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Samenvatting 

Overheid, markt, maatschappelijk middenveld en gemeenschap. Samen staan we aan het begin 

van een nieuwe periode. De tijd van grote groei is voorbij. Nieuwe kansen bieden zich aan in de 

vorm van kleinschalige, innovatieve projecten op de beste locaties. De woningmarkt lijkt weer een 

beetje op te krabbelen na de crisis. Voor de gemeente Schagen zien we terugkijkend en vooruitkij-

kend ook een aantal duidelijke trends. De belangrijkste zijn: 

• De groei van het aantal inwoners en huishoudens daalt (afnemende groeitrend) 

• Op de lange termijn slaat de afnemende groeitrend om in krimp (volgens provinciale prognose: 

na 2030) 

• Sterk veranderende huishoudenssamenstelling; 

o toename van het aantal ouderen, mensen met een beperking en dementie (vergrijzing) 

o meer kleine huishoudens en minder huishoudens met kinderen (individualisering en eman-

cipatie). 

• In de gemeente is urbanisatie zichtbaar. Er vestigen zich meer inwoners in de stad Schagen 

dan er vertrekken. Zo is er vraag naar het wonen in de stad Schagen bij senioren vanwege het 

voorzieningenniveau.  

 

Daarnaast liggen er ook kansen voor de gemeente Schagen en de Regio Kop van Noord-Holland op 

economisch vlak: de aantrekkingskracht van de stad Schagen, Bio-valley, Seedvalley, Agriport, de 

ontwikkeling van bedrijven zoals Vezet en Pallas, het nieuwe werken en nieuwe bedrijvigheid.  

In de Kop van Noord-Holland vinden diverse activiteiten plaats die in de periode tot 2014 moeten 

leiden tot concrete resultaten op het gebied van ruimte, agrarische structuurversterking, ecologie 

en wonen. Het gaat hierbij om economische en ruimtelijke structuurversterking in de Kop van 

Noord-Holland (Bron: Kop op de Kaart, 2012).  

 

Onlangs heeft de provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar de toekomstige woningbehoefte 

op basis van vraaggestuurd bouwen (Provincie Noord-Holland, 2012). De belangrijkste conclusies: 

• Woningbehoefte Noord-Holland concentreert zich in de stadsregio Amsterdam 

• Vergeleken met huidig beleid, is op de korte (RAP) en lange termijn (structuurvisie) in de Kop 

van Noord-Holland een stuk minder woningbehoefte 

• Tussen 2020 en 2040 neemt de woningbehoefte af, de regio krimpt na 2030. Er zijn verschillen 

in de mate van woningbehoefte in de regio. De verwachting is dat dit in Den Helder in sterkere 

mate sprake zal zijn van krimp (vanaf 2015/2020).  

• In de regio kop van Noord-Holland is een klein tekort aan het woonmilieu centrum-dorps, een 

overmaat aan landelijk bereikbare woonmilieus, op de korte termijn een tekort aan het woon-

milieu dorps en op de lange termijn een overmaat dorpse woonmilieus (centrum-dorps, lande-

lijk bereikbaar en dorps zijn de woonmilieus in de gemeente Schagen). 

 

Waar staan wij voor als gemeente Schagen? 

Met deze woonvisie zetten we een nieuwe koers in te midden van een sterk veranderende omge-

ving. We zien kansen om als gemeente samen met maatschappelijke organisaties, marktpartijen 

en burgers te hervormen en te innoveren en zo te zorgen voor een goede balans tussen maat-

schappelijk belangen en economisch rendement in het wonen. 

 

Als gemeente Schagen gaan wij voor geschikte woningen en een gezonde woningmarkt in combi-

natie met een goede vitaliteit van de gemeenschappen in de 26 kernen. Eén ding is voor ons als 

gemeente heel helder: antwoord geven op de nieuwe uitdagingen kunnen we niet alleen. Alleen 

samen met maatschappelijke partners en onze burgers zullen we in staat zijn antwoorden te vin-

den die passen bij de trendbreuk en koerswijzigingen. Door de samenwerking tussen partijen en 
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inwoners geven we een impuls aan de vitaliteit en kracht van de gemeenschappen in onze kernen. 

We faciliteren waar mogelijk lokale initiatieven en moedigen inwoners aan om hun verantwoorde-

lijkheid te nemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

 

Stip op de horizon 

Als nieuw vertrekpunt stellen wij een viertal thema’s centraal waar wij echt voor gaan. Deze the-

ma’s vormen de stip op de horizon van onze woonvisie. De thema’s hebben bovendien nauw ver-

band met elkaar en dragen gezamenlijk bij aan het prettig en aantrekkelijk wonen in onze 

gemeente, nu en in de toekomst. Centraal in onze visie op het wonen in de gemeente Schagen 

staat dan ook: 

• De eigen kracht van inwoners;  

Wij faciliteren de groeiende ondersteuningsbehoefte bij het wonen van onze oudere inwoners 

(welzijn en zorg). Inwoners zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg 

die zij nodig hebben. Wanneer zij zelf of hun sociale netwerk hierin onvoldoende kan voorzien, 

is professionele ondersteuning (op indicatie) mogelijk. 

• De kwaliteit van de kernen;  

Als gemeente gaan wij voor behoud en het versterken van de kwaliteit van de kernen. Hierbij 

speelt de kracht van de gemeenschap een belangrijke rol. Als gemeente willen we de kracht en 

de zelfredzaamheid van de gemeenschappen in de kernen faciliteren. Wanneer de zelforganisa-

tie van inwoners en organisaties te kort schiet, dan komt de gemeente in beeld en zorgt zij 

voor de nodige ondersteuning. 

• De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad;  

De gemeente Schagen zet in op het behoud en versterken van de kwaliteit van bestaande wo-

ningen. Wij dragen zorg voor een integrale strategie van verbeteren/verversen/verdunnen van 

de bestaande voorraad in combinatie met het toevoegen van nieuwe woningen. Met als doel 

om ervoor te zorgen dat er geschikte woningen in onze gemeente staan die passen bij de 

woonbehoefte van de inwoners van nu en in de toekomst. 

• De beweging van meer naar beter als het gaat om het woningbouwprogramma;  

De factoren die de woningbehoefte op lange termijn bepalen (migratie, inkomensontwikkeling, 

demografie) veranderen in een veel lager tempo en gelijkmatiger dan factoren die de markt-

vraag bepalen (leencapaciteit, gezinssituatie, woningtype en plattegrond, buitenruimte, parke-

ren, architectuur, voorzieningen, openbare ruimte). De woningbehoefte vertaalt zich binnen de 

huidige context (woningmarktcrisis) niet automatisch in een koopkrachtige marktvraag.  

Wij gaan voor een gefaseerde en gedoseerde uitbreiding van de woningvoorraad (vraagge-

stuurd). We streven naar een gezonde woningmarkt en een woningbouwprogramma die aan-

sluit op de marktvraag. We benutten hierbij ook de kansen voor de afronding van de dorpen 

wanneer sprake is van een aantoonbare markvraag. Het huidige woningbouwprogramma is nog 

gebaseerd op tijden van onbeperkte groei en sluit daarmee niet aan bij de marktvraag. De hui-

dige prognoses laten voor onze gemeente een kwantitatieve behoefte zien van zo’n 900 tot 

1300 woningen tot 2020. Ook zal er kwalitatief een omslag nodig zijn om te zorgen voor een 

woningbouwprogramma dat aansluit bij de vraag. In de woonvisie hebben wij de criteria om 

kwalitatieve keuzes te maken op een rij gezet.  

 

De provincie en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken samen via de stuurgroep Kop 

van Noord-Holland. Als gemeente faciliteren we de woonbehoefte als gevolg van economische ont-

wikkelingen in het kader van de publieke uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland. Ditzelfde geldt 

voor de huisvesting van arbeidsmigranten. We willen lokale initiatieven aanmoedigen, verbinden en 

ondersteunen om te komen tot passende woningbouwplannen wanneer er een extra marktvraag 

ontstaat als gevolg van economische ontwikkelingen in de regio. 
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Op dit moment wordt er regionaal gewerkt aan de totstandkoming van een Kwalitatief Regionaal 

Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland waarin afspraken worden gemaakt over wat, waar 

en wanneer gebouwd gaat worden. Leidend hierin is, zoals ook in deze woonvisie, vraaggestuurd 

bouwen. Aan de hand van de demografische ontwikkelingen is een kernenscan ontwikkeld. Elke lo-

catie en elk plan worden beoordeeld aan de hand van de kernenscan en het programma (product) 

wordt getoetst aan het vraaggestuurd bouwen. Hieruit zal een totaal beeld ontstaan van kansrijke 

en minder kansrijke projecten, waarover regionale afspraken worden gemaakt. De verwachting is 

dat eind 2014 het KWK gereed is.  

 

Van hier naar daar 

Een visie heeft het vizier op de toekomst en schetst de stip op de horizon (soll). Er is echter ook de 

realiteit van vandaag (ist). Om van nu naar daar te komen, vraagt op alle thema’s een verander-

opgave en een veranderstrategie. Daarbij kijken wij allereerst naar onze eigen rol. We willen bo-

venal een actieve en faciliterende rol gaan aannemen: uitnodigen, stimuleren, verbinden, activeren 

van lokale belangen en kaders scheppen. Hierbij moedigen we burgers en partijen aan tot eigen en 

gezamenlijk initiatief. We verbinden en ondersteunen kansrijke initiatieven op het gebied van wo-

nen, welzijn en zorg.   

Op het thema gezonde woningmarkt blijkt die uitdaging het grootst te zijn. Er zullen beslissingen 

nodig zijn waar het gaat om het faseren, doseren, schrappen en afwaarderen van locaties. Het 

houvast van vroeger (woonwensenonderzoek, behoefteonderzoek) biedt in de huidige veranderde 

woningmarkt niet meer het houvast. Een slimme marktmonitoring is nodig om (zeker) jaarlijks de 

ontwikkeling van de werkelijke marktvraag te volgen. Essentieel, want als gemeente willen wij de 

marktvraag faciliteren om zo beweging op de woningmarkt te houden en te stimuleren. Op deze 

manier spelen we in op de kansen die er wel zijn op de huidige woningmarkt. Aansluiten bij de hui-

dige marktvraag is daarom van groot belang. Deze vraag zit momenteel met name in de goedkope 

koop- en huursector; veelal bij starters. Op basis van een marktmonitor kan jaarlijks worden be-

paald waar de marktvraag zit. 
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1 Een nieuwe gemeente, een nieuwe 
koers  

Per 1 januari 2013 is de nieuwe gemeente Schagen ontstaan uit de fusie tussen de gemeenten Ha-

renkarpsel, Schagen en Zijpe. Als gemeente kennen we een unieke mix van ruimtelijke kwaliteiten, 

namelijk stad, strand en platteland. De stad Schagen is een regionaal centrum met veel voorzie-

ningen en heeft hiermee een belangrijke rol voor de detailhandel. Daarnaast zorgt het strand en de 

kuststrook voor toerisme en recreatie. Het platteland is van belang voor de agribusiness. Onze ge-

meente heeft ruim 45.000 inwoners en maar liefst 26 kernen. Van de inwoners woont bijna 40% in 

de stad Schagen, meer dan de helft van de kernen is met minder dan 1.000 inwoners klein te 

noemen. Voor onze inwoners willen we ervoor zorgen dat zij een prettige woonplek hebben.  

 

We gaan als gemeente voor geschikte woningen, een gezonde woningmarkt in combinatie met een 

goede vitaliteit van de gemeenschappen in de 26 kernen. De afgelopen jaren hebben we te maken 

gehad met crisis op de woningmarkt (lage mobiliteit, veel woningen te koop, lastige financiering 

van koopwoningen) en een aanzienlijke verandering van de huishoudensamenstelling (toename 

van oudere en kleinere huishoudens). Deze urgenties en opgaven vragen om visie en keuzes om te 

zorgen dat onze gemeente en haar kernen krachtig en gezond zijn en blijven. In deze visie leest u 

hoe wij hier vorm aan willen geven. We gaan voor een gezond realisme, waarbij we de kansen die 

er wel zijn op de huidige woningmarkt willen benutten.  

 

 

1 . 1   E e n  d u i d e l i j k e  t r e n d b r e u k   

Overheid, markt, maatschappelijk middenveld en gemeenschap. Samen staan we aan het begin 

van een belangrijke overgangsperiode. De tijd van de grote groei is voorbij. De financiële crisis is 

uitgemond in een economische crisis en een morele crisis. De burger voelt zich vaker vervreemd 

van instituties en politiek. Duidelijk is dat we anders dienen om te gaan met het milieu wanneer we 

rekening willen houden met toekomstige generaties. Ook de woningmarkt is een ‘zwart gat’. De 

vraag naar koopwoningen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Ook in de gemeente Schagen is de 

afgelopen jaren de bouwproductie fors teruggelopen. Tegelijkertijd is het aantal woningen dat in de 

bestaande markt wordt aangeboden flink gestegen. De prijs staat onder druk. Naar verwachting 

stijgt het aantal huishoudens in Nederland met een hypotheek die “onder water staat” van 500.000 

huishoudens in 2011 naar 1.000.000 huishoudens begin 2014. Consumenten zijn afwachtend op 

het herstel van de crisis en blijft daardoor zitten waar hij zit. De woning is niet meer vanzelfspre-

kend de spaarpot voor de toekomst. Economische groei is niet meer vanzelfsprekend en jongere 

generaties zullen het niet meer automatisch beter hebben dan hun ouders. 

 

De dalende vraag in de koopsector en het oplopend aanbod van bestaande koopwoningen resul-

teert in een afname van de productie van nieuwe woningen. Projectontwikkelaars, woningcorpora-

ties en bouwers passen projecten op grote schaal aan, wat leidt tot minder hoge aantallen en 

kleinere projecten. Ondertussen stijgt het aantal huishoudens jaarlijks, wat in sommige segmenten 

leidt tot krapte. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de huisvesting van senioren. Op lange termijn 

daalt naar verwachting echter ook het aantal huishoudens en is er sprake van krimp. 

 

We geven per week ongeveer 1 miljard uit aan zorg en de uitgaven zullen flink groeien. Het CPB 

heeft uitgerekend dat -als deze trend doorzet- in 2040 tweeverdieners met een verzamelinkomen 

van 1,5x modaal de helft van hun inkomen kwijt zijn aan het betalen van zorgpremies. De vergrij-

zing vormt ‘slechts’ 25% van deze kosten. Groei van welvaartsziekten als obesitas en depressie 
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zijn kostenposten, maar ook het simpele feit dat er meer en meer zorgaanbod is. En wat er is, daar 

heb je recht op.  

 

Daarnaast is het Rijk bezig met veranderingen in regelgeving, heffingen, huurderstoeslagen, etc. 

Ook de verschuiving van cliënten met een indicatie voor de zorgzwaartepakketten ZZP1 en ZZP2 

(en mogelijk ook ZZP3 en ZZP4) van intramuraal naar extramuraal brengt veranderingen op de 

woningmarkt met zich mee.   

 

Kortom, genoeg veranderingen. Ook positieve. De nieuwe technologische mogelijkheden maken 

vooral jonge consumenten tot 'pro-sumenten'. Dat betekent: niet slechts consumeren, ook produ-

ceren. Jongeren herontdekken het ondernemerschap. Alles is mogelijk middels internet. Steeds 

meer mensen wachten niet langer af, maar nemen zelf het initiatief, zoeken anderen op. Er ont-

staan in alle geledingen van de samenleving tal van nieuwe vormen van zelforganisatie. En alle-

maal maken burgers daarbij gebruik van de onlinemogelijkheden. Internet verandert onze kijk op 

de wereld en ondersteunt burgerkracht als geen ander. Zo zijn er meer maatschappelijke trends: 

• Van verspillend naar duurzaam 

• Van veraf naar dichtbij 

• Van markt naar gemeenschap 

• Van platteland naar stad (urbanisatie). 

 

1 . 2  N i e uwe  k o e r s :  w e  g a a n  v o o r  k a n s e n  i n  e e n  v e r a n d e r e n d e   

omg e v i n g  

Met deze woonvisie zetten we een nieuwe koers in te midden van een sterk veranderende omge-

ving. Het realisme van vandaag biedt kansen om als gemeente samen met maatschappelijke orga-

nisaties, marktpartijen en burgers te hervormen en innoveren en zo te zorgen voor een goede 

balans tussen maatschappelijk belangen en economisch rendement in het wonen. Positief is ook 

dat de keuzevrijheid van woningzoekenden is verbeterd. Van aanbiedersmarkt naar vraagmarkt. 

Dat dwingt aanbieders van woningen (ontwikkelaars en beleggers) meer dan ooit om veel klantge-

richter te handelen. Het bewustzijn van de hedendaagse realiteit helpt ons om de ambities in deze 

woonvisie beter te kunnen verwezenlijken. Bovendien hebben we oog voor de kansen die er zijn op 

het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het activeren, faciliteren en verbinden van lokale initiatie-

ven van burgers en organisaties speelt in onze visie een centrale rol.  

 

Eén ding is voor ons als gemeente namelijk heel helder: antwoord geven op de nieuwe uitdagingen 

kunnen we niet alleen. Alleen samen met maatschappelijke partners en onze burgers zullen we in 

staat zijn antwoorden te vinden die passen bij de trendbreuk en koerswijzigingen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat dit leidt tot vitale coalities voor het beheren en ontwikkelen van geschikte woningen 

die passen bij onze inwoners en bijdragen aan een gezonde woningmarkt. Door samen te werken 

zijn we in staat om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bovendien is het nodig om onderling 

af te stemmen welke mogelijkheden en kansen er zijn om nog wél te bouwen en op welke wijze we 

dit op een passende manier kunnen invullen. We willen de mogelijkheden tot groei van de woning-

voorraad ‘intelligent’ benutten, zodat de woningen aansluiten bij de marktvraag en ook geschikt 

zijn (of te maken) voor de woonbehoefte op langere termijn. Tegelijkertijd streven we naar een 

goede kwaliteit van de bestaande woningvoorraad; het grootste deel van de woningen van de toe-

komst staat er immers al! Ook de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de kernen is van 

belang. 

 

Door de samenwerking tussen partijen en inwoners geven we een impuls aan de vitaliteit en kracht 

van de gemeenschappen in onze kernen. We faciliteren waar mogelijk lokale initiatieven en moedi-

gen inwoners aan om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van wonen, welzijn en 
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zorg. Waar nodig bieden we inwoners en hun omgeving hierbij ondersteuning in samenwerking met 

onze partners wonen, welzijn en zorg. Op die manier willen we er gezamenlijk voor zorgen dat het 

nu en in de toekomst prettig wonen is in onze gemeente. 

