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 Vraag  Antwoord  

1 

 

Algemeen 

a. Kunt u ons aangeven wat de status  is van deze verkenningen in 

relatie tot de raadsbrede agenda en nog te ontwikkelen en vast te 

stellen beleid duurzaamheid, woningbouw, economie, recreatie en 

gezondheidsbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. De raad heeft geen vragen kunnen stellen (op 17 sept/23 sept) of 

input kunnen geven op de inhoud van de verkenningen, wanneer 

bent u voornemens dit te doen? Hoe gaat u deze input verwerken? 

 

a. De status en de relatie 
De raadsopdrachten Wonen en Duurzaamheid zijn opgegaan in de 
verkenningen en uiteindelijk in de kadervisie. Vanuit het 

collegeprogramma zijn de doelstellingen ‘Ondernemend Koggenland’ en 

‘Aantrekkelijk recreëren & verblijven’ onderdeel geworden van de 

verkenningen en uiteindelijk de kadervisie. Het gezondheidsbeleid is 

reeds vastgesteld beleid. 
De verkenningen worden door middel van het raadsvoorstel vrijgegeven 

als ‘bouwsteen’ voor het participatietraject en de kadervisie. De 

verkenningen hebben daarmee geen speciale status behoudens dat het 

overzicht en richting kan geven in de participatie en als input kan dienen 

voor de kadervisie. 

 

b. Verwerken input en moment van vragen stellen 
Uw eerder gemaakte opmerkingen tijdens de raadsinformatieavonden 

zijn meegenomen bij het formuleren van de denkrichtingen. Verder 

worden uw opmerkingen alsmede de input uit de participatie in de 

concept kadervisie verwerkt. Voorafgaande aan de besluitvorming over 

de kadervisie (hierin komen de afzonderlijke onderdelen als integrale 

visie terug) kan de raadhet gesprek voeren en vragen stellen. 

 



2 Rapport Saxion College 

a. Heeft de strekking van dit rapport consequenties voor de woningvisie, 

duurzaamheidscenario’s en gezondheidsbeleid? Zo ja, op welke wijze 

dan? Zo nee, waarom niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Is het mogelijk om deze studenten uit te nodigen voor een 

presentatie? 

 

a. Heeft de strekking van het rapport consequenties? 

Naast het rapport heeft er, naar aanleiding van dat rapport, ook een 

artikel in de krant gestaan over woningbouw in Westfriesland. Wij 

betrekken beide stukken in ons antwoord hieronder. 

De conclusies van het krantenartikel sluiten goed aan bij de 

bevolkingsprognoses, het woningbehoefte-onderzoek en de Verkenning 

Wonen. 

De genoemde cijfers kloppen, voor Koggenland wordt inderdaad nog 

een 

relatief grote huishoudensgroei verwacht en dat is ook zo opgenomen in 

de Regionale woonvisie en in de lokale Verkenning wonen. 

Daarnaast: dat het woningbestand er de komende jaren anders uit mag 

komen te zien is ook in de Regionale woonvisie en gemeentelijke 

Verkenning geconcludeerd: kleinere huishoudens, vergrijzing, 

verduurzaming. 

Er zijn bij het studentenonderzoek nog wel twee kanttekeningen te 

plaatsen: 

- Gemist wordt een doorkijkje na 10 jaar: de komende 10 jaar wordt 

immers groei verwacht, maar na die 10 jaar is de groei nog maar 

mondjesmaat 

- Wat betreft de programmering: ja, we hebben met vergrijzing te 

maken (dus meer kleine woningen voor ouderen) maar ook met 

ontgroening (dus minder kleine woningen voor starters) en per 

saldo altijd nog een groei van het aantal gezinnen, en dus behoefte aan 

de vertrouwde 'eengezinswoning'. 

De strekking van het rapport en het artikel heeft geen consequenties. 

Mocht u daar anders over denken, dan kunt u dit bij de besluitvorming 

over de kadervisie ter discussie stellen. 

 

b. Is het mogelijk om deze studenten uit te nodigen 

Het staat u vrij om via de griffie contact te zoeken en de studenten uit te 

nodigen. Voor het college is er geen aanleiding dit te doen. 

 



c. Wat is de relatie van de verkenningen van KL op verkenningen en 

visies van de regio/provincie? Waar wijken ze af en waar komen ze 

overeen?  

 

 

 

d. Zijn de afwijkingen argumenten voor KL om in haar verkenningen, 

ambities andere doelen te stellen? Zo ja waar ziet u deze?  

