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  Raadsvergadering van 30 september 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Collegevoorstel / registratienr.: 14.015390 

1 juli 2014 

M.D. van Erkelens 

0224 – 210 212 

Actualisatie woningbouwopgave 2e helft 2014 

Economisch Domein 

14.109789 

 

 

Samenvatting 

In 2013 is gestart met een traject om te komen tot een reductie van het geplande woning aanbod 

(nieuwbouw) van 2400 naar 1300 woningen tot 2020.  Medio 2014 is het proces nog niet afgerond. 

Voor de 2e helft 2014 is inzichtelijk gemaakt welke stappen nog nodig zijn om te komen tot een 

verantwoorde reductie van het woningbouwprogramma 2010 – 2020.  Om de doelstelling en de 

planning te behalen, zijn er extra financiële middelen nodig.  Deze middelen zijn nodig om de inhuur 

van extra capaciteit mogelijk te maken.   

 

Voorgesteld besluit 

In te stemmen met het beschikbaar stellen van €70.000,- vanuit de reserve investeringsbudget 

stedelijke vernieuwing  ten behoeve van het project "actualisatie van het woningbouwprogramma, 2e 

helft 2014”. 

 

Aanleiding 

De gemeente Schagen heeft te maken met een hoeveelheid aan geplande 

woningen/bouwprojecten in de verschillende kernen en daarbuiten. In totaal hebben we het over 

ruim 2400 woningen in de periode 2010 tot 2020. Vanuit de provincie en het Rijk wordt momenteel 

verwezen naar het meer vraaggestuurd bouwen van woningen i.v.m. de afnemende bevolkingsgroei, 

hetgeen geresulteerd heeft in bijgestelde prognose van de woningbehoefte en daarmee de 

geplande toekomstige nieuwbouw. In het kader van dit vraaggestuurd bouwen en de 

uitgangspunten die daarvoor gelden, wordt er regionaal gewerkt aan een Kwalitatief 

Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (hierna: KWK) en zijn we in gesprek met 

marktpartijen om met elkaar te bezien hoe we dit gezamenlijke probleem het hoofd kunnen bieden. 

De huidige prognoses voor onze gemeente gaan uit van 900 tot 1300 woningen in de periode 2010-

2020.  

Begin september  hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van dit project.  

Raadsvoorstel 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 2 van 5 
 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Doelstelling is om eind 2015 te komen tot een regionaal afgestemd, vraaggestuurd en financieel 

haalbaar woningbouwprogramma.  Het totaal proces om te komen tot een realistische 

woningbouwprogramma ziet er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het proces wordt gekenmerkt door 2 processen: het proces om te komen tot de interne wensen van 

de gemeente en het proces van regionale afstemming met de Regio Kop van Noord-Holland en de 

Provincie Noord-Holland.  

 

Belangrijke randvoorwaarden binnen het proces zijn: het bepalen van de bestuurlijke wensen, het 

inzichtelijk maken van de financiële risico’s en zorgdragen dat qua planning beide processen op 

elkaar blijven aansluiten.  

 

2. Argumenten 

• Van de bijna 2400 geplande woningen tot 2020 is er voor ca. 900-1300 woningen een 

afzetmarkt. Dit betekent dat er circa 1100-1500 gesaneerd of doorgeschoven moeten 

worden.  

• De 2400 woningen zijn verdeeld over ca. 60 projecten, die variëren in grootte: van 1 tot bijna 

400 woningen.  

• 40% van alle projecten bevindt zich in de precontractuele fase of verder; dit wil zeggen dat 

60% van de projecten nog in de voorbereidingsfase zit, hetgeen kansen biedt. 
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• De marktvraag ligt niet altijd op de plek waar de projecten relatief makkelijk zijn te saneren. 

Een deel van de projecten die beleidsmatig slecht scoren omvatten ook projecten waar we 

al contractuele verplichtingen danwel juridische binding mee hebben.   

• Onduidelijk is momenteel nog wat de financiële consequenties zijn voor de gemeente als 60% 

van de projecten geschrapt wordt in relatie tot grondexploitaties en de mogelijke financiële 

claims van ontwikkelende partijen. 