 

In de woonvisie en het woningbouwprogramma houden we -te midden van een veranderende om-

geving- de stip op de horizon scherp in het vizier:  

• Het faciliteren van de groeiende ondersteuningsbehoefte bij het wonen van onze oudere inwo-

ners (welzijn en zorg). 

• Behoud en versterken van de kwaliteit van de kernen. 

• Behoud en versterken van de kwaliteit van bestaande woningen. 

• Gefaseerde en gedoseerde uitbreiding van de woningvoorraad (vraaggestuurd). 

Dit doen we in combinatie met het stevig monitoren van de match tussen vraag en aanbod op de 

woningmarkt. 

 

Tot slot zien wij als gemeente met de totstandkoming van deze woonvisie, een andere rol voor 

onszelf weggelegd. Waar we tot op heden veelal optraden als regievoerder, zien we een steeds 

meer faciliterende rol voor onszelf weggelegd. 

 

 

 

  

 

Een diverse gemeente met sterke sociale structuren 

De gemeente Schagen is een bestuurskrachtige gemeente met een grote diversiteit aan inwoners,  

economische bedrijvigheid en ruimtelijke aspecten als onderscheidende kenmerken.  

De gemeente verenigt een unieke combinatie van stad, strand en platteland. Schagen is een gemeente waar 

het goed wonen, werken en recreëren is. De gemeente koestert de diversiteit in haar kernen, dorpen en 

wijken. Een belangrijke kracht is dat het gros van de inwoners elkaar kent, zich om elkaar bekommert en 

zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van hun directe leef- en woonomgeving. Dat komt tot uiting 

in levendige sociale structuren en een bloeiend verenigingsleven. Het is die kracht die de gemeente wil  

ondersteunen. 

Bron: De visie en missie van de gemeente HSZ, 2011 
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2  Diagnose: feiten & trends 

In dit hoofdstuk geven we de belangrijkste feiten en trends weer die relevant zijn voor het wonen 

in de gemeente Schagen. Dit doen we door terug te kijken: wat waren de feiten en trends tot nu 

toe? Daarnaast kijken we vooruit: welke trends en ontwikkelingen zetten zich door in de toekomst? 

 

De belangrijkste feiten en trends zoals gepresenteerd in dit hoofdstuk, komen voort uit het wo-

ningmarktonderzoek ‘woonwensen en woningbehoefte in de toekomst’ (2012). Het woningmarkt-

onderzoek is als separate bijlage aan deze woonvisie toegevoegd (bijlage 3). 

 

2 . 1   I nw o n e r s  e n  h u i s h o u d e n s  

De gemeente Schagen bestaat uit 26 kernen met in totaal ruim 45.000 inwoners (bijna 20.000 

huishoudens). Van deze inwoners woont bijna 40% in de stad Schagen, meer dan de helft van de 

kernen is met minder dan 1.000 inwoners klein te noemen. 

 

2 . 1 . 1  A f n eme n d e  g r o e i t r e n d   

Per saldo groei, groeitrend neemt af 

• Tussen 2001-2011 was er sprake van een geboorte- en vestigingsoverschot en groeide het 

aantal inwoners en huishoudens.  

• In dezelfde periode is de groeitrend sterk afgenomen; het geboorteoverschot en de groei van 

het aantal inwoners/huishoudens is nog steeds positief maar ongeveer gehalveerd.  

• De laatste vijf jaar is er sprake van een vertrekoverschot; meer mensen vertrekken uit de ge-

meente dan er zich vestigen. In 2007 en 2008 wordt dit voor een deel veroorzaakt door het 

vertrek van het AZC. Ook is er in deze jaren een aantal grote bouwplannen gereedgekomen in 

de Kop van Noord-Holland, dit kan ook een verklaring zijn.  

• Ook in de regio Kop van Noord-Holland is sprake van een afnemende groeitrend, sterker zelfs. 

Dit wordt vooral veroorzaakt door een groter vertrekoverschot. 

 

 

Groei 2001-2011 Huishoudens Inwoners

Gemeente Schagen 14% 7%

Kop van Noord-Holland 11% 4%

Nederland 9% 4%  
Tabel 1: Groei huishoudens en inwoners tussen 2001 en 2011. Bron: CBS 

 

Afnemende groeitrend zet door in de toekomst 

De verschillende prognoses voor de gemeente Schagen (Primos en provincie) laten voor de ko-

mende jaren nog groei zien: Primos 2011 voorziet 10% groei tot 2020, de provinciale prognose 

gaat uit van 6% groei in deze periode. Volgens Primos 2011 is er zelfs tot 2040 sprake van groei. 

De provinciale prognose laat daarentegen tot 2030 groei zien en daarna krimp.  
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2011 2020 2030 2040

Primos 19527 21500 23100 23500

Provincie 19527 20750 21800 21600
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Figuur 1: Vergelijking Primosprognose en provinciale prognose. Bron: Primos 2011, Provincie 2012 

 

Er zijn overwegingen die leiden tot de conclusie dat de prognoses een te positief beeld van de groei 

laten zien:  

• De Primosprognose lag in de afgelopen jaren hoger dan de werkelijke huishoudensgroei en de 

provinciale groeiprognose van 2012 ligt alweer lager dan in 2011. 

• Beide prognoses (provincie en Primos) houden nog geen rekening met de invloed van de (wo-

ningmarkt)crisis, de werkelijke groei in de gemeente in de komende jaren valt hierdoor zeer 

waarschijnlijk lager uit. Vooral ook omdat in beide prognoses de woningbouwplannen van de 

gemeente zijn meegenomen, een factor die zeker in de huidige tijd discutabel is. Immers, een 

deel van deze plannen wordt mogelijk helemaal niet meer of pas op een (veel) later moment 

gerealiseerd.  

Kortom, het aantal huishoudens tot 2020 blijft groeien. Echter, de mate van deze groei zal zeer 

waarschijnlijk lager liggen dan de Primosprognose (10%) en de provinciale prognose (6%).  

Wanneer gekeken wordt naar de prognoses op kernniveau dan geeft dit een zeer variërend beeld. 

Waar de ene kern sterk groeit, krimpt de andere. Warmenhuizen en de stad Schagen laten groei 

zien, gezien de forse toename van het aantal senioren en het feit dat zij graag dichtbij voorzienin-

gen wonen is deze groei plausibel.  

 

2 . 1 . 2  S t e r k e  g r o e i  s e n i o r e n ,  ( n o g )  g e e n  o n t g r o e n i n g   

De groep die in de afgelopen jaren een sterke groei heeft laten zien zijn de senioren. De gemeente 

Schagen is dan ook sterk aan het vergrijzen. De cijfers laten zien dat relatief veel senioren in de 

grotere kernen wonen. Een verklaring hiervoor is de aanwezigheid van (zorg)voorzieningen in deze 

kernen. Dit zorgt ervoor dat de senioren die verhuizen, zich vaak vestigen in de stad Schagen. 

(Bron: RAP, 2011). Het aantal huishoudens met kinderen en het aantal jongeren neemt af in de 

gemeente Schagen.  
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Groei inwoners 2001-2011 Inwoners tot 15 jaar Inwoners 65-plus

Gemeente Schagen 1% 50%

Kop van Noord-Holland -5% 37%

Nederland -2% 19%  
Tabel 2: Vergelijking inwoners tot 15 jaar en 65-plus. Bron: CBS Statline 

 

De groei in de huishoudensprognoses in de gemeente Schagen wordt vooral veroorzaakt door de 

groep senioren. In de periode 2011-2040 neemt het aantal een- en tweepersoonshuishoudens 75+ 

1,5 keer toe. Het aantal gezinnen vanaf 55 jaar neemt in deze periode toe met circa 90%. Er ko-

men als gevolg van de huishoudenverdunning en de vergrijzing meer kleinere en oudere huishou-

dens in de toekomst. De vergrijzing was in de gemeente Schagen al ‘ingezet’, maar zet de 

komende jaren nog veel sterker door. De senioren die verhuizen, vestigen zich vaak in de stad 

Schagen vanwege het aanwezige voorzieningenniveau. De ontgroening vindt plaats na 2020, het 

aantal jonge huishoudens daalt vanaf 2020 tot 2040 met 8%.  
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Prognose hh 

(primos)
2011 2015 2020

Groei/krimp 

2011-2020
2025 2030 2035 2040

Groei/krimp 

2020-2040

1&2p <35 1666 1717 1908 15% 1908 1832 1767 1749 -8%

1&2p 35-54 2412 2438 2342 -3% 2295 2219 2264 2409 3%

1&2p 55-75 5979 6291 6431 8% 6150 6046 5811 5419 -16%

1&2p 75+ 2200 2584 3513 60% 4664 5262 5481 5532 57%

gezin <55 5892 5609 5290 -10% 5101 5162 5459 5718 8%

gezin ≥55 1283 1555 1946 52% 2272 2435 2470 2452 26%

Overig 95 98 120 26% 132 170 178 176 47%

Totaal 19527 20292 21550 10% 22522 23126 23430 23455 9%  
Figuur 2: Prognose groei/krimp aantal huishoudens per type van de gemeente Schagen. Bron: Primos 2011 

 

In de toekomst stijgt het aantal huishoudens met een beperking. De meest sterke stijging doet zich 

voor bij de huishoudens met een matige tot zware beperking (klasse B): tot 2020 stijgt deze groep 

met 36%. Over de hele periode 2011 tot 2030 neemt deze groep toe met circa 80%.  

 

Huishoudens & mate van beperking (Geïndexeerd) 2011 2020 2030

Klasse O 100 107 110

Klasse A 100 122 144

Klasse B 100 136 181

Klasse C 100 129 160  
Klasse 0 =  Geen hulpmiddel en geen of lichte beperking 

Klasse A =  Iedereen met hulpmiddel met geen/lichte beperkingen  

   Iedereen zonder hulpmiddel of met wandelstok met matige beperkingen  

Klasse B =  Iedereen zonder hulpmiddel (exclusief alleen wandelstok) met matige/zware beperkingen 

  Iedereen niet in een rolstoel maar met zware beperkingen 

Klasse C =  Permanent rolstoel 

Tabel 3: Huishoudens en mate van beperking. Bron: Vraagzijde Piramidemodel, Atrivé, 2012 

 

Het aantal mensen met dementie stijgt de komende jaren eveneens sterk als gevolg van de ver-

grijzing (+184% in 2011–2040).  

 

Groei mensen met dementie (geïndexeerd) 2011 2020 2030 2040

Gemeente Schagen 100 152 235 284  
Tabel 4: Groei mensen met dementie. Bron: Alzheimer Nederland, 2011 

 

2 . 1 . 3  V e e l  u i t w i s s e l i n g  m e t  d e  r e g i o  

De verhuizingen vanuit en naar de gemeente Schagen zijn sterk regionaal georiënteerd. Bijna drie-

kwart van het totaal aantal verhuizingen vindt plaats tussen de gemeente Schagen en de regio’s 

kop van NH en Alkmaar. De verhuisbewegingen hebben daarmee een sterk regionaal karakter. In-

zoomend op de verhuisbewegingen bij nieuwbouwplannen (op basis van 3 nieuwbouwplannen met 

in totaal circa 50 woningen), valt op dat deze plannen voor bijna driekwart van de verhuizingen 

haar eigen inwoners bindt. Het gaat hier om inwoners die uit de hele gemeente Schagen afkomstig 

zijn.    

Binnen de gemeente Schagen zijn de verhuisbewegingen redelijk in evenwicht, alleen in de stad 

Schagen vestigen zich meer mensen dan er vertrekken. Hier is urbanisatie zichtbaar. Niet alleen 

binnen de gemeente heeft de stad Schagen een grote aantrekkingskracht, ook vanuit de regio ves-

tigen zich relatief veel mensen in de stad Schagen. Wanneer we kijken naar de verhuisbewegingen 

bij nieuwbouw dan vinden er veel verhuizingen naar nieuwe woningen plaats vanuit de gemeente 

zelf. Hoewel nieuwbouw ook inwoners uit omliggende gemeenten aantrekt.  
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Ongeveer 6% van de inwoners uit de gemeente Schagen geeft aan binnen nu en vijf jaar te willen 

verhuizen. Dit is vergelijkbaar met de regio. Verder blijkt dat inwoners van de gemeente Schagen 

graag binnen de gemeente blijven wonen wanneer zij verhuizen. Jongeren trekken weg uit alle 

kernen, zij verhuizen vooral naar de grote steden. De belangrijkste redenen, in de Kop van Noord-

Holland, om te verhuizen -binnen en buiten de gemeente- zijn leeftijd/gezondheid, een grotere 

woning of dat men gelijkvloers wil wonen (Companen, 2009). Uit landelijk onderzoek blijkt dat se-

nioren een zeer lage verhuismobiliteit kennen (90% van de senioren wenst zo lang mogelijk thuis 

te wonen, USP Marketing Consultancy, 2012). De senioren die wel verhuizen, vestigen zich vaak in 

de stad Schagen vanwege het voorzieningenniveau. 

 

 

2 . 2  K e r n e n  

2 . 2 . 1  On tw i k k e l i n g  

Tussen 2001-2011 is in alle kernen het aantal huishoudens toegenomen. Belangrijke reden hier-

voor is een groeiende bevolking in combinatie met sociaal-culturele factoren, zoals individualisering 

en emancipatie (meer alleenstaanden, echtscheidingen). Het aantal eenpersoonshuishoudens is 

dan ook toegenomen, terwijl het aantal gezinnen terugloopt. Deze verschuiving is ook terug te zien 

in de gemiddelde huishoudensgrootte, deze is in de periode 2001-2011 in bijna alle kernen kleiner 

geworden. In Warmenhuizen en Waarland is de gemiddelde huishoudensgrootte het hoogst, daar 

wonen dan ook relatief veel huishoudens met kinderen. In de kernen Schagen en Callantsoog is de 

huishoudensgrootte het laagst, hier wonen relatief veel senioren. 

 

 

2001-2011 1phh hh met kinderen

Gemeente Schagen 33% -1%

Kop van Noord-Holland 27% 0%

Nederland 20% 2%  
Tabel 5: Ontwikkeling eenpersoonshuishoudens en huishoudens met kinderen. Bron: CBS 

 

 

 Kernen met de meeste:   

hh met kinderen hh zonder kinderen 1phh

Warmenhuizen Dirkshorn Tuitjenhorn

Waarland Schagerbrug Schagen

Callantsoog Callantsoog  
Tabel 6: Verschillen in huishoudenstypes per kern. Bron: CBS 
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Kernen % Aantal

Schagen 39,4% 18670

Warmenhuizen 13,3% 6282

Tuitjenhorn 7,9% 3759

Callantsoog 5,4% 2545

Waarland 5,3% 2531

‘t Zand 5,0% 2380

Schagerbrug 4,1% 1965

Dirkshorn 3,7% 1754

Petten 3,5% 1665

Sint Maarten 1,9% 910

Oudesluis 1,7% 790

St. Maartensvlotbrug 1,5% 725

incl. St. Maartenszee

Sint Maartensbrug 1,5% 700

Kernen % Aantal

Burgerbrug 1,3% 615

Stroet 0,7% 350

Kalverdijk 0,5% 239

Kerkbuurt 0,5% 236

Burgervlotbrug 0,4% 200

Eenigenburg 0,4% 172

Groenveld 0,4% 171

t Rijpje 0,3% 161

Valkkoog 0,3% 151

Groote Keeten 0,3% 150

Schoorldam 0,3% 148

Krabbendam 0,3% 134

TOTAAL 100,0% 47403  
Tabel 7: Verdeling inwoners per kern in 2011. Bron: CBS Statline 

 



 

  B lad    16

2 . 2 . 2  V o o r z i e n i n g e n  

Het voorzieningenniveau verschilt afhankelijk van het type kernen. Zo zijn in de stad Schagen veel 

(zorg)voorzieningen aanwezig en vervult de kern een regiofunctie. In sommige kernen is het voor-

zieningenniveau beperkt. Zo is in de kernen Burgerbrug, Oudesluis en Sint Maartensbrug geen de-

tailhandel aanwezig. Ook in Sint Maarten zijn geen basisvoorzieningen aanwezig. Er is in de 

gemeente voor elk wat wils aanwezig wat betreft de kernen: de ene inwoner houdt van rust en 

ruimte, andere inwoners zoeken de reuring van de stad. Inwoners kiezen vaak bewust voor het 

wonen in een kern met het aanwezige voorzieningenniveau. In verschillende kernen en wijken in 

de gemeente zijn wijkcentra en dorpshuizen aanwezig waar tal van activiteiten plaatsvinden en di-

verse verenigingen gehuisvest zijn.  

 

2 . 2 . 3  T o e k om s t i g e  w o n i n g b e h o e f t e  

De verschillen tussen de woonbehoefte per type kern worden groter in de toekomst. Het aantal 

kleine en oudere huishoudens groeit. De vraag naar woningen in de grote kernen stijgt naar ver-

wachting, gezien de toenemende zorgvraag van deze huishoudens. Doelgroepen voor de kleine 

kernen zijn met name stellen of (jonge) gezinnen die geen of een zeer beperkte zorgvraag hebben 

en een grote mobiliteit, graag landelijk wonen en daarbij accepteren dat het voorzieningenniveau 

in de directe omgeving laag is. Deze verschuiving in woonbehoefte kan gevolgen hebben voor de 

bezettingsgraad van de bestaande voorraad in de kleinere kernen.  

 

2 . 3  Won e n ,  w e l z i j n  e n  z o r g  

2 . 3 . 1  R e l e v a n t e  o n tw i k k e l i n g e n  w o n e n  (w o o n a k k o o r d  e n  

w e t s v o o r s t e l  h e r z i e n i n g  W o n i n gwe t )  

 

Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord “Bruggen Slaan” van de PvdA en VVD gepresenteerd. 

Verschillende voornemens uit dit akkoord hebben direct of indirect invloed op de woningmarkt van 

Schagen. Veel van deze maatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Op het gebied van wonen 

biedt het Woonakkoord van februari 2013 meer duidelijkheid. Deze voorgestelde maatregelen zijn 

hieronder weergegeven: 

• De taken van woningcorporaties worden beperkt tot het bouwen, verhuren en beheren van so-

ciale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vast-

goed.  

• Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten.  

• De verhuurdersheffing wordt geïntroduceerd.  

• De extra huuropbrengsten van corporaties die het gevolg zijn van de maatregelen in de huur-

sector worden via een heffing afgeroomd.  

• De schaal van een woningbouwcorporatie moet in overeenstemming zijn met de schaal van de 

regionale woningmarkt en met de maatschappelijke kerntaak.  

• De beloning van bestuurders van woningbouwcorporaties wordt versneld aangepast op basis 

van de nieuwe wet normering topinkomens.  