 

c. Wat is de relatie tussen de lokale en regionale/provinciale verkenningen 

Voor de analyse in ‘onze’ verkenning gebruiken we de provinciale 

behoefteprognoses, zoals ook in de regio en door de provincie worden 

gehanteerd. In de verkenning worden 3 denkrichtingen gepresenteerd, 

waarbij één is gebaseerd op het bouwen van zoveel woningen als 

waarvoor op basis van de prognoses behoefte is. 

 

d. Zijn de afwijkingen argumenten om andere doelen te stellen? 

Nee, in de verkenning worden geen ambities of doelen gesteld. Het kan 

natuurlijk zijn dat – mede op basis van het participatietraject – de 

Kadervisie wel afwijkende ambities of doelen gaat bevatten. 

Voorafgaande aan de besluitvorming over de kadervisie (hierin komen de 

afzonderlijke onderdelen als integrale visie terug) kan de raad het 

gesprek voeren en vragen stellen. 

3 Woningvisie 

a. graag willen we weten of de prognose in deze visie overeenkomt met 

de huidige plannen (1500 woningen tot en met 2030) 

 

 

 

b. We willen graag inzicht krijgen in de huidige en toekomstige plannen 

alsook de ontwikkelrichtingen die zijn beschreven. 

 

 

 

 

 

c. We  willen ook graag weten hoe het college aankijkt  tegen steeds 

toenemende noodzakelijke zorg in relatie tot de woningbehoefte – 

voor wie gaan we in de toekomst bouwen en heeft dit consequenties 

voor het woningaanbod? 

 

 

a. Komt prognose in kadervisie overeen met huidige plannen? 

De huidige plannen, zoals opgenomen in de regionale woonvisie en 

regionaal actieplan, zijn gebaseerd op de provinciale bevolkingsprognose 

die ook voor de verkenning wonen het uitgangspunt vormt. 

 

b. Verzoek om inzicht in huidige en toekomstige plannen en 

ontwikkelrichtingen 

De ontwikkelrichtingen staan beschreven in de Verkenning Wonen zoals 

deze u toegestuurd is. In de Verkenning is ook aangegeven waar u een 

overzicht van de huidige en toekomstige plannen vindt: op 

www.plancapaciteit.nl . 

 

c. Hoe kijkt college aan tegen zorg/bouwen/woningbehoefte en heeft dit 

consequenties voor het woningaanbod? 

Pas in de kadervisie wordt een integrale visie beschreven. Voorafgaande 

aan de besluitvorming over de kadervisie (hierin komen de afzonderlijke 

onderdelen als integrale visie terug) kan de raad het gesprek voeren en 

vragen stellen. 



 

 

 

 

 

d. Hoe kijkt u aan tegen de lage energielabels van de woningen van uw 

eigen woningbedrijf? Wat bent u voornemens te doen om deze te 

ontwikkelen naar een lager label. 

 

e. De woonschakel heeft 60% van het woningbestand energielabel B of 

beter, en het eigen woningbedrijf heeft 75% energielabel C/D. Wat 

vindt de Woonschakel van het feit dat zij zich houden aan de 

landelijke lijn van de koepel en het woningbedrijf van KL hier anders 

mee omgaat? Wat vindt de Koepel Aedes hiervan? Kunnen we als KL 

een aanwijzing krijgen? Zo ja wat betekent dit dan? En wat vinden de 

bewoners van hun labels in relatie tot die van de woningen van 

woonschakel 

 

f. De financiële paragraaf ontbreekt in deze visie, kunt u ons deze 

aanreiken? 

 

Dat het consequenties heeft voor het woningaanbod, is duidelijk. Zoals in 

de Verkenning Wonen is aangegeven zijn er diverse doelgroepen 

(starters, senioren, zorgvragers) waar voldoende aanbod voor 

gerealiseerd moet worden. 

d. Energielabels 

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar de 

vastgoedstrategie behorende bij de visie op het Woningbedrijf zoals deze 

recent door de gemeenteraad is vastgesteld. 

e. Wat vindt De Woonschakel, de Koepel of bewoners hiervan? 

Koggenland is hierin onafhankelijk en vaart de eigen koers zoals 

geformuleerd in de recent door uw raad vastgestelde visie op het 

Woningbedrijf en de daarbij horende vastgoedstrategie. 

 

 

 

 

f. Financiële paragraaf 

Er is nog geen sprake van een visie, maar een verkenning. In de fase van 

visie- en besluitvorming worden de eventuele voorlopige financiële 

gevolgen in beeld gebracht. 

