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1. Inleiding 

Om inzicht te geven voor welke opgave wij nu staan en hoe we daar zijn gekomen, wordt 
onderstaand de geschiedenis op hoofdlijnen geschetst. 

Provinciale woonvisie 

In september 2010 is de Woonvisie ‘Goed Wonen in Noord-Holland 2010 – 2020’ door 
provinciale staten vastgesteld. De Woonvisie heeft tot doel dat de inwoners van Noord-
Holland in 2020 beschikken over voldoende woningen met een passende kwaliteit en in een 
aantrekkelijk woonmilieu. 

Regionale samenwerking 

Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening, urbanisatie) en de economische 
crisis hebben de noodzaak tot regionale samenwerking en afstemming op het gebied van 
kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogrammering onderstreept. Er is een 
vergaande samenwerking en afstemming in de regio’s tot stand gekomen, wat in 2012 heeft 
geleid tot de vaststelling van het Regionale Actie Programma Kop van Noord-Holland (RAP)1 
door de individuele gemeenten en gedeputeerde staten.  

RAP 

De inhoudelijke afspraken in het RAP zijn afgeleid van de speerpunten uit de Woonvisie. 
Deze speerpunten zijn in het kort: 

- Het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod 
- Verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de 

vraag van de bewoners 
- Het verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving. 

In het RAP werd voor Schagen in 2012 uitgegaan van 2300 tot 2400 te bouwen woningen tot 
het jaar 2020. Van de kant van de provincie is de wens groot om meer kwalitatieve aspecten 
mee te nemen in het RAP. Wonen gaat immers niet alleen om aantallen, maar juist ook om 
de kwaliteit van wonen.  

Onderzoek vraaggestuurd bouwen en ontwikkelen 

Om meer zicht te krijgen op wat ‘kwaliteit van wonen’ inhoudt is door de Provincie Noord-
Holland in 2012 een onderzoek vraaggestuurd bouwen en ontwikkelen uitgevoerd. De 
definitie van vraaggestuurd bouwen is: datgene bouwen wat de consumenten willen, dus 
het type woning, type woonmilieu, in een stijl en op de plek die men wil, tegen de prijs die 
men kan betalen.  

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de match tussen de kwalitatieve vraag en het 
kwalitatieve aanbod tot 2040. De inhoud en de conclusies van het rapport zijn door 

                                                           

1
 Het Regionaal Actie Programma Kop van Noord-Holland is in november 2011 vastgesteld door de colleges van 

burgemeester en wethouders van de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarpsel, Den Helder, Niedorp, Schagen, 
Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe. Op de website van de Provincie Noord-Holland is de rapportage te 
lezen (http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Wonen/Verbinder/Regionale-actieprogrammas.htm  ).  

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Wonen/Verbinder/Regionale-actieprogrammas.htm


 

 

gedeputeerde staten als uitgangspunt genomen om met de woningmarktregio’s en andere 
relevante partijen in gesprek te gaan. 

Ingezoomd op de regio Kop van Noord-Holland betekent dit een sterke afname van de 
woningbehoefte tot 2040 t.o.v. het RAP. Dit wordt veroorzaakt door de demografische 
ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing en verandering samenstelling huishoudens) en een 
sterkere urbanisatie richting Amsterdam en het zuiden van de provincie.  

Naast de kwantitatieve vraag is ook de kwalitatieve vraag in beeld gebracht. Op korte 
termijn is er een overmaat aan een landelijk bereikbaar woonmilieu, en een tekort aan het 
woonmilieu dorps. Een voorbeeld van een landelijk bereikbaar woonmilieu is Burgerbrug, en 
van een dorps woonmilieu is Callantsoog. Op de lange termijn is er daarentegen een 
overmaat aan een dorps en landelijk bereikbaar woonmilieu. Op lange termijn is er een klein 
tekort aan centrum-dorps woonmilieu, hieronder valt de kern Schagen.  

Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK) 

Door het onderzoek van de provincie naar vraaggestuurd bouwen en ontwikkelen is inzicht 
verkregen in de (mis)match tussen de gevraagde en geplande kwantiteit en woonmilieus. Als 
vervolg hierop werd op 13 december 2012 de bestuurlijke aftrap gehouden om te komen tot 
een kwalitatief woningbouwprogramma voor de regio Kop van Noord-Holland tot 2020. 
Inmiddels is door middel van regionale afstemming, in samenwerking met de provincie, 
gekomen tot een bijgestelde prognose van de woningbehoefte en daarmee de geplande 
toekomstige nieuwbouw. Vanuit het uitgangspunt van vraaggestuurd bouwen en de 
uitgangspunten die daarvoor gelden, komt het voor de gemeente Schagen neer op een 
noodzaak tot het reduceren van 2400 te bouwen woningen (conform RAP) naar 950 
woningen tot het jaar 2020. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de verdere uitwerking 
van het KWK om naast de kwantitatieve afspraak ook te komen tot een kwalitatieve 
afspraak: wat (soort woning) wordt waar en wanneer met welke soort woningen 
gerealiseerd. 

Marktpartijen 

Eind 2012 hebben ook vertegenwoordigers van de marktpartijen (projectontwikkelaars en 
woningcorporaties) aangegeven behoefte te hebben aan een werkbaar plan, waarmee snel 
en vooral doeltreffend kan worden ingespeeld op de woningvraag. Dit was mede de reden 
om te  werken aan een regionaal programma in plaats van een regionale woonvisie. 

Lokale woonvisie  

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeente Schagen de Lokale Woonvisie vastgesteld. In de 
Lokale Woonvisie staat beschreven hoe Schagen omgaat met de veranderingen op de 
woningmarkt. Huizenprijzen dalen, er staan veel woningen te koop, financiering is lastiger en 
de doorstroming verloopt moeizaam. In Schagen zijn daarbij bepaalde trends te zien: de 
groei van het aantal inwoners neemt af en de samenstelling van de huishoudens wijzigt 
(Schagen is anticipeerregio). Vergrijzing betekent meer ouderen, maar ook meer mensen 
met een beperking en toename van dementie. Kleine huishoudens nemen toe, huishoudens 
met kinderen nemen af. In stad Schagen neemt het aantal inwoners wel toe, vooral senioren 
willen graag dichtbij de voorzieningen wonen. 



 

 

De Lokale Woonvisie beschrijft de rol van Schagen in de regio en de provincie en hoe 
onderling wordt samengewerkt om te komen tot een blijvend gezond woningbestand in 
zowel stad, dorp als landelijk gebied. Samen met maatschappelijke partners en de inwoners 
wil Schagen de antwoorden vinden en een impuls geven aan de vitaliteit en kracht van de 
gemeenschappen in de kernen. 

De visie is gericht op vier thema’s die gezamenlijk bijdragen aan blijvend prettig en 
aantrekkelijk wonen in onze gemeente. Die thema’s zijn: de eigen kracht van inwoners - de 
kwaliteit van de kernen - de kwaliteit van de woningvoorraad behouden en versterken - het 
woningbouwprogramma verminderen (aansluitend op de marktvraag). In de woonvisie staan 
de criteria om kwalitatieve keuzes te maken op een rij. De visie laat ook zien dat de rol van 
de gemeente verandert. Waar Schagen tot op heden veelal optrad als regievoerder (een 
sturende rol), is er nu een steeds meer faciliterende, ondersteunende rol voor de gemeente 
weggelegd. Echter, voor een gezonde woningmarkt zijn pijnlijke beslissingen nodig als het 
gaat om faseren, doseren, schrappen en afwaarderen van locaties. Een slimme 
marktmonitoring is nodig om (zeker) jaarlijks de ontwikkeling van de werkelijke marktvraag 
te volgen. In de huidige tijd is het immers van belang om kansen te benutten en meer in 
beweging te krijgen. 

Vraaggestuurd bouwen in de kernen van onze gemeente staat centraal. Hiertoe is het 
noodzakelijk om locaties die te lang stil blijven liggen of niet ontwikkeld worden en de niet 
benutte bouwtitels uit bestemmingsplannen terug te dringen. In dit beleidsplan wordt een 
plan van aanpak hiervoor beschreven.  