• Mogelijkheid tot een gedifferentieerde huurverhoging (huurtoeslag blijft intact):  

- tot € 33.000,-: 1,5% plus inflatie  

- tussen € 33.000,- en € 43.000,-: 2% plus inflatie  

- boven € 43.000,-: 4% plus inflatie (vastgelegd in het woonakkoord van Rutte II en D’66, 

SGP en Christenunie). 
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• Het werken met een huursombenadering wordt toegestaan.  

• Voor huurders met een inkomen boven € 43.000,- wordt de maximale huurprijs op basis van 

het woningwaarderingssysteem tijdelijk buiten werking gesteld.  

• De rente op restschuld, die mogelijk ontstaat bij de verkoop van een woning, wordt vanaf 2013 

tot en met 2017 voor maximaal vijf jaar aftrekbaar.  

• De gunstige leningsvoorwaarden voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland 

worden uitgebreid.  

• Energiebesparing krijgt prioriteit. Het kabinet zal dit ondersteunen door waar mogelijk belem-

meringen in wet- en regelgeving weg te nemen.  

• Wonen en zorg worden tot op een bepaalde hoogte gescheiden. Dit houdt onder meer in dat 

zorgpartijen senioren tot en met ZZP 2 geen intramuraal verblijf meer kunnen aanbieden vanaf 

2013. Vanaf 2014 gaat dit ook gelden tot en met ZZP 3 en vanaf 2016 ook voor ZZP 4 (waar-

schijnlijk 50% van cliënten). 

• Vanaf 2014 zal de hypotheekrente jaarlijks met 0,5% worden afgebouwd, van maximaal 52% 

nu tot 38% in 2042.  

 

Daarnaast is er een wetsvoorstel voor herziening van de Woningwet (20 juni 2014) naar de Twee-

de Kamer gestuurd. De kern van het wetsvoorstel is dat gemeenten meer sturing krijgen op de 

werkzaamheden van de corporaties. Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid (lees: lokale woonvi-

sie) zoals de gemeente dat kan vastleggen is bepalend voor de werkzaamheden van de corporatie. 

De corporatie dient immers naar redelijkheid bij te dragen aan het gemeentelijk beleid en zal dus 

een bod moeten uitbrengen op de gemeentelijke visie. Het kabinet heeft bewust de reikwijdte van 

de gemeentelijke visie breed geformuleerd. Zo kan de gemeente thema’s aan de orde stellen als 

nieuwbouw van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (o.a. ver-

koop van bezit of liberalisatie van woningen door de corporatie), betaalbaarheid en bereikbaarheid 

van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen, de kwaliteit en duurzaamheid 

van de woningvoorraad en de woonomgeving, investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk  

vastgoed voor zover die tot het werkterrein van corporaties behoren en andere thema’s die tot  

het gebied van de volkshuisvesting behoren. Over al deze thema’s kunnen prestatieafspraken  

worden gemaakt met de corporatie.  

 

2 . 3 . 2  R e l e v a n t e  o n tw i k k e l i n g e n  w e l z i j n  e n  z o r g  

De beleidsterreinen welzijn en zorg zijn volop in ontwikkeling. De belangrijkste ontwikkelingen zijn 

relevant voor onze woonvisie en staan hieronder weergegeven: 

• Senioren wonen in toenemende mate zo lang mogelijk thuis. De zorgzwaarte van deze thuis-

wonende senioren stijgt. Steeds meer verhuizen alleen senioren met een zeer intensieve zorg-

vraag naar een intramurale voorziening. In de toekomst neemt dit verder toe. 

• De nieuwe generatie ouderen die zich aandient, de babyboomers van na de tweede wereldoor-

log, is mondig, kritisch en stelt andere eisen aan de zorg dan de huidige generatie ouderen. Dit 

betekent nieuwe vormen van wonen in combinatie met zorg, vooral extramuraal en het inko-

pen van zorg aan huis.  

• De groei van het aantal senioren heeft gevolgen voor de woonbehoefte en de vraag naar on-

dersteuning en zorg. Er is behoefte aan extra nultredenwoningen, zowel in de huur- als koop-

sector. Ook het belang van een goede kwaliteit van de bestaande woningvoorraad (opplussen - 

woningaanpassingen/thuistechnologie) stijgt. Naast een geschikte woning spelen mantelzor-

gers en het sociale netwerk van senioren een belangrijke rol bij het daadwerkelijk langer thuis 

kunnen wonen.  

• Innovatie in ondersteuning en zorg van kwetsbare groepen (bijvoorbeeld door de inzet van 

ICT/domotica) is noodzakelijk om te zorgen dat de kosten van ondersteuning en zorg betaal-

baar blijven. 
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• De gemeente krijgt steeds meer de “zorgplicht” voor kwetsbare groepen, doordat de landelijke 

overheid verantwoordelijkheden overhevelt naar gemeenten. Daartoe moeten woningen en 

woonomgeving worden aangepast en zorg en voorzieningen in de buurt zijn. Als gevolg van de 

beleidskanteling in de Wmo komt er steeds meer nadruk te liggen op de inzet van de eigen en 

onderlinge burgerkracht. 

• De overheveling van de dagbesteding en begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo (waar-

schijnlijk vanaf 2015), zorgt ervoor dat de gemeente in haar beleid te maken krijgt met nieuwe 

taken en (kwetsbare) doelgroepen. 

• Het kabinet wil het 'extramuraliseren' van de zorg versnellen en onder meer het scheiden van 

wonen en zorg gefaseerd invoeren. Nieuwe cliënten die in 2012 nog in aanmerking zouden ko-

men voor een licht zorgzwaartepakket (ZZP 1-2) en een indicatie voor zorg in een instelling 

(intramuraal), krijgen vanaf 2013 een indicatie voor zorg thuis (extramuraal). Op deze manier 

kunnen zij langer in hun eigen woonomgeving hulp krijgen. Bestaande cliënten die op 1 januari 

2013 een indicatie hebben voor zorg met verblijf, behouden hun recht op zorg in een instelling 

(Bron: Rijksoverheid, 2012). De komende jaren gaat het scheiden van wonen en zorg ook voor 

cliënten met ZZP 3 (vanaf 2014) en ZZP 4 (vanaf 2016, waarschijnlijk voor 50% van cliënten) 

gelden. Het scheiden van wonen en zorg betekent een scheiding van de woon- en zorgkosten, 

waarbij de woonlasten voor rekening van de cliënt komen. De maatregel kan zorgen voor een 

grotere aanspraak op de Wmo door de groep cliënten met ZZP 1-2 die extramuraal woont 

(mede gezien de overheveling van de dagbesteding en begeleiding voor extramurale cliënten 

naar de Wmo).  

• Inwoners zijn naast consument in toenemende mate ook (mede)producent van hun woning en 

woonomgeving. In toenemende mate nemen inwoners hier hun eigen verantwoordelijkheid.  

 

Binnen de groep senioren maken we onderscheid tussen kiezers, blijvers en moeters. Kiezers zijn senioren die 

bewust de keuze maken om -nu het nog kan- naar een geschikte woning van hun keuze te verhuizen. Blijvers 

zijn senioren die zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Moeters worden op een gegeven moment gedwongen te 

verhuizen doordat de lichamelijke of geestelijke situatie het niet langer toelaat om thuis te blijven wonen. We 

weten dat de groep blijvers het grootst is. Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en bij 

voorkeur in hun eigen woonomgeving blijven.  

 

 

2 . 4  On tw i k k e l i n g  w o n i n g v o o r r a a d  

2 . 4 . 1  V e e l  e e n g e z i n swon i n g e n  

De gemeente Schagen kent een grondgebonden wooncultuur. Kijkend naar de huidige woningvoor-

raad in de gemeente blijkt ook dat het merendeel van de woningen uit eengezinswoningen bestaat; 

95%. De woningvoorraad is voor bijna 65% van de woningen gebouwd na 1970. Woningcorpora-

ties zijn eigenaar van bijna een kwart van de woningen in de gemeente Schagen. 

 

2 . 4 . 2  C r i s i s  w o n i n gma r k t  z i c h t b a a r  

De ambitie was om in de afgelopen jaren gemiddeld 315 woningen per jaar toe te voegen. In de 

periode 2001-2011 groeide de woningvoorraad met 2.402 woningen in totaal, dit is gemiddeld 218 

woningen per jaar. Tussen 2007-2011 zijn echter gemiddeld maar 89 woningen per jaar toege-

voegd. In 2012 zijn er 82 woningen en in 2013 74 nieuwbouwwoningen toegevoegd. De bouwpro-

ductie is daarmee fors teruggelopen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de crisis en de 

gevolgen voor de woningmarkt (onzekerheid, strengere regels voor financiering et cetera). Ook het 

provinciale beleid heeft er mede toe geleid dat nieuwbouwplannen geen doorgang konden vinden 
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(nut en noodzaak aantonen voor woningbouwplannen buiten BBG). De crisis zie je ook terug in de 

groei van het aantal te koop staande woningen, het aantal transacties dat is afgenomen en de af-

name van de gemiddelde koopsom van een woning. Wel is de daling van de gemiddelde koopsom 

in de gemeente minder sterk dan landelijk. 
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Figuur 3: Ontwikkeling gemiddelde koopsom en gemiddeld aantal transacties. Bron: Kadaster, 2012 

 

2 . 4 . 3  R i s i c o ’ s  b e s t a a n d e  v o o r r a a d  

We zien de volgende risico’s met betrekking tot de bestaande woningvoorraad: 

• Leegstand. Volgens verschillende prognoses (provinciale/vraaggestuurd bouwen) gaat het aan-

tal huishoudens in de regio Kop van Noord-Holland op termijn krimpen. Dit betekent voor de 

woningvoorraad dat deze ook moet krimpen om leegstand te voorkomen. Temeer omdat de 

burger uiteindelijk degene is die de prijs van leegstand betaald. Immers, het is zijn woning die 

in geval van leegstand in een kern/wijk veel minder waard of zelfs onverkoopbaar wordt. 

• De crisis en prijsdaling op de woningmarkt zorgt ervoor dat de verschillen tussen aantrekkelijke 

en minder aantrekkelijke woningen en woongebieden groter worden. De risico’s bevinden zich 

vooral aan de onderkant van de woningvoorraad: woningen met een matige kwaliteit op een 

minder aantrekkelijke locatie kunnen onverkoopbaar worden of lastig te verhuren. 

• De energielasten gaan naast de huur of hypotheeklasten een steeds grotere impact hebben op 

de woonlasten. De energetische kwaliteit van de bestaande woningvoorraad vraagt om verbe-

tering om te zorgen dat woningen betaalbaar blijven voor huishoudens met een laag inkomen. 

• Er zijn aanpassingen nodig in de bestaande woningvoorraad om te zorgen dat woningen kwali-

tatief geschikt zijn voor onze inwoners. De groep senioren neemt fors toe. Dit vraagt om een 

goede levensloopbestendigheid van woningen. De vraag naar zorgvoorzieningen in de woning 

en woonomgeving zal toenemen. 

• Woningcorporaties richten zich steeds meer primair op hun kerntaken, namelijk het zorg dra-

gen voor betaalbare huisvesting van mensen met een laag inkomen. Wooncompagnie gaat na-

drukkelijk keuzes maken wat betreft de voorwaarden voor investeren in maatschappelijk 

vastgoed. Het is nodig om te zoeken naar nieuwe verdienmodellen en samenwerkingscoalities 

tussen partijen die bijdragen aan de leefbaarheid en voorzieningenniveau/maatschappelijk 

vastgoed in de gemeente. 

• De verkoop van huurwoningen door de woningcorporatie in de huidige markt vormt een risico; 

door huurwoningen te verkopen groeit het aanbod aan koopwoningen en ontstaat er meer con-
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currerend aanbod op de toch al lastige koopmarkt. Hierdoor dalen de prijzen op de woning-

markt. De rekening hiervan komt zodoende bij de particuliere woningeigenaren te liggen. Bo-

vendien groeit de vraag naar huurwoningen in de huidige markt. Op dit moment is er sprake 

van gemiddeld 2 jaar wachttijd voor huurwoningen in de gemeente Schagen; er is dus meer 

vraag dan aanbod aanwezig. De woningen in de stad Schagen kennen relatief een lange wacht-

tijd. 

 

2 . 5  Ond e r z o e k  v r a a g g e s t u u r d  b o uwe n  ( p r o v i n c i e  N o o r d -

H o l l a n d )  

In 2012 heeft de provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar de behoefte aan woningen op 

basis van vraaggestuurd bouwen. Omdat de resultaten uit dit onderzoek (Provincie Noord-Holland, 

Vraaggestuurd bouwen, 2012) van belang zijn voor deze woonvisie, worden de belangrijkste uit-

komsten hieronder kort samengevat. De uitkomsten van het onderzoek zullen ook betrokken wor-

den in het door de regio bestuurlijk geaccordeerd Plan van Aanpak “naar een Kwalitatief 

Woningbouwprogramma voor de Regio Kop van Noord-Holland (KWK)”. Op dit moment wordt er 

regionaal gewerkt aan de totstandkoming van een Kwalitatief Regionaal Woningbouwprogramma 

Kop van Noord-Holland waarin afspraken worden gemaakt over wat, waar en wanneer gebouwd 

gaat worden. Leidend hierin is, zoals ook in onze woonvisie, vraaggestuurd bouwen. Aan de hand 

van de demografische ontwikkelingen is een kernenscan ontwikkeld. Elke locatie en elk plan wor-

den beoordeeld aan de hand van de kernenscan en het programma (product) wordt getoetst aan 

het vraaggestuurd bouwen. Hieruit zal een totaal beeld ontstaan van kansrijke en minder kansrijke 

projecten, waarover regionale afspraken worden gemaakt. De verwachting is dat het KWK eind 

2014 gereed is. 

 

Volgens de uitgangspunten van vraaggestuurd bouwen ligt de woningbehoefte in de provincie 

Noord-Holland in de periode tot 2040 op bijna 240.000 woningen, 10.000 meer dan op basis van 

Primos 2011. Belangrijk verschil is echter dat de woningbehoefte bij vraaggestuurd bouwen zich in 

hoge mate concentreert in de Stadsregio Amsterdam, en dan met name in het zuidelijke deel (Am-

sterdam, Haarlemmermeer). Dit heeft gevolgen voor de woningbehoefte in de Kop van Noord-

Holland (zie hierna). 

 

Ingezoomd op de regio Kop van Noord-Holland blijkt dat op basis van vraaggestuurd bouwen de 

woningbehoefte tot 2040 een flink stuk lager ligt. Zowel wanneer wordt vergeleken met Primos 

2011 als het huidige beleid. Zo laat tabel 8 zien dat bij vraaggestuurd bouwen de woningbehoefte 

4.740 woningen minder is in vergelijking met de Primosprognose (2011). Op basis van tabel 9 

blijkt dat de woningbehoefte bij vraaggestuurd bouwen, vergeleken met het huidige beleid, op de 

korte termijn (RAP) 2.700 woningen en op de lange termijn (structuurvisie) 1.800 woningen lager 

ligt. Zeker op de korte termijn is er een (relatief) groot overschot aan plannen. 

 

2010-2040 Vraaggestuurd bouwen Primos 2011 % vraaggst. tov primos

Kop van Noord-Holland 2900 7640 -62%  
Tabel 8: Vergelijking prognose vraaggestuurd bouwen en Primos 

 

 RAP Vraaggest. bouwen Structuurvisie Vraaggest. Bouwen 

Kop van Noord-Holland 5900 3200 (-46%) 4700 2900 (-38%)

2010-20402010-2020

 
Tabel 9: Vergelijking vraaggestuurd bouwen en huidig beleid 

 

 

 
Notie: in tabel 9 is te zien dat op basis van vraaggestuurd bouwen in de periode 2010-2020 

(korte termijn) 3.200 woningen extra nodig zijn. Op de lange termijn (2010-2040) zijn op basis 

van vraaggestuurd bouwen 2.900 woningen extra nodig. Dit betekent dat de regio Kop van 

Noord-Holland tussen 2020 en 2040 gaat krimpen.  
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Naast de kwantitatieve vraag is ook onderzocht naar welke kwaliteit vraag is (en hoe groot deze 

vraag is). Dit is gedaan door te kijken naar woonmilieus. Voor ieder woonmilieu in de Kop van 

Noord-Holland is gekeken wat de additionele behoefte is en dit is vergeleken met het huidige aan-

tal bouwplannen. Zowel voor de korte als lange termijn. 

 

Volgens de indeling uit het onderzoek van de provincie kent de gemeente Schagen 3 typen woon-

milieus:  

• centrum-dorps (alleen de stad Schagen) 

• dorps (8 kernen) 

• landelijk bereikbaar (17 kernen).  

 

In figuur 4 staan de fricties met betrekking tot de verschillende woonmilieus op de korte en lange 

termijn weergegeven. Hierin vallen de volgende zaken op: 

• op korte termijn een overmaat aan een landelijk bereikbaar woonmilieu 

• op korte termijn een tekort aan het woonmilieu dorps 

• op lange termijn een overmaat aan een dorps en landelijk bereikbaar woonmilieu 

• op lange termijn een klein tekort aan centrum-dorps woonmilieu. 

 

  
Figuur 4: Fricties op de korte en lange termijn in de Kop van Noord-Holland 

 

Op basis van bovenstaande fricties wordt in het onderzoek geconcludeerd dat het tekort aan dorp-

se woonmilieus op de korte termijn opgevangen kan worden door het naar voren halen van plan-

nen voor dorpse woonmilieus op de lange termijn (dan is er immers een enorm overschot). Op de 

lange termijn is de overmaat aan plannen met een dorps woonmilieu dusdanig groot dat plannen 

tevens heroverwogen dienen te worden. Omdat er zowel op de korte als lange termijn sprake is 

van een overmaat aan plannen met een landelijk bereikbaar woonmilieu, is het zaak deze plannen 

nu al te heroverwegen. In tabel 10 staan de locaties weergegeven die in het onderzoek worden ge-

noemd voor heroverweging. 

 

Nu al heroverwegen landelijk 

bereikbaar, in o.a.

Langere termijn 

heroverwegen dorps, in o.a.

t Zand Petten aan Zee
Dirkshorn Warmenhuizen

Sint Maarten  
Tabel 10: Locaties voor heroverweging 

Korte termijn 

(2010-2020) 
Lange termijn 

(2010-2040) 
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Tot slot wordt nog de volgende notie gemaakt: 

In landelijk bereikbare en dorpse woonmilieus is het, gelet op de overcapaciteit van plannen en de 

afvlakkende behoefte, essentieel om de ruimtelijke afronding van kernen bij planontwikkeling in de 

gaten te houden. De komende periode (ook op korte termijn) moet benut worden voor het opvullen 

van lege plekken en ruimtelijke knelpunten in dorpen, en niet meer het toevoegen van uitleggebie-

den. 

