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1 Aanleiding 

 

In februari 2019 heeft het college toegezegd aan de gemeenteraad om locatie b-veld in 

Schagerbrug nader te onderzoeken als locatie voor betaalbare woningbouw. Deze toezegging 

is mede gedaan op verzoek van de dorpsraad Schagerbrug, die de behoefte aan betaalbare 

woningbouw onder de aandacht bracht tijdens de oordeelsvormende vergadering van 29 

januari 2019. Hierbij gaf de dorpsraad aan dat er dringend behoefte is aan nieuwe woningen in 

het dorp, bij voorkeur voor jonge mensen en gezinnen. Het voormalige voetbalveld (b-veld) van 

Vesdo in Schagerbrug is hiervoor een potentiële locatie. Dit terrein is eigendom van de 

gemeente en heeft een omvang van ca. 1,95 ha. Het b-veld heeft kort geleden zijn 

gebruikswaarde verloren en is dus beschikbaar voor woningbouw.  

 

De behoefte aan woningen sluit aan op het coalitieakkoord 2018-2022, waarin het college inzet 

op een groei van het aantal woningbouwprojecten. Bestuurlijk is dan ook toegezegd dat de 

mogelijkheden voor woningbouw op het voormalige b-veld onderzocht zal worden. Conform het 

coalitieakkoord wordt hierbij de 40% norm sociale nieuwbouwwoningen gehanteerd. 

 

Het verzoek om de locatie b-veld te onderzoeken, kwam ook voort uit het moeizame proces 

rondom bestemmingsplan “Buitenvaert Schagerbrug”. In februari in 2019 werd dit 

bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld, wat de ontwikkeling van 40 woningen 

mogelijk maakt met aanbod in goedkope koop, huur, midden- dure en dure koop. Recentelijk is 

door de Provincie Noord-Holland beroep aangetekend, omdat deze locatie buiten bestaand 

stedelijk gebied ligt en er volgens de Provincie sprake is van strijdigheid met de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening. Met de ontwikkeling van woningbouw op het b-veld kan de gemeente 

toch binnen afzien tijd voorzien in de behoefte aan betaalbare woningbouw.  

 

2 Probleem-/vraagstelling 

 

De gemeenteraad en dorpsraad van Schagerbrug heeft het college van B&W dringend 

verzocht te voorzien in betaalbare woningbouw in het dorp. De gemeente onderzoekt daarop 

of de locatie b-veld kan voorzien in deze behoefte. De vraag die in deze opdracht centraal 

staat, luidt daarom als volgt: 

 

Welk te realiseren programma (typologie en dichtheid) op het b-veld van Vesdo kan 

optimaal invulling geven aan de woningbehoefte in Schagerbrug? 
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3 Doelstelling 

 

De doelstelling voor het project luidt als volgt: 

 

“Het formuleren van een vraaggericht en (financieel) haalbaar woningbouwprogramma 

voor de locatie b-veld van Schagerbrug, dat beantwoordt aan de lokale woonbehoefte 

en perspectief biedt aan de woningzoekenden in Schagerbrug.” 

 

4 Resultaat, fasering en planning 

 

Het resultaat van deze opdracht betreft een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw op de 

locatie b-veld Schagerbrug, waarna een keuze moet worden gemaakt voor één van de 

varianten. Na het haalbaarheidsonderzoek wordt overgegaan tot verdere planvorming, 

voorbereiding en realisatie. Hiertoe wordt de projectopdracht t.z.t. aangepast. Het vervolg is een 

mogelijke projectopdracht voor het verder ontwikkelen van woningbouw. 