 

  



 

 

 

2. Doelstelling beleidsnotitie 

Het doel van de gemeente Schagen is het daadwerkelijk realiseren van de toegekende 950 
woningen tot 2020, uitsluitend op locaties waar vraag is en die passend zijn in het KWK en 
de Lokale Woonvisie. Hierbij dient te worden voldaan aan de Ladder van duurzame 
verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro)1. De gemeente Schagen wil initiatiefnemers stimuleren om 
met concrete plannen te komen en binnen een vooraf vast te stellen periode tot uitvoering 
van de plannen over te laten gaan. Tegelijk streven we na om initiatieven die niet van de 
grond komen geen onderdeel meer te laten uitmaken van het woningbouwprogramma. 

Probleemstelling 

Om de toegekende 950 woningen binnen het woningbouwprogramma te kunnen realiseren 
wil de gemeente Schagen de projecten activeren waar vraag naar is. Hiertoe wil de 
gemeente de initiatiefnemers stimuleren en de projecten die te lang stil blijven liggen en/of 
niet ontwikkeld worden, maar die wel drukken op de beschikbare bouwcapaciteit, in 
beweging krijgen of afvoeren.  

Kern 

De gemeente Schagen vindt het belangrijk dat de toegekende 950 woningen ook 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. Voor een deel van die woningen is reeds een 
omgevingsvergunning verleend. Een ander deel komt rechtstreeks uit het bestemmingsplan 
in de vorm van (latente) bouwcapaciteit.  

Niet altijd worden verleende bouwvergunningen en bouwrechten ook daadwerkelijk benut. 
Nu het aantal van 950 te realiseren woningen een hard getal is, betekent dit dat de 
bouwcapaciteit die niet wordt geëffectueerd wel drukt op het maximale woningaantal. Het 
is daarom van belang om locaties die te lang stil blijven liggen of niet ontwikkeld worden, 
maar die wel drukken op de beschikbare woningbouwcapaciteit, in beweging te krijgen of af 
te voeren, zodat er ruimte ontstaat voor actieve initiatiefnemers op kansrijke locaties.  

Dit kan in de eerste plaats door stimuleren en aanjagen. Niet actieve initiatiefnemers 
worden benaderd met de mededeling dat het dossier al geruime tijd stil ligt en er over een 
langere periode geen contact meer is geweest tussen initiatiefnemer(s) en gemeente. 
Daarbij maakt de gemeente Schagen het voornemen kenbaar dat wanneer de status van het 
dossier niet wijzigt en er geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de 
vergunning, er na 26 weken na bekendmaking de bouwvergunning zal worden ingetrokken 
en na 1 jaar de bestemming van de projectlocatie zal worden gewijzigd, zodat het bouwrecht 
komt te vervallen. Ook zal, indien mogelijk, de anterieure overeenkomst tussen 
initiatiefnemer en gemeente worden ontbonden. Op die manier wil de gemeente Schagen 
een eerlijke aanpak creëren die recht doet aan de situatie waarin de gemeente zich bevindt. 
De gemeente biedt de initiatiefnemer de kans om uitvoering te geven aan zijn plan dan wel 
een bouwplan in te dienen. Wanneer de initiatiefnemer van die mogelijkheid niet (tijdig) 
gebruik maakt, dan staat hier tegenover dat hem uiteindelijk het bouwrecht wordt 
ontnomen. Op die manier blijft er dynamiek in het woningbouwprogramma en krijgen zoveel 
mogelijk actieve initiatiefnemers de kans om hun plannen tot uitvoer te brengen. Daarnaast 
ontstaat er ruimte voor kansrijke locaties die op dit moment niet in het 



 

 

woningbouwprogramma passen, doordat niet tot uitvoering komende ontwikkelingen 
worden geschrapt die nu de lijst ophouden. De ruimte die daardoor ontstaat kan vervolgens 
worden ingevuld door plannen van actieve initiatiefnemers.  

Een aantal initiatiefnemers zal actief aan de slag gaan terwijl er ook initiatiefnemers zullen 
zijn die om uiteenlopende redenen niet tot uitvoering zullen overgaan. Per slot van rekening 
hadden ze dat dan waarschijnlijk al gedaan. Ook is denkbaar dat er initiatiefnemers zullen 
zijn die met een gewijzigd plan willen komen. Het uitgangspunt is dat dit bespreekbaar is, 
mits het plan past binnen het KWK en de Lokale Woonvisie. De in het 
woningbouwprogramma opgenomen projecten zijn in beginsel positief beoordeeld. In eerste 
instantie gaat de gemeente Schagen met de initiatiefnemers van deze projecten in gesprek.  