 

2 . 6  S ame n v a t t e n d   

 

Samenvattend zien we de volgende belangrijkste feiten en trends:  

• De groeitrend in de gemeente Schagen neemt af; de groei van het aantal inwoners en huis-

houdens daalt, per saldo was de groei van het aantal inwoners en huishoudens de afgelopen 

tien jaar positief. De dalende groeitrend is in de gemeente Schagen nog wel minder sterk dan 

regionaal. Het geboorte- en vertrekoverschot zijn over de afgelopen tien jaar per saldo positief. 

Van belang is echter de notie dat de afgelopen 5 jaar in de gemeente Schagen sprake is van 

een vertrekoverschot. De komende jaren zet de afnemende groei van het aantal huishoudens 

door. Tot 2020 groeit het aantal huishoudens in elk geval, na 2030 laat de provinciale prognose 

krimp zien. De mate van groei in de komende jaren ligt zeer waarschijnlijk lager dan de ge-

prognosticeerde huishoudensontwikkeling; dit blijkt alleen al uit de lagere prognose van de 

provincie voor 2012 in vergelijking met de prognose van 2011. 

• Tegelijkertijd met de afnemende groeitrend zien we dat het aantal kleine en oudere huishou-

dens juist sterk toeneemt evenals de groep huishoudens met een beperking en het aantal 

mensen met dementie. Het aantal huishoudens met kinderen neemt af. Belangrijke oorzaken 

zijn: de sterk toenemende vergrijzing en de invloed van sociaal-culturele factoren, zoals indivi-

dualisering en emancipatie (meer alleenstaanden, echtscheidingen). Na 2020 vindt ontgroening 

plaats.  

• Het beleidsveld wonen, welzijn, zorg is sterk in ontwikkeling. De veranderingen hebben een 

sterke invloed op het wonen van mensen in de gemeente Schagen. Zo neemt de investerings-

ruimte van woningcorporaties af als gevolg van de voorgenomen kabinetsmaatregelen en blij-

ven oudere inwoners in toenemende mate langer thuis wonen.    

• De woningmarkt in de gemeente Schagen heeft veel uitwisseling met de regionale woning-

markt. Wanneer we kijken naar de verhuisbewegingen bij nieuwbouw dan vinden er veel ver-

huizingen naar nieuwe woningen plaats vanuit de gemeente zelf. Hoewel nieuwbouw ook 

inwoners uit omliggende gemeenten aantrekt. Opvallend is de aantrekkingskracht van de stad 

Schagen: hier verhuizen meer mensen naar toe dan er vertrekken (uitwisseling is deels binnen 

gemeente zelf en regionaal). De stad Schagen heeft een sterke aantrekkingskracht op senioren 

die in de nabijheid van voorzieningen wensen te wonen. Bovendien laat dit de urbanisatie in de 

gemeente zien. Deze vraag bij senioren naar het wonen in een grote kern met voorzieningen 

kan gevolgen hebben voor de bezettingsgraad van de bestaande voorraad in de kleinere ker-

nen en het voorzieningenniveau. 

• De woningvoorraad kent een sterk grondgebonden karakter (veel eengezinswoningen). De wo-

ningvoorraad groeide de afgelopen jaren minder sterk dan de geformuleerde groeiambitie. De 

invloed van de woningmarktcrisis is zichtbaar in de gemeente Schagen.  

• Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, beleidsveranderingen bij corporaties en 

algemene trends en ontwikkelingen leggen een aantal risico’s in de bestaande voorraad bloot. 

• Belangrijkste uitkomsten provinciale onderzoek vraaggestuurd bouwen (Provincie Noord-

Holland, 2012):  

o op korte termijn + lange termijn een overmaat aan een landelijk bereikbaar woonmilieu 

(heroverwegen plannen) 
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o op korte termijn een tekort een het woonmilieu dorps, op lange termijn overmaat (reduce-

ren plannen) 

o op lange termijn een klein tekort aan centrum-dorps woonmilieu (stad Schagen). 

De uitkomsten van het onderzoek worden in regionaal verband meegenomen bij de tot stand-

koming van het regionaal kwalitatief woningbouwprogramma tot 2020 (KWK).  
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3 Koersen in verandering  

In dit hoofdstuk werken we de nieuwe koers op hoofdlijnen uit. Dit doen we op basis van de be-

langrijkste trendbreuken die we zien op het gebied van het wonen in onze gemeente. 

 

3 . 1  T e g e n d r a a d s  d e n k e n  e n  d o e n  

De realiteit van vandaag vraagt om tegendraads denken en doen. Oude dogma’s zijn niet meer 

vanzelfsprekend:  

 

Dogma 1: ‘Groei, groei, groei’. De grote groei op alle terreinen is voorbij en naar de toekomst 

toe is het denkbaar dat het welvaartsniveau daalt. We hebben te maken met een nieuw verde-

lingsvraagstuk dat vraagt om realiteitszin. Zaken als het beperken van woonlasten en energiebe-

sparende maatregelen worden steeds belangrijker evenals een scherpe prijs-kwaliteitverhouding 

van woningen. Bovendien hebben we te maken met een afnemende groeitrend van de huishoudens 

in de gemeente met op lange termijn (na 2030) -naar verwachting- krimp.  

Dogma 2: ‘De woning als spaarpot’. De woningwaarde daalt. Het prijzenniveau van vroeger 

komt niet meer terug. De woning is in toenemende mate vooral een dak boven je hoofd. De ver-

dienmodellen van vroeger werken niet meer: door de verkoop van woningen investeringsruimte 

hebben voor het ontwikkelen van nieuwe woningen. De verkoop van woningen neemt in de huidige 

markt af en de doorstroming op de woningmarkt is minimaal. We moeten op zoek naar slimme 

vormen van het beheren en ontwikkelen van woningen die direct rendement opleveren.  

Dogma 3: ‘Recht op zorg’. De grijze golf komt eraan en de zorgkosten dreigen onbeheersbaar te 

worden. Sparen voor de toekomst en een zorgplicht door burgers wordt steeds belangrijker.  

 

Wellicht dat u als lezer op dit moment uw wenkbrauwen fronst en denkt: “Wat heeft dit alles te 

maken met de woonvisie voor de gemeente Schagen?” Het korte antwoord: heel veel.  

1. Het nieuwbouwprogramma van de gemeente Schagen is nog geënt op de tijd waarin iedereen 

handelde en dacht vanuit groei. Veel en grootschalige nieuwbouw. De huidige realiteit is een 

andere.  

2. De gemeente krijgt te maken met een grote groei van ouderen. Velen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast zijn er ook initiatieven van senioren zelf denkbaar 

als het gaat om het organiseren van zorg, denk aan geclusterde woonvormen waarbij senioren 

zelf de zorg inkopen. Welke rol en verantwoordelijkheid willen we als gemeente hierin nemen. 

Zowel op het gebied van de woning als het leven (de Wmo). En voor wie niet zelfstandig kan 

blijven wonen. Wat willen en kunnen we hen bieden?  

3. Burgers nemen zelf steeds meer initiatief. Ook dat vraagt een andere rol van ons als overheid: 

van regisseur naar facilitator.  

4. Een duurzaam woonbeleid moet, naast demografie en economie, rekening houden met sociaal-

maatschappelijke ontwikkelingen, omdat ook die van invloed zijn op het werkelijke ‘gedrag’ 

van mensen.  

 

3 . 2  E e n  n i e uw  v e r t r e k p u n t  

 

Centraal in onze visie op het wonen in de gemeente Schagen staat:  

• De eigen kracht van inwoners. Het gaat hierbij om verantwoordelijke inwoners (4.1).  

• De kwaliteit van de kernen. Hierin speelt de kracht van de gemeenschap belangrijke rol (4.2).  

• De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Het gaat om geschikte woningen die passen bij 

woonbehoefte van de inwoners van nu en in de toekomst (4.3). 
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• De beweging van meer naar beter als het gaat om het woningbouwprogramma. We streven 

naar een gezonde woningmarkt en een woningbouwprogramma die aansluit op de marktvraag 

(4.4). 

 

De bovenstaande thema’s vormen de stip op de horizon van onze woonvisie. De thema’s hebben 

bovendien nauw verband met elkaar en dragen gezamenlijk bij aan het prettig en aantrekkelijk 

wonen in onze gemeente, nu en in de toekomst. We hebben in onze visie oog voor de realiteit van 

vandaag (de trendbreuken). Tegelijkertijd willen we als gemeente – samen met burger,  

maatschappelijke organisaties en marktpartijen – zoveel als mogelijk de kansen benutten die er 

wél zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg.  

De biotoop van het wonen (zie figuur 5) geeft de samenhang tussen de thema’s op visuele wijze 

weer.  

 

 
Figuur 5: De Biotoop van het wonen 

 

De eigen kracht van inwoners (individueel, ‘de verantwoordelijke inwoner’) hangt nauw samen met 

een krachtige gemeenschap (het collectief). De gemeenschap speelt een rol daar waar de eigen 

kracht van inwoners tekortschiet. Daarnaast zorgt de eigen kracht van burgers voor een krachtige 

gemeenschap.  

Geschikte woningen (individueel, passend bij de vraag) dragen bij aan het gezond functioneren van 

de woningmarkt (het collectief). Andersom: de marktwerking van de woningmarkt zorgt voor af-

stemming tussen vraag en aanbod van woningen en zodoende voor de passendheid van woningen 

bij de vraag.  

 

In het vervolg van deze woonvisie werken wij de nieuwe koers uit aan de hand van de vier the-

ma’s. 

 

3 . 3  E e n  n i e uwe  r o l   

Met de meest belangrijke trends in het achterhoofd en ons nieuwe vertrekpunt zien we als ge-

meente een nieuwe rol voor onszelf weggelegd. We gaan meer faciliteren dan regisseren.  

Deze veranderende rol komt tot uiting op het terrein van gebiedsontwikkeling: van medeontwikke-

laar (en risicodragend) naar facilitator van bouwinitiatieven. Het is in de huidige markt niet meer 
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mogelijk om zonder meer woningen op de markt te zetten in de verwachting dat deze toch wel ‘vol’ 

komen. Woningen zijn in de huidige woningmarkt alleen af te zetten wanneer deze uitermate goed 

aansluiten qua prijs, locatie en kwaliteit bij de vraag van de kritische consument. De verdienpoten-

tie op woningen is beperkt in de huidige markt. Dit vraagt een andere rol van de gemeente. Van 

medeontwikkelaar (ontwikkelingsplanologie) naar facilitator van bouwinitiatieven uit de samenle-

ving (uitnodigingsplanologie; kaders scheppen, uitnodigen, verbinden, faciliteren en activeren van 

lokale belanghebbenden) (Bron: Alterra Wageningen UR, 2012). Deze wijze van gebiedsontwikke-

ling vraagt van onszelf als gemeente, maar ook zeker van inwoners en marktpartijen een omslag. 

Een risicodragende rol als gemeente (medeontwikkelaar) is alleen geëigend wanneer dit noodzake-

lijk is vanuit het algemeen belang en wanneer er een goede businesscase aanwezig is. 

Een rolverschuiving zien we ook op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Allereerst zijn de inwo-

ners zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben - samen met hun 

sociale netwerk. Aanvullend zoeken wij vooral de rol waarin we de samenwerking tussen partijen 

wonen, welzijn en zorg en het eigen initiatief van burgers faciliteren.  
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4 Uitwerking per thema 

4 . 1  E i g e n  k r a c h t  –  v e r a n tw o o r d e l i j k e  i nw o n e r s  

Inwoners zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben. 

Wanneer zij zelf of hun sociale netwerk hierin onvoldoende kan voorzien, is professionele onder-

steuning (op indicatie) mogelijk. De zogeheten kanteling in de Wmo sluit hierbij aan. De burger-

kracht krijgt steeds meer ruimte. Gemeente en maatschappelijke organisaties hebben een 

faciliterende rol.  

Wij willen als gemeente Schagen op het terrein van wonen, welzijn en zorg vooral gaan voor de rol 

waarin we de samenwerking tussen partijen wonen, welzijn en zorg en het eigen initiatief van bur-

gers faciliteren.  

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat er vitale ge-

meenschappen in de kernen zijn die initiatieven ontplooi-

en om bij te dragen aan de zelfredzaamheid/de eigen 

kracht van (kwetsbare) burgers, het deelnemen aan de 

samenleving en onderling contact en zorg tussen inwo-

ners. Dit zien wij als de kracht van onze gemeente. 

Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om 

samen met onze partners wonen, welzijn en zorg te dra-

gen voor een toekomstbestendig en geschikt woningaan-

bod in combinatie met een prettige leefomgeving en zo 

nodig professionele ondersteuning en zorg op maat. 

 

Onze uitgangspunten 

• Binnen de gemeente is inmiddels een groot scala aan voorzieningen beschikbaar en professio-

nele ondersteuning is op indicatie mogelijk. Ondersteuning op maat en vraaggericht handelen 

staan voor ons centraal. Wij zijn verantwoordelijk om te komen tot een integrale aanpak voor 

de ondersteuning van kwetsbare groepen en het langer zelfstandig thuis wonen van senioren.  

• In onze gemeente maken we keuzes in het aanbod op kernniveau. In de grote kernen zijn 

meer (zorg)voorzieningen aanwezig, in de kleine kernen biedt de onderlinge burgerkracht en 

ondersteuning en zorg op afstand (technologische en digitale mogelijkheden) vooral perspec-

tief. We gaan na welke creatieve mogelijkheden er zijn voor een goede bereikbaarheid van 

voorzieningen wanneer het openbaar vervoer niet toereikend is.  

• Keuzemogelijkheden voor senioren over hoe zij willen wonen zijn belangrijk. We willen klein-

schalige initiatieven van senioren en partijen om een gezamenlijke woonvoorziening te realise-

ren zo mogelijk faciliteren.  

• Als gevolg van de vergrijzing groeit ook het aantal vitale senioren. Een deel van deze senioren 

is bereid om zich na hun pensioen in te zetten als vrijwilliger. Hiermee biedt de vergrijzing ook 

kansen als het gaat om de informele ondersteuning in de kernen van de gemeente Schagen. 

Dit is van belang gezien de hoge mate van belasting van mantelzorgers en de verwachte ar-

beidstekorten in de zorg. Naast de inzet van vrijwilligers bieden ook technologische toepassin-

gen (zoals zorg op afstand/thuistechnologie) steeds meer mogelijkheden als hulpmiddel bij het 

langer thuis wonen. We zien vooral kansen in het organiseren van innovatie en samenwerking 

in de driehoek professionals, burgers en ICT. Burgers kunnen en willen vaak veel zelf organise-

ren. Hierbij is in toenemende mate ondersteuning mogelijk door de inzet van ICT en technolo-

gie (toegankelijkheid van digitale diensten, zorg, ruildiensten tussen burgers, onderling 

contact). Dit heeft tot gevolg dat professionals een faciliterende, meer begeleidende rol krijgen. 
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• We maken keuzes voor een aantal projecten die bijdragen aan bovenstaande uitgangspunten. 

We ontwikkelen een programma dat tevens het kader is om initiatieven uit de samenleving te 

toetsen. Als mogelijke speerpunten van een dergelijk programma zien wij:  

o De bestaande (huur/koop)woningen beter geschikt en toegankelijk maken voor de kwets-

bare groepen door middel van opplussen en de inzet van thuistechnologie. Hiertoe maken 

we afspraken met de woningcorporaties wat betreft het geschikt maken van huurwoningen. 

Daarnaast starten we een communicatie- en bewustwordingscampagne voor particuliere 

eigenaren om te faciliteren dat zij tijdig maatregelen treffen om langer thuis te kunnen 

blijven wonen. Ook hechten we in dit kader belang aan de leefbaarheid en het voorzienin-

genniveau van de dorpen.    

o Het zodanig bouwen van woningen dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun 

leven in kunnen (blijven) wonen. Dit wordt bereikt door onder meer vrije indeelbaarheid en 

flexibiliteit, het voldoen aan woningeisen voor senioren, gebruiksgemak en rolstoelgeschikt. 

Bij renovatie en nieuwbouw zal de gemeente in overleggen met projectontwikkelaars en 

woningbouwcorporaties deze doelstelling naar voren brengen. 

o Onderzoek naar de woonbehoefte van kwetsbare doelgroepen wonen, welzijn en zorg en 

deze afzetten tegen het aanbod van woonvormen. Op basis hiervan beleid opstellen ten 

behoeve van de ontwikkeling van specifieke woonvormen. 

o Het persoonlijk netwerk van (partners van) mensen uit de kwetsbare groepen versterken 

en vergroten. 

o Het ondersteunen van de wijkcentra/dorpshuizen om vraaggericht te werken en de af-

stemming en samenhang tussen de aangeboden activiteiten door de wijkcentra en andere 

welzijnsorganisaties.  

o Preventie is het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en problemen. Dit kan bij-

voorbeeld door een consultatiebureau voor kwetsbaren dat erop is gericht om de gezond-

heid op peil te houden of te verbeteren. Een dergelijk consultatiebureau is niet bedoeld 

voor klachten waarmee men al bij de huisarts of specialist loopt. 

o Het aanpassen van bestaande regelgeving en beleid zodanig dat de aanvraag en het plaat-

sen van een mobiele mantelzorgwoning of een flexibele zorgkamer snel en eenvoudig mo-

gelijk is.  

o Stimuleren in een gemêleerde wijk dat jong en oud van elkaars kwaliteiten kunnen profite-

ren zodat het voor kwetsbare groepen mogelijk is om zo lang mogelijk in de wijk zelfstan-

dig te blijven wonen. De jongeren helpen de ouderen, de ouderen helpen weer de 

jongeren. Dit vergroot de informele zorg. Bovendien maakt men gebruik van elkaars kwali-

teiten.  

o Het ontwikkelen van voorliggende voorzieningen om het individuele beroep op de Wmo te-

rug te brengen.  

(Bron: uitvoeringsprogramma WWZ gemeente Schagen 2012-2016.) 

Deze speerpunten dienen uitgewerkt en vastgesteld te worden in een concreet uitvoeringspro-

gramma voor de komende jaren.  