 

Het haalbaarheidsonderzoek wordt opgeleverd in de vorm van een advies aan het college over 

het scenario dat het beste aansluit op de bestuurlijke en lokale wensen, en omvat: 

• De randvoorwaarden en uitgangspunten, waaronder:  

o Juridisch planologische kaders 

o Kaders openbare ruimte (ontsluiting, parkeernormen, geldende kaders, te 

realiseren overige voorzieningen,  etc.) 

o Belangrijkste duurzaamheidsambities 

• Formulering van stedenbouwkundige varianten incl. programma en plangebied, in de 

vorm van vlekkenplannen (op basis van recent woningonderzoek en participatie)  

• Financiële quikscan van de stedenbouwkundige varianten incl. risicoanalyse 

 

Onderstaande planning betreft een (streef)planning op hoofdlijnen. Een meer uitgebreide en 

gedetailleerde planning zal gedurende het project door de projectleider in overleg met het 

projectteam worden gemaakt. Voor de te doorlopen procedure geldt dat er nog 

onduidelijkheden zijn. Uit onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat er extra procedure stappen 

doorlopen moeten worden. Ook kunnen eventuele zienswijzen, bezwaar en beroep vertraging 

opleveren. 

 

Initiatieffase juni t/m november 2019 

• Kick-off projectteam 

• Verkennen wensen voor locatie b-veld (Juridisch planologische kaders, quickscan openbare ruimte, 

duurzaamheidsambitie, stakeholderanalyse, behoefteonderzoek, ruimtelijke analyse, impact 

omgeving) 

• Inventarisatie opzet/aanpak haalbaarheidsonderzoek 

• Schrijven en laten vaststellen van deze projectopdracht door het college  

• Haalbaarheidsonderzoek en analyse uitvoeren (o.a. fasering, juridisch planologische kaders, kaders 

openbare ruimte, bepalen duurzaamheidsambitie voor dit project, ruimtelijk(e) concept(en)) 

• Vlekkenplan verschillende scenario’s, in afstemming met dorpsraad en dorpsbewoners en 

bijbehorend financiële quickscan 

• Advies opstellen over het beste scenario  

• Go/no go moment college- en raadsbesluit 

• Aanpassing projectopdracht (einde haalbaarheidsstudie) 

Definitiefase (vervolg op deze opdracht) december 2019 t/m november 2020 

• Uitwerken bouwprogramma en Programma van Eisen (PvE), stedenbouwkundige visie etc. 
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• Opstellen communicatieplan  

• Uitvoeren diverse (ruimtelijke) onderzoeken 

• Planologische procedures doorlopen 

• Vaststellen bestemmingsplan  en (indien van toepassing) de GREX 

• College- en raadsbesluit vaststellen bestemmingsplannen en financiële kaders (Go/No go-besluit) 

Ontwerpfase december 2020  t/m april 2021 

• Ontwikkelen stedenbouwkundig plan 

• Actualiseren Risicomodel (analyse en beheersmaatregelen)  

• Opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de inrichting van de openbare ruimte 

• Opstellen van het Definitief Ontwerp (DO) voor de inrichting van de openbare ruimte 

Voorbereidingsfase vanaf april 2021 

• Actualiseren Risicomodel (analyse en beheersmaatregelen)  

• Doorlopen van de nodige procedures (denk aan: aanbestedingsprocedures , grondverkoop, 

omgevingsvergunningen, bouwrijp en woonrijp maken etc.)  

• Het sluiten van een overeenkomst(en) 

Realisatiefase  

• Actualiseren Risicomodel  

• Percelen splitsen 

• Opleveren van de grond 

• Bouwrijp maken 

• Start bouw t/m oplevering woningen 

• Woonrijp maken 

Nazorgfase  

• Actualiseren Risicomodel (analyse en beheersmaatregelen)  

• Oplevering openbare ruimte aan gemeente (voor beheer en onderhoud) 

 

5 Afbakening opdracht 

 

Deze opdracht omvat een haalbaarheidsonderzoek voor het ontwikkelen en realiseren van 

woningbouwplannen voor de locatie b-veld Schagerbrug (zie bijlage 1). Alternatieve locaties  

en/of ontwikkelingen die niet direct gerelateerd zijn aan deze planontwikkeling binnen 

Schagerbrug, worden niet meegenomen in dit haalbaarheidsonderzoek.  