4. Verkenning Duurzaamheid 

a. Deze verkenning kent een aantal subjectieve uitspraken, gaat u 

ervoor zorgen dat deze geobjectiveerd worden (pg 7 ambitieuze 

doelstellingen zijn geweest, pg 19 windmolens – dit is niet wat ten 

goede komt aan de inwoners, pag 23 zonneparken ontwikkelingen?, 

pag 25 beschermde gebieden, pag 25 verruiming randvoorwaarden 

zonneparken, pag 28 invloed mobiliteit beperkt) 

 

 

 

 

a. Subjectieve uitspraken 

Wij zien in het stuk geen subjectieve uitspraken staan. In zijn 

algemeenheid geldt dat er in deze verkenning geen keuzes worden 

gemaakt tenzij dit onvermijdelijk is. De kadervisie, waarin die keuzes wel 

worden gemaakt, wordt op een later moment aan u voorgelegd. Op 

datzelfde moment kunt u desgewenst de discussie over de bewoording 

aangaan. 

Over pagina 7 ‘ambitieuze doelstellingen’: dit kijkt terug naar het 

beleidsplan 2010.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. U wilt graag  uw personeelsbestand uitbreiden. Waarom wilt u deze 

ambtenaren aan uw organisatie toevoegen? Is samenwerking met 

de regio en/of te beleggen bij de RUD een optie waar u ook aan 

denkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. In deze verkenning wordt gesproken over het ontwikkelen van 

zonneparken. De raad heeft  een motie ingediend die binnenkort 

aan de raad wordt voorgelegd en consequenties heeft voor het 

energiebeleid, kunt u ons uitleggen waarom u hier spreekt van 

parken? 

Over pagina 19 windmolens: we spreken hier over de opwek verrekend 

naar inwonertal als ‘rekeneenheid’ om te kunnen vergelijken met wat in 

den lande elders wordt opgewekt. Dit gaat dus inderdaad niet over welk 

deel hiervan ten goede komt aan de eigen inwoners. 

Pagina 23 zonneparken ontwikkeling, Pagina 25 beschermde gebieden en 

pagina 25 randvoorwaarden zonneparken. Dit betreffen opsommingen 

van mogelijkheden. De keuzes aangaande deze mogelijkheden worden op 

een later moment aan uw raad voorgelegd. 

Pagina 28 ‘invloed mobiliteit beperkt’. We spreken over relatief beperkt 

omdat er veel aspecten spelen die buiten de invloedsfeer van de 

gemeente liggen en wij dus niet direct kunnen sturen. Dit is ons inziens 

een feitelijke constatering. 

 

b.  Uitbreiden personeelsbestand 

Op duurzaamheid wordt regionaal samengewerkt, zowel op WF niveau, 

energie regio NHN niveau, provinciaal niveau en ook met de ODNHN 

(voorheen RUD). Die samenwerking kost lokale (extra) inzet, e.e.a. moet 

worden afgestemd en de (lokale) belangen van Koggenland moeten 

worden behartigd. Bovendien vindt de besluitvorming over en deels de 

uitvoering van onderwerpen als RES, inpassing zon- en wind en 

warmtetransitie visie vindt lokaal plaats. Alvorens er gekozen wordt voor 

uitbreiding, wordt samenwerking altijd in de afwegingen meegenomen. 

 

c. Zonneparken 

We spreken over ‘zonneparken’ omdat dit een algemeen gangbare term 

is. 

 

 



d. U  geeft aan dat u verruiming van randvoorwaarden zonneparken 

wilt, kunt u aangeven wat uw intenties zijn? 

 

 

 

 

e. Wij begrijpen uw opmerking niet op pagina 28 waarbij u ervan 

spreekt dat de invloed van mobiliteit beperkt is, kunt u uitleggen 

wat hiermee wordt bedoeld? 

 

 

f. We missen in deze notitie de doelstellingen en daarvan afgeleid de 

maatregelen en middelen, met andere woorden is het mogelijk om 

de impact van de maatregelen te kennen voordat de raad tot  een 

keuze komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. HVC – doelstellingen, hoe kunnen we HVC uitdagen om hogere 

ambities af te spreken wat betreft duurzaamheid/energie/MVO en 

social enterprice? Wat doet u hierin als aandeelhouder eventueel in 

samenwerking met andere aandeelhouders, wat heeft het voor 

consequenties in ons DVO ? 

 

d. Verruiming van randvoorwaarden 

Dit wordt genoemd in een opsomming van mogelijkheden. De keuzes 

aangaande deze mogelijkheden worden op een later moment aan uw 

raad voorgelegd. Deze keuzes worden in deze verkenning niet gemaakt. 

 

e. Uitleg invloed mobiliteit beperkt 

Zie antwoord onder a. We spreken over relatief beperkt omdat er veel 

aspecten spelen die buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen en 

wij dus niet direct kunnen sturen 

 

f. mist doelstellingen, maatregelen en middelen 

Zoals ook tijdens de laatste raadsinformatiebijeenkomst nadrukkelijk is 

verwoord, betreft voorliggend stuk slechts een verkenning. Hierin zijn 

nog geen keuzes over de maatregelen gemaakt. De komende periode 

worden allerlei maatregelen nader uitgewerkt (bijvoorbeeld via het 

uitvoeringsplan WEK, het bod RES, de warmtetransitie visie, het 

zonnebeleid, …). Nadere informatie over specifieke maatregelen komt 

uw raad de komende tijd dus toe. 