 

4 . 2  Kwa l i t e i t  v a n  o n z e  k e r n e n  –  k r a c h t i g e  g eme e n s c h a p  

In de gemeente Schagen kennen veel inwoners elkaar en is er een groot onderling verantwoorde-

lijkheidsgevoel. Ditzelfde geldt voor de betrokkenheid bij de woon- en leefomgeving. In veel ker-

nen zijn er levendige sociale structuren en een bloeiend verenigingsleven. Dit geldt in het bijzonder 

voor de kleine kernen. Als gemeente willen we de kracht en de zelfredzaamheid van de gemeen-

schappen in de kernen faciliteren. Wanneer de zelforganisatie van inwoners en organisaties te kort 

schiet, dan komt de gemeente in beeld en zorgt zij voor de nodige ondersteuning.  
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In de vorige paragraaf zijn we ingegaan op de onderlinge organisatiekracht van inwoners in de 

kernen. In deze paragraaf gaan we in op de zogeheten hardware; wat is er nodig aan fysieke voor-

zieningen in kernen die bijdragen aan krachtige gemeenschappen en de eigen verantwoordelijkheid 

van burgers?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze uitgangspunten 

• Levendige en krachtige kernen vragen zeker niet per definitie om voorzieningen per kern. Uit 

onderzoek komt naar voren dat de afwezigheid van voorzieningen beperkt van invloed is op de 

ervaren woonkwaliteit van inwoners. De kwaliteit van de woning en de directe woningomgeving 

is doorslaggevend bij de keuze voor een woning door inwoners en niet de aanwezigheid van 

voorzieningen. Huidige inwoners hebben een hoge mate van mobiliteit en zijn dikwijls bereid 

om gebruik te maken van voorzieningen elders. Bovendien nemen de mogelijkheden om dien-

sten op maat te verkrijgen toe (denk aan een boodschappenservice). Het behoud van voorzie-

ningen in kleine kernen is lastig te beïnvloeden aangezien het consumentengedrag hierbij de 

meest bepalende factor is. Bij levendige en krachtige kernen gaat het daarom primair om het 

faciliteren van het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van inwoners. Ook de Alliantie 

Leefbaarheid en Voorzieningen (kleine kernen) in Noord-Holland Noord ‘samen voor het eigene’ 

geeft aan dat de nabijheid van voorzieningen en de instandhouding daarvan niet altijd een 

voorwaarde is voor leefbaarheid. Juist kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woon-

omgeving), plaatsen voor ontmoeting, sociaal kapitaal en ontwikkeling van de eigen identiteit 

van een dorp of wijk, nemen snel in belang toe als indicator van een goede leefbaarheid (RAP, 

2011). 

• We kiezen heel gericht voor het versterken van het voorzieningenniveau in de grote kernen. In 

deze kernen bestaat er nu en in de toekomst voldoende draagvlak en clustering van doelgroe-

pen voor voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

• In de kleine kernen maken we keuzes op maat en handelen we vraaggericht. Niet alle voorzie-

ningen hoeven in een kern aanwezig te zijn, het gaat er om dat inwoners over de nodige voor-

zieningen kunnen beschikken.  

• De bereikbaarheid van voorzieningen speelt daarom een centrale rol. Veel inwoners redden 

zich prima zelf bij afwezigheid van (veel) voorzieningen in de kern zelf. Andere (kwetsbare) in-

woners hebben de hulp van hun buren of familie nodig voor bijvoorbeeld het doen van een 

boodschap of maken gebruik van digitale diensten of zorg op afstand. We zien steeds vaker dat 

sociale media een rol spelen: mensen vragen en bieden hulp bijvoorbeeld via Facebook. Een vi-

tale coalitie zou kunnen inhouden dat burgers en ondernemers het initiatief nemen en overhe-

den of maatschappelijke organisaties de randvoorwaarden verbeteren, bijvoorbeeld de 

infrastructuur voor digitale communicatie. Voor ons gaat het bij de keuzes over de voorzienin-

gen in de kernen steeds om maatwerk. We houden hierbij rekening met de mobiliteit tussen 

Voorzieningen in de kernen 

Vooral de kleinere kernen van de gemeente zijn voorbeelden van gemeenschappen met een sterke sociale 

cohesie. De gemeente waardeert de afzonderlijke kenmerken van de kernen, zij luistert goed naar de on-

derscheidende behoeften en levert maatwerk waar dat kan. De kernen hebben elk hun eigen karakter met 

eigen (bijpassende) voorzieningenniveaus. De bewoners waarderen dat, zijn eraan gehecht en willen dat 

graag bewaren.  

Bij de keuzes die de gemeente maakt ten aanzien van deze voorzieningen, staat het behoud van de leef-

baarheid centraal. Het karakter van een woonkern is een belangrijk criterium bij de afweging of specifieke 

voorzieningen voor deze kern gewenst zijn. Voorwaarden voor de leefbaarheid van de kernen zijn de be-

schikbaarheid van voorzieningen in de directe omgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen daarbui-

ten. De gemeente ziet erop toe dat alle kernen met het openbaar vervoer, in verschillende vormen, te 

bereiken zijn. 

Bron: De visie en missie van de gemeente HSZ, 2011 
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kernen (binnen de gemeentegrenzen en over de grenzen heen); dit speelt immers een bepa-

lende rol als het gaat om de bereikbaarheid van voorzieningen.  

• Dorpshuizen/wijkcentra zijn belangrijke plaatsen voor de onderlinge ontmoeting in kernen. Ze 

vormen een belangrijke schakel voor de onderlinge ondersteuning tussen inwoners. Ontmoe-

ting is ook van belang om eenzaamheid van oudere inwoners tegen te gaan. Dorpshuizen kun-

nen hieraan bijdragen - naast andere vormen en plaatsen van onderling contact tussen 

inwoners (denk aan de buurtsuper, het café of de plaatselijke kerk). Het initiatief van de ge-

meenschappen in de kernen is steeds leidend: het particuliere initiatief heeft de primaire ver-

antwoordelijkheid voor het gezond reilen en zeilen van een dorpshuis/wijkcentrum. De 

uitdaging is om na te gaan welke slimme combinaties er mogelijk van profit en non-

profitactiviteiten en welke samenwerking tussen verschillende organisaties mogelijk is om te 

zorgen voor een rendabel dorpshuis/wijkcentrum. Dit is extra van belang gezien de afnemende 

financiële middelen van de gemeente. Welke kansen voor win-winsituaties en multifunctioneel 

gebruik zijn er? De gemeente heeft een faciliterende en zo nodig ondersteunende rol ten aan-

zien van de dorpshuizen/wijkcentra en andere maatschappelijk voorzieningen in de kernen.  

• De vraag is ook of het mogelijk is om met een kleiner draagvlak toch de kwaliteit van voorzie-

ningen te behouden. En kan inzet van vrijwilligers een oplossing voor exploitatieproblemen be-

tekenen? De gevolgen van de demografische ontwikkelingen begeleiden (zoals vergrijzing) 

betekent ook dat er bewuste keuzes worden gemaakt, waarin we nagaan of dorpen bijvoor-

beeld meer van elkaars voorzieningen gebruik gaan maken. De onderlinge organisatiekracht 

van inwoners in de kernen staat steeds centraal voor de keuzes over het voorzieningenniveau. 

We zullen nagaan welke verdienmodellen en samenwerkingscoalities er tussen partijen er mo-

gelijk zijn om te zorgen voor leefbaarheid en een passend voorzieningenniveau in de gemeente 

(afspraken hierover maken met strategische partners). Invulling van de andere rol van de ge-

meente: centraal staat het faciliteren van de kracht van de gemeenschappen en meewerken 

aan het mogelijk maken van particuliere initiatieven. Van belang bij het maken van keuzes 

over het voorzieningenniveau is: welke voorzieningen behoren tot de wettelijke taken van de 

gemeente en welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente afhankelijk van haar rol (regis-

seur, facilitator, financierder et cetera)? Ook de samenhang tussen de verschillende beleidster-

reinen is van belang (sport, onderwijs, wonen, welzijn, zorg et cetera): welke ontwikkelingen 

spelen hier, welke onderlinge relaties zijn er, hoe komen tot integraal beleid als het gaat om de 

voorzieningen.  

 

 

4 . 3  B e s t a a n d e  w o n i n g v o o r r a a d  –  g e s c h i k t e  w o n i n g e n  

Onze focus ligt primair op het zorgen voor een passende kwaliteit van de bestaande woningen en 

de directe woonomgeving. De bestaande woningen vormen immers het grootste deel van de wo-

ningvoorraad. Het merendeel van de huidige huishoudens woont ook in de toekomst in de bestaan-

de woningvoorraad. In de huidige markt en gezien de demografische ontwikkelingen voegen we in 

beperkte mate extra woningen toe aan de woningvoorraad (zie paragraaf 4.4). Een goede kwaliteit 

van de huidige woningen is noodzakelijk om aan te (blijven) sluiten bij de vraag van huishoudens.  

 

Het voorgaande is des te sterker van belang gezien de relatief lage verhuismobiliteit (de mate van 

mobiliteit van huishoudens als gevolg van verhuizingen) in de gemeente Schagen als geheel en bij 

senioren in het bijzonder. Gemiddeld wil 80% van de senioren zo lang mogelijk in de eigen woning 

blijven wonen. Het -waar mogelijk- vergroten van de kwaliteit van bestaande woningen draagt bij 

aan het vasthouden van de vraag naar woningen in de bestaande voorraad. De levensloopge-

schiktheid en de energetische kwaliteit van bestaande woningen is van belang en dit belang neemt 

in de toekomst verder toe. 
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Een groot deel van de bestaande voorraad is particulier bezit. Ongeveer een kwart van de bestaan-

de woningvoorraad is eigendom van woningcorporaties. Als het gaat om de huurwoningvoorraad 

dan hebben woningcorporaties veel invloed. Bij een groot deel van de woningvoorraad is de invloed 

echter minder groot en is het van belang om na te gaan welke andere manieren er zijn om te zor-

gen voor een passende kwaliteit van deze woningen.  

 

Onze uitgangspunten 

We verbeteren de kwaliteit van de woningvoorraad en passendheid van woningen bij de behoefte 

van inwoners door: 

• Zorgen voor een integrale strategie van verbeteren/verversen/verdunnen van de bestaande 

voorraad in combinatie met het toevoegen van nieuwe woningen. Bij het toevoegen van nieuwe 

woningen gaan we de effecten op kernniveau zoveel als mogelijk na: wie zijn mogelijke doel-

groepen van de nieuwe woningen, welke woningen laten zij achter, welk risico brengt dit met 

zich mee en hoe gaan we hiermee om? Een integrale strategie is nodig om een potentieel aan 

onverkoopbaar/onverhuurbare woningen in de bestaande woningvoorraad in combinatie met 

verminderde leefbaarheid te voorkomen. Bij het inzicht in de kwaliteitsopgave van de bestaan-

de woningvoorraad gaat het om de bouwkundige kwaliteit van de woningen, de woontechni-

sche kwaliteit en de kwaliteit van de woonomgeving (het woonmilieu). We maken samen met 

de relevante partners (onder andere woningcorporaties) een kwaliteitsanalyse van de woonge-

bieden (wijken en kernen) om zicht te krijgen op de kwaliteitsopgave: welke woongebieden het 

meest kwetsbaar als het gaat om de kwaliteit van bestaande woningen en woonomgeving. 

Hierbij maken we gebruik van de Leefbaarheidsmonitor (Lemon). Op basis van deze analyse 

bepalen we gezamenlijk een passende strategie.  

• In prestatieafspraken met woningcorporaties vastleggen: relatie van strategisch voorraadbeleid 

met woonmilieus/kernen met voorzieningen, afspraken over grootte van de kernvoorraad en op 

welke locaties, mogelijkheden voor huur/koopconstructies vastleggen, afspraken over 

sloop/nieuwbouw in relatie tot het verbeteren van de leefbaarheid. Sloop, eventueel gevolgd 

door nieuwbouw vindt door de woningcorporatie Wooncompagnie met name plaats als wonin-

gen niet meer tegen acceptabele kosten voor een aanzienlijke periode vraagbestendig kunnen 

worden gemaakt. De verkoop van huurwoningen is gezien de huidige markt niet op voorhand 

wenselijk. De herziening van de Woningwet maakt het voor gemeenten mogelijk om meer in-

vloed uit te oefenen op het investeringsbeleid van de corporaties, mits de gemeente actueel 

volkshuisvestingsbeleid heeft.  

• Monitoren van de vraag naar bestaande woningen, met name in de kleine kernen. Zo nodig als 

gemeente met de relevante partners tijdig een passende strategie bepalen bij vraaguitval of de 

noodzaak tot het verbeteren van de kwaliteit van de woning/woonomgeving. Monitoren is be-

langrijk omdat het in deze (crisis)tijd zeer lastig is de daadwerkelijke marktvraag te bepalen, 

de woningmarkt zit immers op slot en de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn onzeker. Door 

goed te monitoren is het mogelijk inzicht te krijgen in de huidige marktvraag. In paragraaf 5.2 

wordt uitgebreid stilgestaan bij de woningmarktmonitor die wij jaarlijks gaan doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategieën bestaande woningvoorraad  

• Verdunnen/sloop  

Op basis van demografische ontwikkelingen het zo nodig ontrekken van woningen aan de woning-

voorraad in kernen, waardoor in bestaande wijken met hogere dichtheden lucht en ruimte ontstaat. 

Zo ontstaat er bovendien ruimte voor nieuwe woningen die aansluiten bij de behoefte van andere ty-

pe huishoudens.  

• Verversen van woningvoorraad  

Sloop en vervangende nieuwbouw van verouderde woningen om in te spelen op de veranderende 

samenstelling van huishoudens in de gemeente.  

• Verbeteren van bestaande woningen 

Woningaanpassingen/renovatie van bestaande woningen. 

• Verkopen van huurwoningen of aankopen van koopwoningen  

Hierdoor vindt differentiatie in eigendomsvorm (huur/koop) plaats al naar gelang de behoefte van in-

woners.  
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• Het stimuleren van het toepassen van energiebesparende maatregelen in de bestaande wo-

ningvoorraad is van belang gezien de woonlastenproblematiek en uit maatschappelijk oogpunt 

(financiële duurzaamheid en energiekwaliteit/milieu): 

o De gemeente realiseert zich dat bij het verduurzamen van bestaande woningen de invloed 

van de gemeente beperkt is. Samenwerking met woningcorporaties is van belang om bij 

renovatie van huurwoningen een substantiële energiebesparing te realiseren. We maken 

als gemeente prestatieafspraken met woningcorporaties over het toepassen van energiebe-

sparende maatregelen.  

• Het ondersteunen van het langer thuis wonen van senioren door: 

o het maken van prestatieafspraken met corporaties over het opplussen van de huurwoning-

voorraad (denk aan aanbrengen van technologische en fysieke woningtoepassingen in rela-

tie tot veiligheid, comfort, contact en zorg) en de wijze van omgaan met toewijzingen van 

levensloopbestendige woningen. 

o faciliteren van het opplussen van de bestaande voorraad (inzet technologische toepassin-

gen en fysiek woningaanpassingen) door particuliere eigenaren middel van een actiepro-

gramma/communicatieplan gericht op het stimuleren langer zelfstandig thuis wonen van 

senioren.  

• Het beter inzetten van de bestaande voorraad door leegstaande panden in de regio her te be-

stemmen, bijvoorbeeld wonen boven winkels (centrum van de stad Schagen). 

• Bij vernieuwing en herstructurering rekening houden met een toegankelijke woonomgeving 

door expliciet ruimtelijke kwaliteit en toegankelijkheid mee te nemen. 

 

4 . 4  G e z o n d e  w o n i n gma r k t  

In combinatie met de kwalitatieve verbetering van de bestaande woningvoorraad voegen we 

vraaggestuurd -gefaseerd en gedoseerd- extra woningen toe. De vraag op de woningmarkt en de 

demografische trends zorgen voor de urgentie om de beweging van meer naar minder woningen in 

het woningbouwprogramma te maken. We willen als gemeente gaan voor een realistisch woning-

bouwprogramma dat op kernniveau aansluit bij de actuele marktvraag, het gewenste woonmilieu 

en de langetermijnwoningbehoefte.  

 

4 . 4 . 1  B ewe g i n g  me e r  n a a r  b e t e r  

Het huidige woningbouwprogramma tot en met 2020 sluit qua aantallen aan bij de vastgestelde 

opgave in het RAP. Het RAP is gebaseerd op de provinciale prognose van 2011 (= groei van 1.800 

huishoudens tot 2020). Inmiddels is de provinciale prognose 2012 verder naar beneden bijgesteld 

(groei van 1.250 huishoudens tot 2020). Ook de Primosprognose is de afgelopen jaren steeds naar 

beneden bijgesteld. Tot nu toe blijkt jaarlijks dat de afnemende groeitrend zich sterker voordoet 

dan geprognosticeerd. De belangrijkste conclusie van het onderzoek vraaggestuurd bouwen dat 

door de provincie Noord-Holland is uitgevoerd, is dat op basis van de prognose vraaggestuurd 

bouwen op zowel de korte als lange termijn flink minder woningen nodig zijn in de regio Kop van 

Noord-Holland. De beweging van meer naar beter wordt hiermee onderstreept.  

 

De marktvraag in de gemeente Schagen is bovendien als gevolg van de woningmarktcrisis veel la-

ger dan de behoefte die blijkt uit de demografische ontwikkelingen en de woonwensen (want: ‘wo-

ningmarkt op slot/weinig beweging op de woningmarkt’). Ook de realisatie van het aantal 
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woningen in de afgelopen jaren laat dit zien (circa 90 woningen per jaar, terwijl de ambitie was om 

315 woningen per jaar toe te voegen). De woningvoorraad dient daarom voorzichtig te groeien, dit 

wil zeggen: faseren en doseren! De huidige prognoses laten een kwantitatieve behoefte zien van 

zo’n 900 tot 1300 woningen tot 2020. Ook zal er kwalitatief een omslag nodig zijn om te zorgen 

voor een woningbouwprogramma dat aansluit bij de vraag.  

 

 

Het voorgaande heeft als consequentie dat ten aanzien van de huidige plannen keuzes moeten 

worden gemaakt. Dit betekent dat er gezamenlijk met de marktpartijen naar een oplossing wordt 

gezocht hoe om te gaan met deze problematiek. Mogelijke oplossingen zijn het naar achteren 

schuiven in de tijd van bepaalde plannen, het programmeren van minder woningen per jaar en het 

verkleinen van plannen en mogelijk ook het schrappen van een aantal plannen. Hoe komen we ge-

zamenlijk tot een oplossing: gemeente, projectontwikkelaars, woningcorporaties? Woningbouw en 

gebiedsontwikkeling zijn in de huidige markt geen verdienmodel meer.  

 

In de volgende paragrafen werken we verschillende criteria van deze woonvisie uit die relevant zijn 

voor het bijstellen van het woningbouwprogramma. Een samenvatting van deze criteria is te vin-

den in tabel 11. 