 

6 Kosten en baten 

 

Voorbereidingskosten (2019-2020) Benodigd (schatting) 

• Kosten haalbaarheidsonderzoek 

• Representatie (o.a. communicatie, participatie platform) 

• Niet geoormerkt  

 

€ 0,- 

€ 5.000,- 

€ 3.000,- 

 

Totaal  € 8.000,- 

 

Binnen de reguliere begroting houden we jaarlijks rekening met de voorbereidingskosten voor 

plannen die mogelijk tot ontwikkeling komen. Aan het eind van het haalbaarheidsonderzoek 

wordt voor het project, al dan niet in fasen, een “go/no go-besluit” genomen. Op het moment 

dat het project en/of de projectfase doorgang vindt worden de voorbereidingskosten 

overgeboekt naar een (door de raad) te openen grondexploitatie. Indien het plan niet als 

grondexploitatie maar als verkooptransactie doorgaat ontvangt het college hiervoor een apart 

voorstel. Indien de ontwikkeling geen doorgang vindt zullen wij de gemaakte kosten dekken 

vanuit de reserve “grondexploitatie” conform bestaande werkwijze. 
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In de jaarlijkse “Meerjarenprognose grondexploitaties 2019” (lees: voortgangsrapportage 

grondexploitaties) die later dit jaar wordt aangeboden is het totaal aan projecten in 

voorbereiding opgenomen. Jaarlijks wordt in de reguliere begroting rekening gehouden met een 

risicodekking vanuit de reserve “grondexploitatie” van € 100.000,-. Dit plan maakt hier ook 

onderdeel vanuit. 

 

7 Organisatie 

 

Projectleider 

De projectleider is het eerste aanspreekpunt voor het project en is verantwoordelijk voor het 

behalen van de onder punt 4 genoemde resultaten en daarbij het bewaken van de 

planning/voortgang, financiën, kwaliteit, communicatie, informatie, organisatie en risico’s.  

 

Opdrachtgevers 

Eens in de twee weken vindt overleg plaats over de voortgang met de ambtelijk opdrachtgever. 

Met de bestuurlijk opdrachtgever vindt eens in de drie tot vier weken overleg plaats.  

 

Projectgroep 

De projectgroep komt op initiatief van de projectleider bijeen om het project inhoudelijk te 

bespreken. De belangrijkste rol van de projectleden is het uitwisselen/aandragen van relevante 

informatie (adviseren) en het toetsen van de verschillende tussenproducten. Ook buiten 

vergaderingen om zijn de projectleden voor de projectleider een informatiebron op de diverse 

beleidsterreinen.  

Het projectteam bestaat uit de volgende leden, die ieder input verzamelen en advies leveren 

vanuit het eigen vakgebied: 

• Tara Rikkers – Projectleider Ruimte 

• Jos Broersen – Planeconoom  

• Sven van Nieuwenhoven – Stedenbouwkundige 

• Jos de Lange – RO Procedures 

• Paul Mulder – Assetmanager Openbaar Gebied 

• Marloes Suyl – Adviseur Wonen 

• Chantal Mintjes – gebiedscoördinator 

• Merel Schuit – Adviseur Communicatie (agenda lid) 

• Pim de Boer – Financieel adviseur Ruimte (agenda lid) 

 

Na het haalbaarheidsonderzoek zal het projectteam worden aangevuld met:  

• Ruud Moeyes – Projectleider Openbaar Gebied  

• Hamza Akgün – Casemanager bouwzaken 

 

Extern 

• Dorpsraad Schagerbrug  

• Wooncompagnie 

• De lokale bevolking d.m.v. participatie (zie 8) 

 

Overleg 

Er vindt maandelijks structureel overleg plaats met interne projectgroep. Met de externe partijen 

vindt regelmatig contact plaats en wordt op afroep overleg georganiseerd.    