De uiteindelijke realisatie van de ontwikkelplannen is grofweg afhankelijk van twee factoren: 

1. Voldoet het plan aan de Ladder van duurzame verstedelijking (haalbaarheidstoets)? 
2. Is de initiatiefnemer in staat om binnen een redelijke termijn aan te vangen met de 

plannen? 

  



 

 

3. Aanpak 

De aanpak om tot realisatie van het woningbouwprogramma te komen kan worden 
onderverdeeld in zes stappen. 

1. Bekendmaken van de beleidsmatige aanpak. 
2. Activeren/stimuleren initiatiefnemers. 
3. Verzoeken tot herprogrammeren.  
4. Ontbinden bestaande overeenkomsten  
5. Niet actieve ontwikkelaars/latente bouwtitels. 
6. Herbestemmen.  

 

Stap 1. Bekendmaken van de beleidsmatige aanpak 

De nieuwe beleidsmatige aanpak zal via een persbericht algemeen bekend worden gemaakt. 
Ook zal het beleidsplan terug te vinden zijn op de gemeentelijke website. Zo kan een ieder 
kennis nemen van hoe de gemeente Schagen omgaat met woningbouwinitiatieven. In bijlage 
1 is een overzicht opgenomen van de woningbouwplannen2. Op die manier wordt 
voorzienbaarheid gecreëerd.  

 

Stap 2. Activeren/stimuleren initiatiefnemers 

Om de initiatiefnemers te activeren/stimuleren stuurt de gemeente Schagen een brief 
waarin de niet actieve initiatiefnemers worden aangemoedigd om de bouwvergunning te 
benutten. Het betreft hier de initiatiefnemers met kansrijke ontwikkellocaties die reeds 
bouwrechten hebben. In de brief wordt er op gewezen dat er harde termijnen worden 
gesteld waarbinnen tot resultaten moet worden gekomen. Daarna is het aan de betreffende 
initiatiefnemer om wel of geen actie te ondernemen. Wanneer de initiatiefnemer tot 
uitvoering overgaat zijn er twee opties: er wordt gebouwd conform bouwvergunning of er 
vindt een aanpassing van het bouwplan plaats. In het eerste geval geldt alleen de te stellen 
termijn waarvoor met de uitvoering (= start bouw) moet zijn begonnen. In het geval van het 
aanpassen van het plan (herprogrammeren), dan volgt stap 3. Wanneer een initiatiefnemer 
geen actie onderneemt dan volgen stap 4 en 5. 

 

Stap 3. Verzoeken tot herprogrammeren 

Wanneer een initiatiefnemer tot realisatie van de ontwikkellocatie wil overgaan maar onder 
een aangepast bouwplan (herprogrammeren), dan worden er eerst nieuwe afspraken 
gemaakt, mede over de openstaande bouwvergunning waarbij het uitgangspunt is dat die 
wordt ingetrokken. Pas daarna is er een basis voor verdere gesprekken. Er wordt een 
intentieovereenkomst gesloten waarin o.a. termijnafspraken worden vastgelegd (stap 4). 

                                                           

2
 Deze lijst is voortgekomen uit de woningbouwplannen die zijn opgenomen in het RAP en voor zover niet in 

het RAP opgenomen, plannen met of zonder bouwvergunning, met of zonder bouwrechten in een 
bestemmingsplan en plannen met of zonder een (privaatrechtelijke) verplichting.   



 

 

Wanneer de termijnafspraken niet worden nagekomen worden stap 5 en 6 toegepast. 
Onderdeel van deze afspraken is het verhalen van (ambtelijke) kosten.  

 

Stap 4. Ontbinden bestaande overeenkomsten, aangaan nieuwe overeenkomsten 

In de regel wordt voor of bij aanvang van een afwijkingsprocedure tussen initiatiefnemer en 
gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. Dit gebeurt op privaatrechtelijke gronden. 
De inhoud van de anterieure overkomst is onlosmakelijk verbonden met het intrekken van 
de bouwvergunning, het beëindigen van de afwijkingsprocedure dan wel het wijzigen van de 
bestemming. De overeenkomst zal in veel gevallen bepalingen bevatten over uitvoering, 
taakverdeling en inspanningsverplichtingen van en tussen partijen. De afhandeling moet per 
contract worden bekeken. 