 

 
Figuur 6: Kenmerken huidig woningbouwprogramma 

Noot: Fasering en kenmerken zijn niet van alle 2.390 woningen bekend evenals de mate van hardheid van de 

plannen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktvraag versus woningbehoefte 

De factoren die de woningbehoefte op lange termijn bepalen (migratie, inkomensontwikkeling, demografie) 

veranderen in een veel lager tempo en gelijkmatiger dan factoren die de marktvraag bepalen (leencapaciteit, 

gezinssituatie, woningtype en plattegrond, buitenruimte, parkeren, architectuur, voorzieningen, openbare 

ruimte). De woningbehoefte vertaalt zich binnen de huidige context (woningmarktcrisis) niet automatisch in 

een koopkrachtige marktvraag. Bijvoorbeeld: oudere inwoners hebben behoefte aan een nultredenwoning 

(woningbehoefte), terwijl het daadwerkelijke gedrag van senioren in de praktijk deze vraag niet laat zien (als 

gevolg van de factoren die de marktvraag bepalen, zoals de woningmarktcrisis).  

Visie woningbouw  

De gemeente Schagen wil een aantrekkelijke woonklimaat hebben voor (toekomstige) werknemers. Met een 

integraal vraaggestuurd regionaal woningbouwprogramma, een lokale woonvisie en een lokaal woning-

bouwprogramma bereiken we een betere afstemming tussen vraag en aanbod voor woonconsumenten, zo-

wel op het gebied van wonen als op het gebied van voorzieningen. 

Bron: Meerjarenvisie 2014-2018 gemeente Schagen 
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4 . 4 . 2  De  m a r k t v r a a g  i s  l e i d e n d  

De huidige marktvraag zorgt voor (beperkte) beweging op de woningmarkt. Het is daarom van be-

lang om in het woningbouwprogramma optimaal aan te sluiten bij de vraag die er wél is op de hui-

dige markt. Uiteraard met de woningbehoefte op lange termijn in het achterhoofd. Het is zaak om 

te zorgen voor flexibele plannen, zodat plannen aan te passen zijn al naar gelang de marktvraag 

die er is. In de huidige markt zien we de onderstaande marktvraag:  

 

Behoefte aan huur 

In de huidige markt neemt de vraag naar huur toe. Dit is met name bij starters, senioren, eenper-

soonshuishoudens die met urgentie een woning zoeken, het geval. Dit zorgt voor een vraag naar 

goedkope huurwoningen. Huishoudens met lage (midden)inkomens kunnen als gevolg van de 

strenge financieringsregels lastig een woning kopen. Een groot deel van deze huishoudens is zo-

doende aangewezen op een huurwoning boven de huursubsidiegrens (zie kader). Dit zorgt voor 

een vraag naar betaalbare vrije sector huur. Het aandeel niet DAEB-huur1 is daarom een aan-

dachtspunt voor het huidige woningbouwprogramma.  

 

Lage middeninkomens tussen wal en schip 

Als gevolg van Europese regelgeving is het voor huishoudens met een inkomen boven € 34.085,-- niet of nau-

welijks mogelijk om een sociale huurwoning te verkrijgen (90% van de sociale huurwoningen dient te worden 

verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot € 34.085,-). Dit zorgt ervoor dat lage middeninkomens tussen 

wal en schip vallen, omdat vrijesectorhuur te duur is voor deze groep. 

 

Behoefte aan goedkope woningen 

Het woningbouwprogramma kan een groter aandeel goedkope woningen bevatten en in mindere 

mate dure woningen gezien de marktvraag. Woningbezitters (doorstromers) verhuizen beperkt op 

de huidige markt, omdat dit minder aantrekkelijk is als gevolg van de waardedaling van de eigen 

woning. Hierdoor is de vraag in het dure segment beperkt. Op korte termijn is het dan ook van be-

lang om in te spelen op de marktvraag die er wel is; goedkope (tot € 150.000,-) en middeldure 

(tussen € 150.000,- en € 250.000,-) woningen. In het provinciale onderzoek vraaggestuurd bou-

wen wordt voor de korte termijn ook deze strategie gevolgd.  

Deze vraag is met name afkomstig van startende huishoudens, voor hen is het immers aantrekke-

lijk om een koopwoning te kopen gezien de prijsdaling hiervan. Echter, niet voor alle starters is dit 

een mogelijkheid gezien de strenge financieringsregels. Ook uit het woonwensenonderzoek blijkt 

de vraag van starters en dan met name naar huurwoningen. Het is raadzaam om op deze aanwezi-

ge vraag van starters in te spelen; hier zit immers de beweging op de huidige woningmarkt.  

We vinden het belangrijk om bij het toevoegen van goedkope woningen wel rekening te houden 

met de gevolgen voor de bestaande woningvoorraad: hoe om te gaan met slecht verkoopbare aan-

bod van goedkope bestaande woningen als gevolg van het toevoegen van concurrerende aanbod in 

de nieuwbouw? Ook houden we rekening met de huishoudensprognose: voor welke kernen is een 

toename van jonge huishoudens te verwachten op basis van de prognose. 

Het aantal woningen dat je kunt toevoegen in de goedkope huur, goedkope en middeldure koop is 

in deze tijden lastig te bepalen. Het RAP hanteert de volgende verhouding: goedkoop 40% tot 50% 

(tot € 150.00,-), middelduur 25% tot 35% (tussen € 150.000,- en € 250.000,-) en duur 20% tot 

30% (hoger dan € 250.000,-). Het is echter, zeker in de huidige tijd, lastig te bepalen wat exact de 

marktvraag is (zie notie ‘marktvraag versus woningbehoefte’ op blz. 32). Om deze vraag toch in 

beeld te krijgen gaan wij jaarlijks monitoren. 

 

                                                
1  DAEB-bezit wordt aangemerkt als sociaal vastgoed (Dienst van Algemeen Economisch Belang). Bij niet-

DAEB-bezit gaat het om commercieel vastgoed en is dit per definitie een vastgoedbelegging. 
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Bij het realiseren van betaalbare woningen voor starters is het ook van belang om de grondwaarde 

van woningen kritisch te bezien en te zorgen voor een passende verhouding tussen het geboden 

product en de gevraagde prijs.  

 

Het gaat bij het inspelen op de bovenstaande marktvraag ook om aandacht voor de woningbehoef-

te in de toekomst. Dit maakt flexibiliteit en variatie van belang. Wanneer senioren op termijn weer 

meer gaan doorstromen, dan heeft dit een overschot aan rijenwoningen tot gevolg. Zorg dus voor 

onderscheidend aanbod dat ‘anders’ is dan de huidige rijenwoningen. Hierbij kan ook gedacht wor-

den aan het wonen in hofjes, waarbij de sociale cohesie door de bouwvorm bevorderd wordt. 

Uit het woonwensenonderzoek (Companen, 2009) blijkt bovendien een overschot aan dure 2-

onder-1-kappers/vrijstaande woningen op termijn als gevolg van de doorstroming van senioren. 

Ook bij een gezonde woningmarkt is het zodoende raadzaam om niet teveel dure woningen toe te 

voegen aan de woningmarkt. 

Bij de betaalbaarheid van het wonen zijn ook de energielasten van belang. Het toepassen van 

energiebesparende maatregelen stimuleren we in bouwplannen. We gaan hierover in gesprek met 

de woningcorporatie en projectontwikkelaars.  

 

Levensloopbestendige woningen 

In de huidige markt zien we op korte termijn een beperkte doorstroming van senioren met een ei-

gen woning, aangezien het momenteel moeilijk is de eigen woning te verkopen. Er is echter nog 

wel beweging bij die senioren zichtbaar die de prijsdaling kunnen ‘lijden’ vanwege een forse over-

waarde op de woning. Deze senioren verhuizen vaak naar de stad Schagen vanwege het voorzie-

ningenniveau. Op dit moment is de vraag naar nultredenwoningen beperkter dan te verwachten 

zou zijn op basis van de demografische ontwikkelingen. In het huidige aanbod gaat het daarom 

vooral om het stimuleren dat woningen voldoende flexibel zijn, zodat deze woningen in de toe-

komst (eenvoudig) geschikt (te maken) zijn voor senioren, denk aan het bouwen op ruime (en 

goedkope) kavels, ruime beukmaten, woningen die gemakkelijk uit te breiden zijn met een slaap-

kamer op de begane grond et cetera.  

 

In de toekomst neemt de behoefte aan nultredenwoningen toe als gevolg van de vergrijzing. Bo-

vendien zal, wanneer de woningmarkt op termijn herstelt, de vraag naar nultredenwoningen stij-

gen. Het is van belang om te zorgen dat het woningbouwprogramma flexibele woningen die 

geschikt (te maken) zijn voor senioren.  

 

Het woningbouwprogramma bevat voor een beperkt deel appartementen. Het toevoegen van ap-

partementen voor senioren luistert zeer nauw als het gaat om bijvoorbeeld prijs-

kwaliteitverhouding, veiligheid, uitstraling en locatie. Temeer gezien de lage verhuismobiliteit van 

senioren en het lastiger kunnen verkopen van de eigen woning door senioren als gevolg van de 

woningmarktcrisis. Het is dan ook wenselijk om voor ieder project te onderzoeken of hieraan vol-

doende behoefte is onder senioren, wat hun wensen zijn (bijvoorbeeld door hen mee te laten ont-

wikkelen/denken) en eventueel te zorgen voor de nodige begeleiding bij de verhuizing door 

senioren (drempel verlagen). Dit maatwerk per project is belangrijk om aan te sluiten bij de werke-

lijke marktvraag van senioren. 

 

Vraaggestuurd & scherpe prijs-kwaliteitverhouding 

Woningen met een goede prijs-kwaliteitverhouding op een aantrekkelijke locatie maken het ver-

schil in de huidige markt. De kritische consument heeft immers genoeg keuzemogelijkheden en zal 

willen investeren in een woning die zijn waarde opbrengt. Vraaggestuurd bouwen is nodig om op-

timaal aan te kunnen sluiten bij de vraag van de consument. Collectief particulier opdrachtgever-

schap (CPO) sluit hier naadloos op aan. We vinden meer ruimte voor invloed van inwoners in het 

ontwikkel- en ontwerpproces van woningen noodzakelijk. Aansluiten bij de marktvraag is ook: veel 
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beter weten wat de gevraagde kwaliteit is. Wellicht is dit wel minder kwaliteit dan we denken, maar 

voor een lagere prijs of minder regelgeving. Ook hiervoor is het belangrijk om de consument in een 

vroeg stadium te betrekken.  

 

4 . 4 . 3  A a n s l u i t e n  b i j  o n d e r z o e k  v r a a g g e s t u u r d  b o uwe n  

Kijkend naar woonmilieus blijkt dat het woonmilieu centrum-dorps, op de korte en lange termijn 

een kleine additionele behoefte kent (Provincie Noord-Holland, 2012). Dit biedt kansen voor enkele 

projecten in de stad Schagen. Op de korte termijn (tot 2020) zien we op regionaal niveau een te-

kort aan dorpse woonmilieus, deze zitten echter voldoende in ons programma. Op de lange termijn 

is de overmaat aan plannen met een dorps woonmilieu op regionaal niveau dusdanig groot dat een 

deel van deze plannen ook heroverwogen dient te worden. Omdat er zowel op de korte als lange 

termijn sprake is van een overmaat aan plannen met een landelijk bereikbaar woonmilieu, is het 

zaak deze plannen nu al te heroverwegen. 

 

4 . 4 . 4  A n d e r e  c r i t e r i a  wo n i n g b o uwp r o g r amma  

Accent op kernen, kleinschaligheid, nabijheid, beperkte toevoeging van grote locaties  

Centraal staat het op kleinschalige wijze vraaggestuurd bouwen in de kernen van onze gemeente. 

Dat wil zeggen: wanneer hier een aantoonbare marktvraag is, er lokaal initiatief aanwezig is voor 

het realiseren van een kleinschalig bouwproject en er op langere termijn een autonome groei is van 

de beoogde doelgroep. Bij het toevoegen van woningen in de kleine kernen gaan we na wat de ge-

volgen zijn van het toevoegen van woningen voor de bestaande woningvoorraad van deze kern. 

Een deel van de verhuismobiliteit in kleine kernen vindt immers vaak plaats in de kern zelf. Ook 

mogelijkheden voor zelfbouw door middel van CPO is hierbij een goede mogelijkheid. 

 

 

Verhuisstromen gemeente Schagen 

De verhuizingen vanuit en naar de gemeente Schagen zijn sterk regionaal georiënteerd. Bijna driekwart van het 

totaal aantal verhuizingen vindt plaats tussen de gemeente Schagen en de regio’s kop van NH en Alkmaar. 

Wanneer we kijken naar de verhuisstromen bij nieuwbouw dan valt op dat er veel verhuizingen naar nieuwe 

woningen binnen de gemeente zelf plaatsvinden (op basis van 3 nieuwbouwplannen met in totaal circa 50 wo-

ningen – bij bijna driekwart van deze woningen gaat het om verhuizingen door eigen inwoners). Hoewel nieuw-

bouw ook inwoners uit omliggende gemeenten aantrekt. 

 

We willen de aanwezige groei van de woningvoorraad benutten voor het afronden van kernen (met 

name door het toevoegen van grondgebonden woningen). In de huidige markt is er geen ruimte 

voor grootschalige projecten. In de stad Schagen is als gevolg van de aanwezigheid van de zorg-

voorzieningen met name de doelgroep senioren van belang bij woningbouwplannen.  

 

Nut en noodzaak buiten BBG 

Bij nieuwbouwplannen gaan we ook na welke locatie in de kern zich het beste leent voor het plan. 

Leidend is hierbij de markvraag en het vergroten van de kwaliteit van de kern. Wanneer het om 

een locatie buiten BBG gaat, dan zullen we de nut en noodzaak van de woningbouwplannen buiten 

BBG aan moeten tonen. Het huidige woningbouwprogramma bevat 37% plannen buiten BBG waar-

onder twee grote uitleggebieden, één in ’t Zand en één in Warmenhuizen. Het is van belang na te 

gaan hoe groot de werkelijke marktvraag is voor de geplande locaties buiten BBG. Monitoring van 

de huidige ontwikkelingen biedt daarvoor houvast, in paragraaf 5.2 wordt hier nader op ingegaan. 

Ook dient nagegaan te worden welke alternatieve mogelijkheden er zijn om binnen BBG te bouwen 

bij bestaande en nieuwe plannen buiten BBG. 
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Energiezuinige woningen 

Energiemaatregelen zijn van steeds grotere invloed op de kwaliteit van het wonen. Als gemeente 

willen we waar mogelijk het toepassen van energiebesparende maatregelen bij de bouw van wo-

ningen stimuleren. We hechten belang aan duurzaam bouwen en betaalbare woningen.  

We bouwen voort op het Uitvoeringsprogramma 2014-2018 van de gemeente en de door de ge-

meente in gang gezette mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, waarvoor provinciale 

gelden beschikbaar zijn gesteld. Dankzij het Energieakkoord 2013 stimuleert het Rijk via banken 

mensen energiebesparende maatregelen te laten nemen via leningen met een lage rente. De ge-

meente heeft zelf geen regeling meer.  

 

Via een woningcorporatie wordt ook een regeling voor particuliere woningbezitters aangeboden 

door het meeliften bij grootschalige renovatieprojecten (dit levert een financieel voordeel op voor 

de particuliere woningbezitter door de grootschaligheid).   

 

Voor ons als gemeente is de actieve anticipatie op de wettelijke aanscherping van de EPC-eis 

(energie prestatie coëfficiënt, dit is de maat voor de energiezuinigheid van een gebouw ) in de ko-

mende jaren het uitgangspunt. Door de disciplines Vergunningverlening en Handhaving wordt aan-

dacht gegeven aan het realiseren van deze normen. Op het gebied van woningbouw zal de 

gemeente zo nodig door inzet van specifieke deskundigheid werken aan een zo duurzaam mogelij-

ke invulling daarvan. Voor woningbouwprojecten is het streven om deze energieneutraal te realise-

ren. Hiermee wordt voorkomen dat de energiebesparingsopgave voor de gemeente toeneemt. Bij 

relatief grote nieuwbouwprojecten worden via het programma van eisen de kaders aangegeven ten 

aanzien van duurzame energie opwekking. De mogelijkheden voor duurzame energie opwekking 

uit bijvoorbeeld zon georiënteerd bouwen en het toepassen van zonPV zullen optimaal worden be-

nut.  

 

4 . 4 . 5  F l e x i b i l i t e i t  i n  h e t  w o n i n g b o uwp r o g r amma  

De woningmarktcrisis heeft ons laten zien dat de maakbaarheid van de woningmarkt beperkt is en 

dat planningen van woningbouwprogramma’s zijn ingehaald door de werkelijkheid. Het is essenti-

eel om in het woningbouwprogramma de stip op de horizon vast te zetten en om vervolgens de 

exacte invulling -op de korte termijn- op maat te maken afhankelijk van de actuele marktvraag. 

Hiervoor is het nodig om de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwkeurig te monitoren. Op basis 

daarvan kunnen we het woningbouwprogramma voor de korte termijn concreet invullen. Tegelij-

kertijd faseren en doseren we de realisatie van woningbouwplannen. Op die manier is namelijk bij-

sturing mogelijk wanneer de marktvraag hiertoe aanleiding geeft. Ook kunnen we zodoende 

anticiperen op de woningbehoefte in de toekomst. Een flexibel woningbouwprogramma geeft mo-

gelijkheden om in te spelen op de ontwikkeling van de vraag als gevolg van externe factoren zoals 

economische ontwikkelingen in de regio.  

 

Flexibiliteit zit ook in woningen en woningbouwplannen zelf. Denk aan een flexibel bestemming-

plan, het in kleine ‘stukjes’ realiseren van een project, het zorgen dat een woning qua grootte en 

ontwerp geschikt is voor meerdere doelgroepen (zoals ruime kavels, mogelijkheid tot uitbouw, re-

kening houden met criteria levensloopbestendigheid).  

 

4 . 4 . 6  I n n o v e r e n ,  e x p e r i m e n t e r e n  e n  l e r e n  

De huidige woningmarktcrisis vraagt om slimme en innovatieve bouw en ontwikkelvormen van wo-

ningen die optimaal aansluiten bij de vraag. De consument heeft in toenemende mate ook de rol 

van (mede)producent. Kijk bijvoorbeeld eerst wat mensen kunnen betalen en ontwikkel op basis 

hiervan een woonproduct. Faciliteer de vraag in de markt door initiatieven uit de samenleving mo-
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gelijk te maken. Als gemeente willen we overwegen of er een experiment kan komen, waarbij voor 

een (deel) van een bouwlocatie zo weinig mogelijk regels zullen gelden. Wanneer de consument 

hierbij een medeproducerende rol heeft, geeft dit bovendien meer zicht op de huidige vraag.  