 

8 Communicatie en participatie 

Communicatie 
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De projectleider geeft de voortgang van het project weer in voortgangsrapportages en 

bespreekt de voortgang gevraagd en ongevraagd met de opdrachtgever(s) en de 

projectgroep. Door middel van vertegenwoordigers in de projectgroep blijven diverse disciplines 

binnen de organisaties voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Gedurende het project zal een communicatieplan worden opgesteld waarin de belangrijke 

interne en externe communicatiemomenten worden vastgesteld.   

 

Participatie 

De verschillende scenario’s zullen in samenspraak met het dorp worden opgesteld. Er wordt een 

bijeenkomst georganiseerd waar dorpsbewoners, geïnteresseerden en de dorpsraad voor 

worden uitgenodigd om mee te praten over de wensen en behoeftes voor deze locatie. Ook 

wordt er een online platform opengesteld waar mensen de mogelijkheid hebben om mee te 

praten. Op basis van deze input worden verschillende scenario’s uitgewerkt, waar men 

vervolgens ook online de voorkeur over kan uitspreken. Dit zal meegenomen worden in het 

advies aan het college.  

 

9 Informatiebeheer 

 

Op de I-schrijf is een projectmap aangemaakt die voor alle projectgroepleden toegankelijk is. 

Stukken zijn te vinden in onderstaande map:  

I:\SCHAGEN\RUI_Ruimte\RO\02 PROJECTEN\Schagerbrug - b-veld voetbalveld 

 

10 Risicofactoren en beheersmaatregelen 

 

De voorlopige en grootste risico’s zijn in onderstaand schema aangegeven. Met de projectgroep 

zal tijdens elke fase een uitgebreidere risicosessie plaats vinden waarin mogelijke risico’s worden 

geanalyseerd en beheersmaatregelen worden bedacht. 

 

Risico Beheersmaatregel 

Politiek/bestuurlijk  

Er wordt geen regionale afstemming bereikt over 

het KWK/Regionale woningbouwprogramma 2020 

t/m 2030 

Tijdens regionale overleggen over de 

woningbouwafspraken vanaf 2020 wordt het 

project waar mogelijk “in de week” gelegd.  

Financieel  

Aan het eind van het haalbaarheidsonderzoek 

wordt een “no go-besluit” genomen. 

Indien aan het eind van het 

haalbaarheidsonderzoek een “no go-besluit” wordt 

genomen worden de gemaakte 

voorbereidingskosten afgeboekt ten laste van de 

reserve grondexploitatie.  

Maatschappelijk  

Het is voor de hand liggend dat sprake gaat zijn 

van tegengestelde belangen/ambities. Deze 

kunnen tot gevolg hebben dat keuzen moeten 

worden gemaakt en er tegenstanders (bijv. geen 

draagvlak vanuit bevolking) voor de plannen 

ontstaan.  

In het begin van het haalbaarheidsonderzoek 

wordt een stakeholderanalyse gemaakt. De 

stakeholderanalyse wordt gebruikt bij het opstellen 

van een communicatieplan met het doel om te 

komen tot een integraal en gedragen plan.  

Geografisch/ruimtelijk  
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Bij een vervolg op deze opdracht: Uit (nadere) 

onderzoeken (bijv. archeologie of ecologie) kan 

blijken dat er alsnog belemmeringen zijn voor het 

bestemmen van locatie van sport naar wonen. 

Op korte termijn uit laten voeren van de nodige 

onderzoeken moet vroegtijdig inzicht geven in 

mogelijke belemmeringen en te treffen 

maatregelen. 

 

 

Ondertekening, datum: 

 

Projectleider  ambtelijk opdrachtgever  Bestuurlijk opdrachtgever 

 

 

 

 

 

 