 

Stap 5. Intrekken bouwvergunning niet actieve ontwikkelaars 

Wanneer de initiatiefnemer niet binnen de gestelde termijnen tot resultaat is overgegaan, 
wordt de onbenutte bouwvergunning ingetrokken (of de afwijkingsprocedure stopgezet). 
Indien van toepassing, dan zal de gemeente Schagen overgaan tot het wijzigen van het 
planologisch regime (bestemmingsplan, red.) waarmee het bouwrecht komt te vervallen. Zie 
hiervoor stap 6.  

 

Stap 6. Herbestemmen  

Een deel van de latente bouwcapaciteit ligt besloten in vigerende bestemmingsplannen, o.a. 
in bestemmingen met een directe bouwtitel, en in de vorm van voorwaardelijke bouwtitels. 
(Onder latente bouwcapaciteit wordt verstaan grond waar wel een bouwtitel op rust, maar 
waar al jaren niets mee is gedaan, red.). Deze latente bouwtitels worden, indien de 
initiatiefnemer binnen de gestelde termijn nog geen gebruik heeft gemaakt van de 
bouwtitel, door middel van een bestemmingsplanwijziging herbestemd naar een 
bestemming die passend is. Hierbij houdt de gemeente Schagen rekening met het afdekken 
van planschade2 en voorzienbaarheid3. In het kader van de woningbouwopgave zijn met 
name de plannen van enige omvang in beeld gebracht. Specifieke uitwerkings- en 
wijzigingsbevoegdheden naar wonen zijn meegenomen. Het is niet mogelijk om alle 
plancapaciteit uit te filteren (gemengde bestemmingen, splitsingsmogelijkheden e.d.). 
Bovendien is dit niet wenselijk gelet op het behoud van flexibiliteit in bestemmingsplannen. 
De verwachting is dat de impact van de verborgen plancapaciteit op het 
woningbouwprogramma gering is. 

De gemeente Schagen zal het creëren van voorzienbaarheid, indien mogelijk, door middel 
van beide werkwijzen toepassen: 

 De betreffende perceeleigenaren en/of ontwikkelaars worden persoonlijk op de 
hoogte gebracht van het voornemen van de gemeente om de bestemming te 
wijzigen, waarbij de latente bouw- en gebruiksmogelijkheden komen te vervallen.  



 

 

 Door het bekendmaken van de nieuwe aanpak via een algemene publicatie in de 
Schager Courant en op de gemeentelijke website. 

 

  



 

 

4.  Uitwerking belangrijke definities  

Om de in de beleidsvisie gehanteerde begrippen te verduidelijken, worden in dit hoofdstuk 
de belangrijkste begrippen nader verklaard.  

Ladder van duurzame verstedelijking (conform artikel 3.1.6 Bro1 ) 

Sinds 1 oktober 2012 moeten stedelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de Ladder. De 
Ladder is een drietrapsrakket aan de hand waarvan de nut en noodzaak en de zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing van de voorgenomen verstedelijking moet worden aangetoond. Dit 
houdt in dat aan de hand van concrete gegevens aannemelijk moet worden gemaakt dat er 
ten tijde van de vaststelling van de planologische maatregel sprake is van een actuele 
regionale behoefte aan woningen (stap 1). Vervolgens moet worden aangetoond in hoeverre 
in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de regio kan worden voorzien (stap 
2). Indien blijkt dat de ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de regio 
kan plaatsvinden, moet worden beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op 
locaties die, gebruik makend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn 
of als zodanig worden ontwikkeld (stap 3).  

 

Planschade2 

Wanneer als gevolg van een wijziging van het planologische regime de eigenaar van een 
perceel in een planologisch nadeliger situatie verkeert, bijvoorbeeld omdat zijn grond 
minder waard wordt, dan is de kans aanwezig dat er recht op planschadevergoeding 
ontstaat. Er dient dan ook rekening te worden gehouden met het aspect planschade.  
Bepalend is of de grond door de bestemmingswijziging minder waard wordt.  

