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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 S.F. van Putten / registratienr.:  

19 mei 2015 

M.D. van Erkelens 

0224 – 210 246212 

Beleidsplan Aanpak realiseren woningbouwopgave 

Economisch Domein 

15.011367 

 

 

Samenvatting 

Om tot realisatie te komen van de aan Schagen toegekende 950 te bouwen woningen in de periode 

tot 2020, is het noodzakelijk om de projecten te activeren waar vraag naar is. Hiertoe willen we 

initiatiefnemers  stimuleren om tot planvorming en –uitvoering te komen. Projecten die te lang stil 

blijven liggen en/of niet ontwikkeld worden, maar die wel drukken op de beschikbare 

bouwcapaciteit, moeten in beweging worden gebracht of van de lijst worden afgevoerd. In 

voorliggend beleidsplan is een aanpak uitgewerkt om dit te bereiken.  

 

Voorgesteld besluit 

1. Het beleidsplan 'aanpak realiseren woningbouwopgave' vaststellen; 

2. Geen inspraak verlenen op het beleidsplan. 

 

Financiële gevolgen 

N.v.t.   

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Met de vaststelling van de Lokale Woonvisie is het woningbouwprogramma bijgesteld van 2400 naar 

950 woningen. Om tot realisatie van de woningbouwopgave te komen, is het in voorliggend 

beleidsplan opgenomen beleid nodig. 

 

Om te zorgen dat de 950 woningen uit het jaarprogramma binnen de periode tot 2020 uitgevoerd 

kunnen worden, is het noodzakelijk om kansrijke initiatiefnemers in beweging te krijgen. De vraag is dus 

hoe om te gaan met locaties die te lang stil blijven liggen of niet ontwikkeld worden, maar wel 

drukken op de beschikbare woningbouwcapaciteit?  

Daarom hebben we gezocht naar een beleidsmatige aanpak waarmee we initiatiefnemers willen 

stimuleren om tot planvorming en spoedige realisatie van de woningbouwplannen te komen. Dit 

beleid is opgenomen in het bijgevoegde beleidsplan.  

 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

1. Het realiseren van de toegekende 950 woningen, uitsluitend op locaties waar vraag naar is, 

passend in het KwK en de Woonvisie en die voldoen aan de Ladder van duurzame verstedelijking. 

Hiertoe willen we de actieve initiatiefnemers stimuleren om met concrete plannen te komen en 

binnen een vooraf vast te stellen periode tot uitvoering van de plannen over te gaan. 

2. De raad het beleidsstellend kader te laten vaststellen in de vorm van bijgevoegd beleidsplan 

‘Aanpak realiseren woningbouwopgave’.  

 

2. Argumenten 

Plannen die lang stil blijven liggen of helemaal niet ontwikkeld worden, drukken op de totaal 

beschikbare woningbouwcapaciteit van 950 woningen. Wat we willen bereiken is het creëren van 

ruimte voor actieve initiatiefnemers op kansrijke locaties. Dit gaan we in de eerste plaats doen door 

stimuleren en aanjagen. In de tweede plaats gaan we pressiemiddelen inzetten om een actieve 

houding af te dwingen.  

 

Om de niet actieve initiatiefnemers in beweging te krijgen gaan we hen benaderen met de 

mededeling dat het dossier al geruime tijd stil ligt en nodigen we hen uit om binnen afzienbare tijd 

uitvoering te geven aan hun bouwvergunning dan wel om met concrete plannen te komen. 

 

Echter, wanneer de status van het dossier niet wijzigt zullen we een half jaar na bekendmaking de 

bouwvergunning intrekken en na een jaar de bestemming wijzigen. Tevens zal, zo mogelijk, de 

anterieure overeenkomst worden ontbonden. 

 

Op die manier creëren we een eerlijke aanpak waarin we ruimte en kansen bieden voor actieve 

initiatiefnemers, maar waarbij we tegelijkertijd, door het afhechten van plannen die niet tot realisatie 

komen, voorkomen dat de doorstroming in de bouwstroom stagneert. Tevens ontstaat er door de 

voorgestelde aanpak ruimte voor kansrijke locaties die op dit moment niet in het 

woningbouwprogramma passen. 

 

Omdat het geen essentiële beleidswijziging betreft wordt voorgesteld om op het vast te stellen beleid 

geen inspraak te verlenen. Het betreft hier feitelijk de uitvoering van de eerder vastgestelde woonvisie. 

Omdat uw raad uiteindelijk verantwoordelijk is voor de ultieme consequentie van het beleid, namelijk 

het intrekken van het bouwrecht door middel van bestemmingswijziging, verzoeken wij u het 

uitvoeringsbesluit vast te stellen. Daarnaast betreft het beleid een ingrijpend proces met soms grote 

gevolgen voor de ontwikkelaar. Dat kan leiden tot verzoeken om schadeverhaal. Door het beleid 

formeel vast te stellen en bekend te maken kunnen we bij dragen aan het creëren van 

voorzienbaarheid waarmee het risico op succesvolle schadeclaims  zo veel mogelijk wordt afgewend. 
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3. Financiën 

De uitvoering van het beleidsplan valt binnen de reguliere werkzaamheden m.b.t. planschade. Wel 

zal de uitvoering van het beleidsplan waarschijnlijk tijdelijk meer werk opleveren.  Bij schadeverzoeken 

moet er rekening mee worden gehouden dat voor het onderzoeken van het recht op 

schadevergoeding en voor het vaststellen van de hoogte van eventuele compensatie onafhankelijke 

adviseurs moeten worden ingeschakeld. Op dit moment is niet inzichtelijk hoeveel claims er kunnen 

worden verwacht en welk bedrag hiermee is gemoeid (kosten externe adviseurs en eventuele 

uitkering claims). 

 

4. Risico's 

In principe bestaan er financiële risico’s bij het terugdringen van de woningbouwopgave van 2400 

naar 950 woningen. Dit risico is bij het vaststellen van de Lokale Woonvisie reeds onderkend. Met het 

beleidsplan proberen we de risico’s zoveel mogelijk in te perken en te voorkomen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

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

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 8 juni 2015; 

 

 

besluit: 

1. Het beleidsplan 'aanpak realiseren woningbouwopgave' vast te stellen; 

2. Geen inspraak te verlenen op het beleidsplan. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