 

De gemeente Schagen hanteert een sturend grondbeleid, waarin de gemeente situationeel bepaalt 

hoe zij handelt ten aanzien van het te voeren grondbeleid (Bron: Nota grondbeleid, 2012). In de 

huidige markt is het raadzaam meer spelingruimte te hebben wat betreft de grondprijzen. Dat kan 

betekenen dat gunstig gelegen kavels duurder zullen worden dan minder gunstig gelegen kavels en 

vice versa, dat minder gunstig gelegen kavels goedkoper worden. Ook de grootte van kavels kan 

meer differentiatie kennen. Denk aan het uitgeven van grotere woningbouwkavels (lagere prijzen) 

voor startende huishoudens, zodat het uitbouwen van de woning in de toekomst een mogelijkheid 

is. Op deze manier zijn woningen gemakkelijker geschikt te maken voor meerdere doelgroepen en 

bied je wat anders dan er al bestaat. Tot slot zal de gemeente ook zijn bouwkavels moeten ver-

markten en dus acquisitie moeten plegen om kavels te verkopen. 
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4 . 4 . 7  C r i t e r i a  v o o r  ( b i j ) s t u r e n  w o n i n g b o uwp r o g r amma  

De noties voor het woningbouwprogramma uit de voorgaande paragrafen zijn samengevat in on-

derstaande tabel. 

 

Tabel 11: Criteria voor (bij)sturen woningbouwprogramma 

Criteria voor (bij)sturen woningbouwprogramma 

1. Marktvraag leidend a.  Meer huur  
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 b.  Meer goedkope woningen voor starters 

 c.  Minder dure woningen 

 d.  Stijgende vraag naar levensloopbestendige     

woningen 

 e.  Onderzoek naar behoefte aan appartementen     

voor senioren 

 f.  Scherpe prijs-kwaliteit verhouding van wonin-

gen in combinatie met goede locatie 

 g.  Vraaggestuurd bouwen van woningen o.a. CPO 

2. Aansluiten bij de woon-

milieus in de kernen 

(vraag naar dorpse woon-

milieu en centrum-dorps) 

a. Op korte termijn + lange termijn een overmaat aan een lande-
lijk bereikbaar woonmilieu (heroverwegen plannen) 

b. Op korte termijn een tekort een het woonmilieu dorps, op lan-
ge termijn overmaat (reduceren plannen) 

c. Op lange termijn een klein tekort aan centrum-dorps woonmili-
eu (stad Schagen) 

 

3. Accent op kleine kernen, 

beperkte toevoeging van 

grote locaties  

a.  Vraaggestuurd, kleinschalig bouwen in de kernen: aantoonbare 

    marktvraag & faciliteren kleinschalige initiatieven van bur-

gers/partijen. Kansen benutten voor afronden van de kernen. 

 b. Nagaan gevolgen voor bestaande voorraad in kleine kernen bij     

toevoegen woningen 

4. Nut en noodzaak buiten 

BBG aantonen 

a.  Marktvraag en de bijdrage aan de kwaliteit van de kern zijn 

leidend voor het bepalen van de locatie van nieuwbouwplannen 

in de kernen (inbreiding of uitbreiding) 

 b.  Nagaan marktvraag en bijdrage aan kwaliteit kernen voor hui-

dige locaties buiten BBG 

 c.  Nagaan alternatieve mogelijkheden voor bouwen binnen BBG 

5. Stimuleren energiezuinige woningen 

6. Flexibiliteit in woning-

bouwprogramma 

a.  Ontwikkelingen woningmarkt monitoren 

 b.  Faseren en doseren van woningbouwplannen 

 c.  Flexibiliteit in woningbouwplannen 

7. Innoveren, experimen-

ten en leren 

a.  Faciliteren van slimme en innovatieve bouw en ontwikkelvor-

men van woningen  

8. Financiële consequen-

ties en juridische aspecten 

a. Mee laten wegen van de financiële consequenties en juridische 

    aspecten van bijstellen woningbouwprogramma - verdelen van   

    de pijn tussen gemeente, woningcorporaties en marktpartijen 
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5 Onze daadkracht 

5 . 1  S ame nwe r k i n g  me t  o n z e  p a r t n e r s  

Bestuurskracht en daadkracht 

De gemeente Schagen wil door het vaststellen van deze woonvisie een actieve rol op de woning-

markt nemen. Het wonen in de gemeente vraagt immers nú om keuzes om te zorgen dat het nu én 

in de toekomst prettig en aantrekkelijk wonen is in de gemeente. Deze ambitie getuigt van be-

stuurskracht en daadkracht én laat zien dat de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijk-

heid serieus neemt.  

 

Samen met partners en burgers beleid gemaakt 

Deze woonvisie is opgesteld in samenwerking met de strategische woonpartners van de gemeente 

Schagen. Een belangrijk moment was het ‘strategische gesprek’ met de belangrijkste woonpartners 

op 6 september 2012. Daarnaast is een ambtelijke werkgroep met een vertegenwoordiging namens 

zorgorganisatie Woonzorggroep Samen en woningcorporatie Wooncompagnie nauw betrokken ge-

weest bij de totstandkoming van de woonvisie.  

 

Samen met partners en burgers uitvoeren 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in deze woonvisie en 

werkt ook hierbij samen met partners in de gemeente. Bij de uitvoering heeft de gemeente een 

sturende, regisserende rol. Daarnaast heeft de gemeente dikwijls een faciliterende, stimulerende 

en ondersteunende rol ten aanzien van initiatieven in de uitvoeringspraktijk. Soms heeft de ge-

meente bovendien zelf een uitvoerende rol. Het sturingsrepertoire van de gemeente ten aanzien 

van de woningmarkt kent overigens zijn beperkingen, bescheidenheid is hier op zijn plaats. Voor 

een deel zorgt de markt voor de afstemming tussen vraag en aanbod. Voor het deel waar dit niet 

automatisch gebeurt, kan de gemeente bijsturen in samenwerking met haar partners door het 

hebben van een zo goed mogelijk zicht op de match tussen vraag een aanbod. Bij deze samenwer-

king zullen, naast de woningcorporaties e.d. ook het bedrijfsleven en de financiële sector betrokken 

worden.  

 

Specifieke afspraken 

Wooncompagnie is voor onze gemeente een belangrijke samenwerkingspartner bij de uitvoering 

van deze woonvisie. Wij zijn ons ervan bewust dat de voorstellen in het regeerakkoord van invloed 

zijn op de mogelijkheden en investeringsruimte van woningcorporaties. Samen met Wooncompag-

nie zullen we nader bepalen wat nodig en mogelijk is. Dit leggen we vast in prestatieafspraken en 

periodiek (minimaal tweejaarlijks) vindt overleg plaats met Wooncompagnie over voortgang van de 

uitvoering.  

Daarnaast maakt de gemeente afspraken met zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties 

over de ondersteuning van bijzondere doelgroepen en het organiseren van de dienstverlening aan 

deze doelgroepen, in het bijzonder in de kleine kernen. 

Met commerciële partijen streeft de gemeente naar afspraken over het type woningen dat wordt 

toegevoegd aan de woningvoorraad (duurzaamheid, flexibel en levensloopgeschikt bouwen). We 

gaan in gesprek met marktpartijen over het bijstellen en de invulling van het woningbouwpro-

gramma.  

Wonen vraagt om regionale afstemming. Dit gebeurt binnen het op te stellen regionaal kwalita-

tief woningbouwprogramma. Van belang bij dit proces is om op regionale schaal van een aanbod-

gerichte naar een vraaggestuurde woningmarkt te komen. De provincie heeft een verbindende en 
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aanjagende rol als het gaat om het regionale proces. Daarnaast heeft de provincie een toetsende 

rol bij de beoordeling van het bouwen buiten BBG.  

 

Raakvlakken en invloed andere beleidsterreinen 

In de woonvisie ligt de focus op het beleidsterrein wonen. Dit staat echter niet op zichzelf, maar 

heeft raakvlakken met diverse andere beleidsterreinen zoals economie, infrastructuur, welzijn, zorg 

en onderwijs. Wonen is niet leidend, maar volgend op de woonbehoefte die mede wordt bepaald 

door diverse ontwikkelingen op andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld als de economie aantrekt als 

gevolg van een betere bereikbaarheid (infrastructuur) met mogelijk een grotere woningvraag tot 

gevolg. Vergelijkbare relaties doen zich voor bij vestiging of uitbreiding van hoger onderwijs en het 

vergroten van de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid van de regio.  

In de gemeente Schagen en de Regio Kop van Noord-Holland zijn er kansen op economisch vlak: 

de aantrekkingskracht van de stad Schagen, Bio-valley, Seed-valley, de ontwikkeling van bedrijven 

zoals Vezet en Pallas, het nieuwe werken en nieuwe bedrijvigheid. In de Kop van Noord-Holland 

vinden diverse activiteiten plaats die in de periode tot 2014 moeten leiden tot concrete resultaten 

op het gebied van ruimte, agrarische structuurversterking, ecologie en wonen. Het gaat hierbij om 

economische en ruimtelijke structuurversterking in de Kop van Noord-Holland (Bron: Kop op de 

Kaart, 2012). De provincie en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland werken samen via de 

stuurgroep Kop van Noord-Holland. Als gemeente faciliteren we de woonbehoefte als gevolg van 

economische ontwikkelingen in het kader van de publieke uitvoeringsagenda Kop van Noord-

Holland. Ditzelfde geldt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. We willen lokale initiatieven 

aanmoedigen, verbinden en ondersteunen om te komen tot passende woningbouwplannen wan-

neer er een extra marktvraag ontstaat als gevolg van economische ontwikkelingen in de regio. Ons 

woningbouwprogramma kan hier ook snel en flexibel op inspelen.  

Gedurende de uitvoering van de woonvisie is het monitoren van de voortgang en de passendheid 

bij de demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de woningmarkt van belang. De uit-

voering van de woonvisie evalueren we jaarlijks en sturen wij zo nodig bij. In de bijlagen is een 

activiteitenprogramma opgenomen dat als kapstok kan dienen voor de evaluatie van de voortgang. 

 

5 . 2  Mon i t o r e n  

Als gemeente willen we de actuele marktvraag zo veel als mogelijk faciliteren om beweging op de 

woningmarkt te houden en te stimuleren. Instrumenten als woonwensenonderzoek, behoefteon-

derzoek, prognoses geven in de huidige realiteit onvoldoende houvast. Er is bij woonconsumenten 

wel behoefte (en zeker op langere termijn), maar dat vertaalt zich niet meer automatisch in werke-

lijk vraag.  

Een slimme marktmonitoring is nodig om (zeker) jaarlijks de ontwikkeling van de werkelijke 

marktvraag te volgen: welke kansen doen zich voor op basis van de actuele marktvraag? Door te 

monitoren is het mogelijk tijdig en gericht bij te sturen in de woningbouwprogrammering. Zo kan 

optimaal worden ingespeeld op de beweging die er wél is op de woningmarkt. 

Als gemeente willen we een dashboard met een beperkt aantal meters ontwerpen die daadwerke-

lijke veelzeggende informatie (en daarmee inzicht) opleveren:  

• Monitoring verhuisbewegingen (welke doelgroepen gaan waar naar toe, naar welk type woning, 

in welke prijscategorie). 

• Doorloopsnelheid (welke type woning en waar kennen welke doorloopsnelheid, voor koop de 

duur van te koop staan, voor huur bijvoorbeeld aanbiedingsresultaat). 

• Transactieprijzen koopwoningen (naar plek, type en prijsklasse). 

• Realisatie nieuwbouwprogramma. 

Wij achten het zinvol om de verzameling kwantitatieve gegevens aan te vullen met een kwalitatie-

ve beoordeling. Deze kan bijvoorbeeld plaatsvinden door alle partijen (gemeente, corporatie, ma-

kelaars) ieder jaar een korte vragenlijst in te laten vullen over hun blik op ontwikkelingen op de 
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woningmarkt in de gemeente Schagen. Een andere mogelijkheid is om jaarlijks een bijeenkomst te 

organiseren met deze partijen om de kwantitatieve gegevens te interpreteren en nagaan welke 

trends zichtbaar zijn. 

Zo hebben we continu een beeld van wat goed loopt en minder goed loopt. 

 

Het is bovendien van groot belang om bij projecten met actief grondbeleid ten minste jaarlijks een 

actualisatie door te voeren, waarbij ook integraal afstemming plaatsvindt met de ontwikkelingen op 

de woningmarkt (via monitoring). Daarmee kan worden voorkomen dat financiële ontwikkelingen 

te veel gaan afwijken van ontwikkelingen op de woningmarkt.  

 

Onderwerp Bron

Bevolking

Ontwikkeling aantal huishoudens - werkelijk t.o.v. Primos/provinciale prognose Gemeente 

Vestiging en vertrek (externe en binnen/tussen kernen) Gemeente

Woningvoorraad

Nieuwbouw - gereed gekomen woningen Gemeente

Onttrekking - sloop en samenvoeging Gemeente

Planning nieuwbouw en onttrekking - naar planfase Gemeente

Verkoop van huurwoningen Corporatie

Ontwikkeling huurvoorraad Corporatie

Woningmarkt

Verhuurgegevens (kengetallen woonruimteverdeling) Corporatie

Verkoopgegevens (snelheid, transactieprijzen, aantal te koop staand) NVM/Kadaster

Leegstand huurwoningen (type) Gemeente en corporatie

Leegstand koopwoningen (type) Gemeente

WOZ-waarde (gemiddelde per type) Gemeente

Optioneel:

Woonwensen en woonbeleving Woonwensenonderzoek

Voorzieningen (ontwikkelingen) Gemeente

Economische indicatoren (zoals werkgelegenheid en koopkracht)

Maatschappelijke indicatoren (zoals leefbaarheid en veiligheid)

 
Tabel 12: Indicatoren voor Monitor Wonen 

 

Organisatie 

De coördinatie van de monitor ligt bij de gemeente. De monitor wordt jaarlijks uitgevoerd, waarbij 

zo veel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande inventarisaties, zoals van de provincie en de cor-

poratie, zodat er geen dubbel werk wordt gedaan.  

 

Plan – do – check – act! 

Werkzaamheden coördinatie monitoring bestaan uit: 

• goed weten wat echte meters zijn waarop je wilt en kunt sturen 

• uitzetten informatie-uitvraag 

• controle op aanleveren en verzamelen gegevens: visualiseren 

• jaarlijkse rapportage, gesprek, conclusies  
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• bijsturen en actie.  

 

We gaan na of de kosten van de monitor te verdelen zijn tussen de betrokken partijen (gemeente, 

corporatie, makelaars). De kosten bestaan uit (interne of externe) uren voor coördinatie en uit on-

derzoekskosten. 
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5 . 3  U i t v o e r i n g s p r o g r amma  

Ambitie Maatregelen Primair 

verant-

woorde-

lijk 

In  

samen-

werking 

met  

Planning Onderdeel 

PA 

1. Eigen kracht en kwa-

liteit van de kernen 

a. Opstellen van een meerjarenuitvoeringsprogramma welzijn en zorg waarin de 

speerpunten van de woonvisie worden uitgewerkt en vastgesteld. 

    

 b. Onderzoeken mogelijkheden om in samenwerking met de inwoners van de 

kernen te zorgen voor de versterking van mantelzorg/vrijwilligers, de onder-

linge inzet van het sociale netwerk (denk aan een maatjesproject, onderlinge 

dienstenuitruil), en alternatieve dienstverleningsvormen in samenwerking met 

partners (bijvoorbeeld het bieden van diensten en zorg op afstand). 

    

 c. Zo mogelijk medewerking verlenen aan combinaties van wonen en (man-

tel)zorg, zoals kangaroewoningen (via bestemmingsplanwijziging). 

    

 d. Aandacht voor de ondersteuning van kwetsbare senioren (informeren, onder-

steunen en eventueel financieel tegemoet komen). De uitvoerende professio-

nals en vrijwilligers van welzijns- en zorgorganisaties, woonconsulenten en 

Wmo-medewerkers spelen hierbij een belangrijke signalerende en ondersteu-

nende rol. Nagaan wat dit concreet betekent voor hun werkwijze en hen in-

formeren/bewust maken. 

    

 e.    Faciliteren van inwonersinitiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de 

       eigen leefomgeving en onderlinge verbinding tussen inwoners. 

    

 f.    Onderzoek naar mogelijkheden om de woningmarkt meer bereikbaar te maken                                              

      voor starters  

      

2. Bestaande woning-

voorraad 

a. Zorgen voor een integrale strategie van verbeteren/verversen/verdunnen van 

de bestaande voorraad in combinatie met het toevoegen van nieuwe wonin-

gen. 

    

 b. Onderzoeken welke woongebieden/kernen de meeste urgentie vragen wat be-

treft het bepalen van een integrale strategie voor kwaliteit/beheer van be-

staande woningen en woonomgeving. Vervolgens samen met de relevante 

partijen een integrale strategie opstellen. 
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Ambitie Maatregelen Primair 

verant-

woorde-

lijk 

In  

samen-

werking 

met  

Planning Onderdeel 

PA 

 c. Nagaan welke verdienmodellen en samenwerkingscoalities tussen partijen er 

mogelijk zijn om te zorgen voor leefbaarheid en een passend voorzieningenni-

veau in de gemeente (afspraken hierover maken met strategische partners). 

    

 d. Afspraken met Wooncompagnie maken over de wijze en mate van het beheer 

van de bestaande huurwoningvoorraad: verbeteren, opplussen, verversen, 

verdunnen en verkoop, ook in relatie tot levensloopbestendigheid en energie-

besparing. Hierbij sluiten we aan bij het geformuleerde beleid in de klimaatvi-

sies van de gemeente. 

    

 e. Monitoren van de vraag naar bestaande woningen, met name in de kleine ker-

nen (zie punt 4; monitoren). 

    

 f. Informeren/bewustwording van particuliere eigenaren tot het doen van wo-

ningaanpassingen/inzet technologische toepassingen via een ac-

tie/communicatieplan voor senioren om tijdig maatregelen te treffen om 

langer thuis te wonen of de keuze te maken om te verhuizen.  

    

 g. Inwoners verleiden tot het doen van aanpassingen die leiden tot reductie van 

fossiele brandstoffen: nadruk op comfort, besparing (woonlasten verminde-

ren), waardeontwikkeling. Dit door de inzet van communicatie (voorlichting) 

en financiële instrumenten (subsidie, gemeentelijke duurzaamheidslening). 

    

3. Beweging meer naar 

beter 

 

a. Herijking woningbouwprogrammering door het maken van keuzes op basis van 

de beschreven criteria in de woonvisie. Hierover afspraken maken met corpo-

ratie en ontwikkelaars.  