 

Voorzienbaarheid3 

Om de kans op succesvolle schadeclaims zo veel mogelijk in te perken is het van belang dat 
de ‘herbestemmingsprocedures’ zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd. Van belang is 
dat voordat het gewijzigde planologische regime wordt ingevoerd, er een voldoende mate 
van voorzienbaarheid wordt gecreëerd. Dit betekent dat de planologisch benadeelde 
voldoende tijd moet worden geboden om zijn bouwtitel alsnog te verzilveren. Uit 
jurisprudentie valt af te leiden dat 1 jaar hiervoor doorgaans voldoende tijd is. Het 
voornemen om het geldende planologische regime te wijzigen zal door de gemeente aan 
belanghebbende(n) voldoende duidelijk moeten worden gemaakt. Daarbij zal nadrukkelijk 
worden gewezen op de consequenties van het gewijzigde planologische regime. Ook dient 
de reden van de wijziging goed te worden onderbouwd. Binnen de 
‘voorzienbaarheidstermijn’ zal belanghebbende zich vervolgens concreet en aantoonbaar 
moeten inspannen om de bouwmogelijkheid te benutten. Door al vroeg in de procedure het 
concrete beleidsvoornemen te publiceren kunnen planschadeverzoeken op een later tijdstip 
wellicht worden voorkomen. 

  



 

 

Schagen

S-1 Parallelweg

S-2 Hoep centrum

S-3 Lauriestraat

S-4 Magnusbuurt / Roosstraat 

S-5 Beethovenlaan

S-6 Laan

S-8 Nes Noord

S-9 Buiskoolstraat

S-10 Watermolen

S-11 Dorpen/ Roggeveenstraat

S-12 Sportlaan/Regioplein

S -13 Westerpark/ Waterval

S-14B Muggenburg Zuid/ Tjallewal-Oost /Bonkelaarsdijk

N-2 Nieuwstraat, plan uitbreiding Makado Schagen

N-7 Nes 18 te Schagen 

N-10 Hofstraat

N-11 Lagedijkerweg 41 (4 locaties, o.a. herbouw stolp)

N-14 J. van Hodenpijlstraat

N-20A Havenstraat - zuidkant

N-20B Havenstraat - noordkant

Warmenhuizen

HK-1 Centrumgebied Warmenhuizen

N-19 Stationstraat 22

N-13a Torenven

N-13b Inbreilocaties hoek Kanaalweg/ Oudewal, Stationstraat naast 14, Oostwal nabij 42, achter Dorpsstraat 249

Tuitjenhorn

HK-7 Kerkbuurt

N-17 Tuitjenhorn, De Bladstraat

N-21 Sportlaan 25, 29 en 13a

Callantsoog

Z-3 Dixiebar, Dorpsweg 28

Z-8 Abbestederweg 6 

Z-13 Vervanging zomerwoningen Previnaireweg

Waarland

HK-15 Supermarkt Hoebelaan

HK-19 De Posthoorn, Veluweweg

t Zand

Z-1 t Zand - Willem 't Hartplein

Z-7 t Zand - Oost

Z-19 t Zand - Noord

Schagerbrug

Z-5 Verplaatsing bouwbedrijf Grote Sloot

Z-10 gronden achter Grote Sloot 

N 12 Locatie voormalig gemeentehuis Schagerbrug

Dirkshorn

HK-9 Dorpsstraat 16

N-8 Raadhuisstraat 23 en 60/62 Dirkshorn

Petten

Z-9 Ketelduinweg

Z-18 Herstructurering Plein 1945

Sint Maarten

HK-21 Dorpsstraat 17

HK-22 De Omloop, Groendijk

HK-24 Dorpsstraat nabij 4/ Haulo

N16 Groenedijk 4 t/m 10

St. Maartensbrug (totalen)

Z-15 Nieuwe en oude schoollocatie

Burgerbrug (totalen)

Z-16 Oude schoollocatie

Z-20 Nieuwe schoollocatie

Groote Keeten

Z-11 Groote Keeten - Boskerpark

Schoorldam

N-4 Bedrijfslocatie Schoorldam

Ruimte voor Ruimte

diverse woningen in het kader van  Ruimte voor Ruimte projecten

        

Bijlage 1: Lijst met overzicht van de woningbouwplannen  

 

 

  


