minder woningen gebouwd worden dan toegestaan in het kader 

van het RAP. 

 Er de komende jaren voldoende woningen gebouwd dienen te worden waarbij rekening 

wordt gehouden met gemaakte privaatrechtelijke afspraken met grote projectontwikkelaars.   
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 Dat het onwenselijk is dat particulier initiatief wordt ontmoedigd doordat de bouw van 

woningen alleen aan grote projectontwikkelaars overgelaten wordt. 

 Particulier ontwikkelaars doorgaans meer gebruik maken van lokale aannemers, waardoor 

ook de lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd.  

 De indieners van bouwplannen, die wel aan de Woonvisie voldoen maar niet binnen 

bestaand bebouwd gebied vallen, hierdoor de mogelijkheid krijgen om hun plannen voor 

eigen risico en rekening bij de Provincie in te dienen. 

Roept het college op 

 Een “flexibele schil” van een jaarlijks te bepalen aantal woningen te creëren die door lokale 

particuliere ontwikkelaars kan worden ingevuld, zodat er in 2015 grotere waarschijnlijkheid 

bestaat dat het aantal nieuw te bouwen woningen zoals inde woonvisie is geformuleerd, 

wordt gehaald. 

 De flexibele schil voor 2015 en voor 2016 op 50 woningen in te stellen. 

 Om jaarlijks een overzicht van het aantal afgegeven bouwvergunningen en afgebouwde  

woningen te overleggen om inzicht te krijgen welke bouweenheden inmiddels ontwikkeld  

zijn.  

financiële gevolgen   

Geen, onder de aanname dat schadeclaims op grond van privaatrechtelijke afspraken 

onredelijk zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Namens de CDA-fractie, 

 S. M. Lensink, fractievoorzitter  

 

Namens de VVD fractie, 

J.  van de Beek,   factievoorzitter  

 

Namens de PVDA fractie, 

H. Heddes, fractievoorzitter 

 

Namens de Seniorenpartij 

P. Vriend 