    

 b. Vergroten van de kwaliteit van nieuwe woningen door het stimuleren van 

nieuwe woon- en ontwikkelvormen waarbij de consument in een vroeg stadium 

betrokken is. Daarnaast: flexibele, duurzame/energiezuinige en levensloopge-

schikte woningen. Denk aan afspraken met ontwikkelaars, woningcorporatie, 

opname in PvE en als onderdeel van aanbestedingen. 

    

 c. Handhaving en streven naar een aanscherping van EPC bij nieuwbouw wonin-

gen  

    

4. Prestatieafspraken   a.   Het maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie      
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Ambitie Maatregelen Primair 

verant-

woorde-

lijk 

In  

samen-

werking 

met  

Planning Onderdeel 

PA 

5. Monitoren a.   Ontwikkelen en uitvoeren van woningmarktmonitor.     
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Bijlage 1 Werkwijze woonvisie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmoniseren 

Lokale woonvisie  

gemeente 

Schagen 

Lokaal beleid en  

programma Schagen 

Lokaal beleid en  

programma Zijpe 

Lokaal beleid en  

programma Harenkarspel 

Provinciaal beleid 

(ruimtelijke kwaliteit) 

 

RAP Kop van NH 

 

KWK (concept) regionaal 

kwalitatief woningbouw-

programma 

 

 

 

 

Ambitie 

 

Meerjarenvisie 2014-

2018 

 

 

 

 

Markt 

 

Marktpartijen 

(vraag om keuzes) 

Woningmarkt 

(verschuivende vraag) 
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Bijlage 2 Begrippenlijst 

Doorstromer 

Huishouden dat binnen Nederland verhuist naar een zelfstandige woning en daarbij een zelfstandi-

ge woning achterlaat voor een volgende bewoner. 

 

Leefbaarheidsmonitor (Lemon) 

LeMon, de leefbaarheidsmonitor, is een instrument om de beleving van leefbaarheid te meten en te 

presenteren. Het is een landelijke monitor, waardoor de cijfers met andere gemeenten vergeleken 

kunnen worden. 

 

Levensloopgeschikte woning 

Levensloopgeschikte woningen zijn zelfstandige woningen die geschikt zijn voor bewoning in alle 

fases van de levensloop, tot en met de laatste. Levensloopgeschikte woningen zijn nultredenwo-

ningen én zijn daarbovenop ook ‘intern geschikt’. Er is voldoende ruimte om te manoeuvreren met 

een rollator en/of rolstoel. Nieuwe woningen voldoen bij voorkeur aan de eisen van Woonkeur (ba-

sispakket), bestaande woningen aan de eisen van opplussen. 

 

Nultredenwoning 

Een woning die extern toegankelijk is (de woonkamer is bereikbaar vanaf de straat zonder trap te 

hoeven lopen) en intern toegankelijk (vanuit de woonkamer zijn zonder traplopen de keuken, het 

toilet, de badkamer en tenminste één slaapkamer te bereiken). In de nieuwbouw heeft een nultre-

denwoning geen obstakels hoger dan 20 mm. 

 

Prestatieafspraken 

Afspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties over de verantwoordelijkheden, taakver-

deling, inzet van instrumenten en financiële middelen ten behoeve van het wonen.  

 

Primaire doelgroep 

Huishoudens met een inkomen tot een maximum, jaarlijks bepaald door het ministerie van BZK.  

In 2012 gaat het om mensen met een inkomen tot € 34.085,-. 

 

Starters 

Beginners op de woningmarkt die een zelfstandige woning betrekken, maar geen zelfstandige wo-

ning achterlaten. Het kunnen personen zijn die vanuit de thuissituatie bij ouders zelfstandig gaan 

wonen, die een kamer of onzelfstandige woning achterlaten of in geval van een scheiding nieuwe 

woonruimte nodig hebben.  
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Bijlage 3 Woningmarktonderzoek 

Woningmarktonderzoek gemeente Schagen – Woonwensen en woningbehoefte in de toekomst 

(2012). 

 

 

 

Separate bijlage. 
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Bijlage 4 Woningbouwlocaties (RAP) 

De onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het RAP (2011). 
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Bijlage 5 Overzichtskaart gemeente Schagen 
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Bijlage 6 Inspraakverslag  

Procedure 

Om te komen tot vaststelling van de Lokale Woonvisie voor de gemeente Schagen, heeft de 

concept Woonvisie gedurende 6 weken van 10 april tot en met 21 mei 2014 ter inzage gele-

gen ten behoeve van inspraak. Er zijn 6 inspraakreacties ontvangen van:  

- dhr. Hus namens de Dorpsraad Schagerbrug 

- mevr. Westrik van de VAC Schagen 

- dhr. Bakker van de ANBO  

- dhr. Bakker namens de Dorpsraad Waarland 

- dhr. Hoekstra 

- dhr. Vlam. 

 

 

Algemeen 

Kortgezegd vindt dhr. Hoekstra dat de woonvisie te statisch is, kortzichtig en te pessimistisch 

van toon en dat de gemeente zich daardoor instelt op de verkeerde golflengte.  De concept 

Woonvisie is een crisisdocument. Wat er nodig is, is een post-crisis document. Anticiperen is 

regeren met een vooruitziende blik.  

De woonvisie zal aangepast worden, waarbij de toonzetting minder pessimistisch zal zijn.   

 

De ANBO heeft een 3-tal artikelen als inbreng toegestuurd. De artikelen  zijn als bijlage toe-

gevoegd.  

De artikelen komen er in hoofdlijnen op neer dat de ANBO zich grote zorgen maakt over het 

te kort aan geschikte seniorenwoningen. Het tekort aan geschikte woningen is nu landelijk 

geraamd op 84.000 en er wordt een noodzakelijke uitbreiding verwacht van 44.000 per jaar 

tot 2021. Door de wijzigingen op het gebied van het scheiden van wonen en zorg zal de 

vraag naar dergelijke geschikte woningen voor senioren en mensen met een beperking toe-

nemen. ANBO pleitte destijds om het actieplan ouderenhuisvesting een nieuwe impuls te ge-

ven en opnieuw op te starten. Minister Blok zei eerder dat er geen noodzaak meer was voor 

een landelijk actieplan, omdat de tekorten voldoende zijn geïnventariseerd en de bal lokaal 

ligt voor de bouw van extra woningen.  

In het tweede artikel wordt benoemd dat Minister Blok de komende jaren op zoek gaat naar 

buitenlandse investeerders die in de Nederlandse woningmarkt willen investeren.  

Het derde artikel beschrijft het succes van de gemeente Groningen. Groningen heeft een 

voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. Veel gemeenten weten niet eens hoeveel senio-

renwoningen hun gemeente telt en kennen de behoefte niet. Belanghebbenden moeten met 

elkaar om de tafel en samenwerken. Alleen op die manier kunnen we dit probleem het hoofd 

bieden.  

De woonvisie onderkent het probleem van het te kort aan geschikte ouderenwoningen. Ook 

vinden wij het als gemeente belangrijk dat er vitale gemeenschappen in de kernen zijn die 

initiatieven ontplooien en om bij te dragen aan de zelfredzaamheid/ de eigen kracht van de 

burgers, het deelnemen aan de samenleving en onderling contact en zorg tussen inwoners.  

Een belangrijk deel van het uitvoeringsprogramma is hierop gericht.  

 

 

Verantwoordelijke inwoners 

Dhr. Hoekstra: in de woonvisie wordt de eigen kracht van inwoners benadrukt. Er staat dat 

het realisme van vandaag juist kansen biedt om als gemeente samen met maatschappelijke 
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organisaties, marktpartijen en burgers te hervormen en innoveren en zo te zorgen voor een 

goede balans tussen maatschappelijke belangen en economisch rendement in het wonen. 

Dhr. Hoekstra geeft aan dat dit volstrekt niet duidelijk is.  

Met ‘het realisme van vandaag’ wordt gedoeld op het besef bij diverse partijen (overheid, 

corporatie, zorg, maatschappelijke organisaties, burgers etc.) dat het de komende jaren an-

ders moet als gevolg van veranderde tijden. Hier wordt in de paragraaf voorafgaand aan de 

quote over gesproken (trendbreuk). Hoe dat het anders moet is nog niet duidelijk/moet nog 

worden uitgewerkt. ‘Het realisme van vandaag’ biedt echter wel de mogelijkheid/kans om 

met de diverse partijen te zoeken naar oplossingen waar zowel de burger (het maatschappe-

lijke belang) als de verschillende marktpartijen (het economisch rendement) bij gebaat zijn. 

Deze oplossingen worden gevonden door bijvoorbeeld te hervormen of te innoveren. 

 

Verantwoordelijke inwoners/ geschikte woning   

De VAC Schagen Adviescommissie Wonen geeft aan dat het behartigen van burgerbelangen, 

nl. behartiging voor de woonconsument die geen keuze heeft bij het tot stand komen van se-

rie nieuwbouw en het versterken van de kwaliteit van de bestaande bouw door advies bij re-

novatie van huurwoningen van de Wooncompagnie en uiteraard nieuw te bouwen woningen 

door een stichting die hier kennis van heeft belangrijk is.  

Centraal in onze Woonvisie staat de eigen kracht van inwoners. Het gaat hierbij om verant-

woordelijke inwoners. Inwoners zijn naast consument in toenemende mate ook (me-

de)producent van hun woning en woonomgeving. Inwoners nemen hierin steeds meer hun 

eigen verantwoordelijkheid. En aansluitend hierop zien we in de huidige tijd ook dat toekom-

stige bewoners van nieuwbouwwoningen steeds kritischer zijn en meer keuzevrijheid krijgen 

voorafgaand aan de bouw van zijn of haar woning.  

Daarnaast is de woonvisie vooral een visiedocument en richt zich niet op uitvoerende zaken. 

De reactie van het VAC is derhalve ter kennisname.    

 

Geschikte woning 

Dhr. Hoekstra: de woonvisie stelt dat de gemeente de groeiende ondersteuningsbehoefte bij 

het wonen van onze oudere inwoners faciliteert. Ook zegt de visie dat de gemeente ervoor 

zorgt dat er geschikte woningen in onze gemeente staan die passen bij de woonbehoefte van 

de inwoners van nu en in de toekomst. Het is een goede zaak dat in de woonvisie uitgebreid 

stil wordt gestaan bij het huisvesten van ouderen en mensen met een handicap. Een belang-

rijk deel van de oplossing zit in de bouw van levensloopbestendige woningen en nultreden-

woningen, het opplussen van bestaande woningen en het inrichten van woonzorgzones. 

Zoals gesteld. De urgentie is hoog. Met name onder ouderen is veel onrust. Maar die urgen-

tie wordt in de visie naar de mening van dhr. Hoekstra te weinig benadrukt. De gemeente 

Edam-Volendam heeft de bouw van woningen zelf ter hand genomen en doet dit samen met 

1 architect, 1 aannemer, 1 notaris en 1 bank.  

Een van de belangrijkste pijlers in de woonvisie is de vergrijzing in onze gemeente en de ge-

volgen die dit voor onze gemeente heeft op de woningmarkt, het voorzieningenniveau, de 

zorgvoorzieningen en de leefbaarheid in de kernen. Het uitvoeringsprogramma bevat daarom 

ook voor een belangrijk deel aspecten die hierop zijn gericht. Hoe we als gemeente hier con-

creet uitvoering aangeven, zal nog verder uitgewerkt gaan worden.   

 

Krachtige gemeenschap  

De dorpsraad Schagerbrug geeft aan graag woningbouw te zien met een mix van woongele-

genheid voor diverse soorten huishoudens waar de participatiemaatschappij in de praktijk 

kan worden gebracht. Daarbij zijn dan wel bepaalde voorzieningen nodig: kleine detailhan-

del, school en sportfaciliteiten. Eigenlijk hebben we deze voorziening al maar het is zaak een 

dusdanige opbouw en doorstroming van de dorpsbevolking te realiseren dat dit een stabiele 

situatie oplevert.  
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Het behoud van voorzieningen in kleine kernen is lastig te beïnvloeden aangezien het con-

sumentengedrag hierbij de meest bepalende factor is. Bij levendige en krachtige kernen gaat 

het daarom primair om het faciliteren van het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van 

inwoners. Uit onderzoek komt naar voren dat de afwezigheid van voorzieningen beperkt van 

invloed is op de ervaren woonkwaliteit van inwoners. De kwaliteit van de woning en de direc-

te woningomgeving is doorslaggevend bij de keuze voor een woning door inwoners en niet 

de aanwezigheid van voorzieningen. Huidige inwoners hebben een hoge mate van mobiliteit 

en zijn dikwijls bereid om gebruik te maken van voorzieningen elders. Bovendien nemen de 

mogelijkheden om diensten op maat te verkrijgen toe (denk aan een boodschappenservice). 

De noodzaak om nieuwe woningen toe te voegen voor behoud van de voorzieningen lijkt 

hierdoor beperkt. Vooral het faciliteren van het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid 

van de inwoners in een kern zijn hierin belangrijk.   

 

De dorpsraad Schagerbrug geeft ook aan dat wanneer alle voorzieningen geconcentreerd 

gaan worden in Schagen dat dit de leefbaarheid van de dorpskernen absoluut niet ten goede 

komt.  

De vraag hoe de gemeente Schagen omgaat met het voorzieningenniveau in relatie tot de 

behoefte naar activiteiten in de kernen en in Schagen in zijn geheel , zal bij het nog op te 

stellen accommodatiebeleid beantwoord worden. In september 2014 hebben verschillende 

bijeenkomsten plaats gevonden waarvoor alle dorpsraden een uitnodiging hebben ontvan-

gen.  

 

De dorpsraad Waarland verzoekt om niet alle kaarten, huizen en voorzieningen op de stad 

Schagen in te zetten. De leefbaarheid van het buitengebied is zeer gebaat bij een gedoseer-

de en evenwichtige bouwstroom.  

Zie reactie hierboven. In aanvulling op deze reactie zal het nieuwbouwprogramma zich rich-

ten op het vraaggestuurd bouwen. Dit betekent niet dat er alleen in de stad Schagen nieuw-

bouw zal worden gerealiseerd.  

  

Gezonde woningmarkt / woningbouwprogramma 

Dorpsraad Schagerbrug: In de woonvisie staan een aantal locaties in Schagerbrug genoemd 

die waarschijnlijk niet gebruikt gaan worden omdat het, eerder beoogde aantal woningen 

niet gebouwd gaat worden. Hierdoor worden bouwlocaties binnen de woonkernen zeer aan-

trekkelijk. Het perceel van het voormalig gemeentehuis zou geschikt kunnen zijn voor zo’n 

40 woningen. Deze woningen dienen “betaalbaar” te zijn. De andere locaties binnen de 

dorpskern zijn de “inbrei-locatie Zwanennest” en “Hopman-Timmer”. De dorpsraad Schager-

brug pleit voor het behoud van de landelijke buffer tussen Schagerbrug en het industrieter-

rein.  

Deze reactie gaat in op specifieke woningbouwlocaties/-projecten. Het nieuwbouwprogram-

ma voor de gemeente is onderdeel van het uitvoeringsprogramma en vindt u niet direct te-

rug in de lokale woonvisie. De Woonvisie is bedoeld als visie en kaderstellend document, 

waarmee het college de uitvoering ter hand kan nemen. Het woningbouwprogramma is een 

onderdeel van deze uitvoering. Het is in dit stadium daarom niet mogelijk om al concreet op 

deze projecten in te gaan.  

Daarnaast zijn ook het regionale afspraken van belang voor het woningbouwprogramma. Op 

dit moment wordt er regionaal gewerkt aan de totstandkoming van een Kwalitatief Regionaal 

Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland waarin afspraken worden gemaakt over wat, 

waar en wanneer gebouwd gaat worden. Leidend hierin is, zoals ook in onze woonvisie, 

vraaggestuurd bouwen. Aan de hand van de demografische ontwikkelingen is een kernen-

scan ontwikkeld. Elke locatie en elk plan worden beoordeeld aan de hand van de kernenscan 

en het programma (product) wordt getoetst aan het vraaggestuurd bouwen. Hieruit zal een 

totaal beeld ontstaan van kansrijke en minder kansrijke projecten, waarover regionale af-

spraken worden gemaakt. De verwachting is dat eind 2014 het KWK gereed .  
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Dhr. Vlam verzoekt om in de woonvisie rekening te houden met zijn plannen. En tevens een 

gesprek te willen met de gemeente om een en ander toe te lichten.  

Dhr. Vlam wordt uitgenodigd voor een gesprek.  

 

Rol van de gemeente 

Dhr. Hoekstra vindt niet dat de gemeente een terughoudende rol moet aannemen. Zodra de 

omstandigheden  veranderen wordt de vraag naar woningen manifest en moet er als de blik-

sem huizen worden gebouwd. Het stimuleren van burgers en partijen zal niet voldoende zijn 

om de behoefte te dekken. De gemeente heeft en houdt de zorgplicht om haar inwoners te 

helpen aan goede huisvesting. In de nieuwe Woningwet, die van kracht wordt op 1 januari, 

wordt de gemeente ook een sturende rol toegedacht in de richting van woningcorporaties. In 

het woningbeleid wordt de gemeente leading. Dhr. Hoekstra vindt dat de woonvisie de ge-

meente ten onrechte als kleine speler neerzet. Dit klopt niet met de nieuwe uitdaging die de 

gemeente staat te wachten.  

De gemeente Schagen wil bovenal een actieve en faciliterende rol gaan aannemen: uitnodi-

gen, stimuleren, verbinden, activeren van lokale belangen en kaders scheppen.  Een risico-

dragende rol als gemeente (medeontwikkelaar) behoort ook nog tot de mogelijkheden, maar 

zal alleen worden toegepast wanneer dit noodzakelijk is vanuit het algemeen belang en wan-

neer er een goede businesscase aanwezig is. Ook met de stakeholders, als woningcorporaties 

en zorginstellingen, zullen er afspraken gemaakt worden. Hiervoor is de woonvisie de basis.  

 

 

Conclusie 

Alle inspraakreacties zijn voorzien van een antwoord. Een groot deel van de reacties heeft 

betrekking op de uitvoering van de woonvisie. Op deze reacties kan geen direct antwoord 

worden gegeven, omdat we nog met het uitvoeringsprogramma moeten beginnen of het 

programma nog niet afgerond is. Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de reac-

ties geen aanleiding geven om de woonvisie zelf aan te passen en dat de woonvisie wel zal 

worden aangepast voor wat betreft de toonzetting.  

 

Lokale Woonvisie 

De inspraakreacties en/of opmerkingen die tijdens de behandeling van de woonvisie in de  

commissievergaderingen zijn gemaakt en die aanleiding geven tot het wijzigingen van de 

woonvisie, zijn in deze Woonvisie meegenomen.  

 

Bijlage: Artikel “Dorp kan zonder voorzieningen” (Binnenlands bestuur 2012)  
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