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Aan :   college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 
Datum :   5 augustus 2020 
Betreft :   vervolgvragen(art 43 reglement van orde) betreffende nieuwbouw Schagerbrug     
Referte:   uw antwoord van 8 juli jl. 
                 
Geachte college 
 
Op 15 juni jl hebben de fracties van D66/VVD/SP vragen gesteld over de voortgang van de 
nieuwbouw op het voormalige b-terrein van VESDO in Schagerbrug. U heeft deze op 8 juli 2020 
beantwoord. 
Onze dank daarvoor.  
 
Citaat: 
Om beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt is het belangrijk dat de gemeente 
kan sturen op de woningbouwproductie. Een belangrijk instrument hiervoor is het strenge 
beleid om projecten te verplichten snel van start te gaan en te realiseren. 
 
Bovenstaande citaat zal u bekend voorkomen, immers het staat in uw coalitieakkoord. 
De beantwoording van onze vragen over de nieuwbouw op het voormalige B-veld van VESDO in 
Schagerbrug staat hiermee echter in schril contrast. 
Een paar citaten ter illustratie: 
“Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet afgerond”;  
“er is dus sprake van vertraging”;  
“Er is meer tijd nodig”;  
“vergt dit overleg meer tijd”. 
 
Deze vertraging is nieuw voor ons. Het doet ook geen recht aan het belang dat de gemeenteraad, 
maar meer nog de inwoners van Schagerbrug, hechten aan snelle  realisatie van nieuwe woningen in 
Schagerbrug. 
 
De beantwoording roept daarom alleen maar meer vragen op. 
 

1. Kunt u, gemotiveerd, aangeven waarom het haalbaarheidsonderzoek nog steeds niet is 
afgerond? 

2. Kunt u, gemotiveerd, aangeven waarom de initiatieffase, die in november 2019 zou zijn 
moeten afgerond, nog steeds niet is afgerond? 

3. Kunt u, gemotiveerd,  aangeven waarom de vertraging niet aan de raad is gemeld. De indruk 
wordt nu gewekt, door de regelmatige voortgangsrapportages, dat een en ander conform 
planning verloopt. 

4. Is het college bereid om de realisatie van woningbouw op het voormalige b-veld van VESDO 
te versnellen door hier meer (ambtelijke) capaciteit voor beschikbaar te stellen o.a. voor het 
afronden van de businesscase. Zo nee, waarom niet. 

 
De fractie van D66 Schagen 
 
Frans Jansen 
Fractievoorzitter 
 
 



 

 

Beantwoording d.d. 19 augustus 2020: 
 

1. Zoals in de beantwoording van de raadsvragen van 15 juni 2020 reeds is aangegeven, is er 
veel meer tijd nodig geweest om te komen tot een planopzet voor het B-veld, die voldoet 
aan de kaderstelling. Met name de combinatie van “minimaal 40% sociaal” en zicht op “een 
positieve exploitatie” vormt voor een relatief klein programma een interessante maar lastige 
uitdaging. 
 

2. Als naar de stappen gekeken wordt, zoals die in de projectopdracht zijn geformuleerd, is er 
de laatste maanden gewerkt aan optimalisatie van stedenbouwkundige modellen en het 
daarbij behorende rekenwerk. Het overleg met Wooncompagnie is daarbij intensief geweest. 
Alle inspanningen zijn gericht geweest om in dit nog globale stadium van planvorming te 
komen tot een sluitende businesscase bij een programma, dat voldoet aan de kaderstelling. 
Inmiddels is deze discussie afgerond en zal er op 2 september 2020 een tweede 
inloopbijeenkomst voor de inwoners van Schagerbrug worden georganiseerd. Zij kunnen dan 
hun mening geven over 2 stedenbouwkundige modellen. 
 

3. Met de regelmatige voortgangsrapportages wordt een zo reëel mogelijk beeld van de stand 
van zaken gegeven. In de 1e helft van 2020 is steeds duidelijk gemaakt dat wordt gewerkt aan 
het stedenbouwkundig schetsontwerp. Daarmee is het niet de bedoeling geweest de indruk 
te wekken dat alles volgens planning verliep.  De planning in de projectopdracht (juni 2019) 
geeft aan dat de initiatieffase eind november 2019 zou zijn afgerond. In de terugkoppeling 
aan de raad (vergadering van 26 november 2019) werd reeds gesteld, dat er aan het begin 
van 2020 een eerste schetsontwerp beschikbaar zou zijn. Op dat moment was het reeds 
duidelijk dat de planning veel te rooskleurig was. 
T.b.v. de oordeelsvormende raad van 3 maart 2020 is aangegeven dat er een wisseling van 
projectleider heeft plaatsgehad. In het afgelopen maanden heeft het door ziekte, 
personeelswisselingen en onvoldoende capaciteit extra tijd gekost om tot de noodzakelijke 
vervolgstappen te komen. 
 

4. Het college hecht veel belang aan de voortgang voor de woningbouwprojecten. Dit geldt ook 
voor het project B-veld. Zij heeft de genoemde knelpunten gesignaleerd en erkend. Het  
management is de opdracht gegeven om te zorgen voor een uitbreiding van capaciteit. Dit 
geldt dan niet alleen voor projectmanagement, maar ook voor verschillende, andere 
disciplines, zoals o.a. ruimtelijke ordening, stedenbouw en planeconomie, nodig voor een 
integrale benadering van de gebiedsontwikkelingsprojecten. Het zal enige tijd vergen om 
extra personeel te werven.   