Uitgangspunten om te komen tot een vraaggestuurd woningbouwprogramma zijn:  

• Provinciale Woonvisie en Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening  

• RAP (Regionaal Actiprogramma Wonen).  

• Regionaal proces om te komen tot KWK met de regio, een vertegenwoordiging van de  

marktpartijen, de corporaties en Provincie. 

• de (concept) Lokale Woonvisie van de gemeente Schagen. 

• Bestuurlijke toezeggingen uit verleden / juridische context.  

 

3. Financiën 

Om de actualisatie van het woningbouwprogramma te kunnen realiseren, is er aan de hand van een 

planning een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit en middelen. De planning gaat uit 

van een definitief programma, zowel lokaal als regionaal afgestemd, in december 2015. Gebleken is 

dat er binnen de huidige organisatie niet voldoende capaciteit aanwezig is en er derhalve behoefte 

is aan extra middelen ter hoogte van €70.000,- voor de 2e helft van 2014.  Hiervoor zal een strategisch 

onderhandelaar worden ingehuurd.   

 

We stellen voor het benodigde bedrag van €70.000,- te dekken uit de Reserve Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing (stand per 31-12-2013 is €294.197,-). Overigens wordt voor 2014 nog (standaard) 

een bedrag onttrokken van € 20.000,- voor de woonvisie en € 4.700,- voor bodeminfo. Deze 

bestemmingsreserve kan worden aangewend voor toekomstig woningbouw- en 

volkshuisvestingsbeleid. Op basis van de 1e voortgangsrapportage 2014  wordt aanvullend € 46.550,-  

onttrokken ter afdekking van de inhuur voor het 1e en 2e kwartaal.  Het extra onttrekken heeft echter 

wel tot gevolg dat de bestemmingsreserve met ingang van 2020 niet meer (volledig) kan worden 

ingezet voor de jaarlijkse onttrekkingen. 

 

Verloop reserve 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

stand 1 januari 294.197 152.847 128.147 103.447 78.747 54.047 29.347 

Jaarlijkse onttrekking woonvisie 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Jaarlijkse onttrekking Bodeminfo 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 

Onttrekking 1e financiële rapportage 46.650             

Aanvullende onttrekking dit voorstel 70.000 
      

Totaal mutaties 141.350 24.700 24.700 24.700 24.700 24.700 24.700 

stand 31 december 152.847 128.147 103.447 78.747 54.047 29.347 4.647 
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Planning 

Belangrijke bestuurlijke beslismomenten zijn:  

Vaststelling krediet 2e helft 2014 September 2014 

Vaststelling krediet 2015 December 2014 

Tussenstand gesprekken marktpartijen December 2014 

Maart 2015 

Juli 2015 

September 2015 

Eindstand woningbouwprogramma December 2015 

 

4. Risico's 

Wat als we als gemeente de sturing loslaten en geen motor willen zijn in wat we wel en niet gaan 

bouwen? Risico’s die dan optreden zijn samen te vatten in; 

• Mogelijk half afgebouwde projecten door stokkende verkoop. 

• Leegstand in huidige kernen (nieuw aanbod daarbuiten); teruglopende 

verkoopprijzen en dalende WOZ-waardes. 

• Faillissementen van ontwikkelende partijen. 

• Risico’s bij al gesloten ontwikkelcontracten (niet kunnen nakomen van verplichtingen) 

en  financiële claims richting gemeente / rechtbank procedures / GREX dervingen. 

• Provincie zal mogelijk nog meer ingrijpen bij RO-procedures; risico op niet doorgaan 

van nieuwbouwprojecten zowel binnen als buiten BBG. 

 

Financieel en juridisch 

Tijdens de themabijeenkomst van begin september heeft u de informatie gekregen over de financiële 

risico’s.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 15 september 2014; 

 

gelet op het bepaalde in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening, Provinciale 

Woonvisie, Regionale Actieprogramma Wonen, het procesplan Kwalitatief Regionaal 

Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland  en Lokale Woonvisie; 

 

besluit: 

€70.000,- beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ten 

behoeve van het project “actualisatie woningbouwprogramma”.  

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