 

g. HVC 

Deze vraag ziet niet op het raadsvoorstel verkenningen. Gemeenten zijn 

via het CAW aandeelhouder. Dergelijke onderwerpen kunnen de 

bestuurders aandragen via de aandeelhoudervergaderingen. 

Gemeentelijk maatwerk kan worden geregeld in het GGP (gemeentelijk 

grondstoffen plan) wat u op een later moment nog ter besluitvorming 

wordt aangeboden en niet via het DVO met HVC. 

 



5. Aanpak Participatie 

a. Wat is het doel van de participatie? Wat moet er naar uw idee 

gerealiseerd worden/wat moet het opleveren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Op welke wijze zien betrokkenen hun input terug? 

 

 

 

 

 

 

c. We missen de belangengroepen (milieudefensie, fietsersbond, lto, 

knnv, ivn), op welke wijze gaat u hen erbij betrekken? 

 

 

 

 

 

d. Hoe krijgt de raad de input van de participatie te horen? 

 

a. Doel en opbrengst vd participatie. 

De kadervisie wordt opgepakt als pilot om te experimenteren met de 

Omgevingswet. Participatie is een belangrijke pijler onder deze wet en is 

ook verplicht onder die wet. Het doel daarvan, is om door vroegtijdig 

samen te werken, de kwaliteit van oplossingen te vergroten doordat 

verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. 

En dit is ook gelijk wat wij verwachten dat het oplevert: een kwalitatief 

goede en breed gedragen visie. Met beleid en plannen die is afgestemd 

op de behoeften van de burgers/stakeholders/ondernemers. 

 

b. Terugzien input 

De resultaten van de participatie worden teruggekoppeld met betrokken 

burgers, stakeholders en ondernemers. Verder zal de input worden 

vertaald in de Kadervisie en het Omgevingsplan. 

En ten slotte zal er bij de vaststelling van de kadervisie een verslag van de 

input van de participatie aan de gemeenteraad worden opgenomen. 

 

c. Te benaderen belangengroepen; 

Zoals u eerder al is toegelicht, gaan we in 1 op 1 gesprekken met de 

belangengroepen in gesprek. Dat doen we in 1 op 1 gesprekken omdat 

we daarmee veel meer de diepte in kunnen dan via digitale consultatie. 

Hoewel ook dat laatstgenoemde medium bij de belangengroepen zal 

worden  uitgezet met de vraag die verder binnen hun netwerk te 

verspreiden. Ook met de door u genoemde belangengroepen. Verder 

hebben we uw raad verzocht om ons partijen of personen die echt 

moeten spreken, te melden. 

 

d. Wij nemen de door u genoemde belangengroeperingen in onze lijst op. 

Informeren raad over input van participatie Zie het antwoord onder b. 

6. Economische verkenning 

a. Recreatie parken: wat is uw beeld bij het herontwerpen van deze 

parken? Zijn dit potentiële woonlocaties/ontwikkelruimte? 

 

a. Beeld bij het herontwerpen van de parken 

Op dit moment zijn er nog geen beelden, slechts denkrichtingen. Met die 

denkrichtingen gaan we nu de participatie in. Om zo input op te halen 



 

 

 

 

 

 

b. Hoe kan onze gemeente naar kringlooplandbouw ontwikkelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kunnen we een gemeente zijn die in de omgevingsvisie van KL een 

prikkel geeft tbv boerenbedrijven uit het veenweide gebied en die 

hier zich willen vestigen en op een kringloopwijze (circulair) zich 

gedragen. Wat is uw visie hierop? 

 

 

d. Velen gemeenten om ons heen denken actief over het aantrekkelijker 

maken van de vaarwegen, en doen voorstellen in samenspraak met 

waterschap, welke vaarwegen zijn wij voornemens aantrekkelijker te 

maken? 

 

 

 

 

 

 

waarmee een visie kan worden gevormd. Voorafgaande aan de 

besluitvorming over de kadervisie (hierin komen de afzonderlijke 

onderdelen als integrale visie terug) kan de raad het gesprek voeren en 

vragen stellen. 

 

b. Hoe kan onze gemeente kringlooplandbouw ontwikkelen 

Hoe dat kan, of dat wenselijk is en wat er dan voor gedaan moet worden, 

is iets waarop we pas op een later stadium ingaan. Zoals ook tijdens de 

laatste raadsinformatiebijeenkomst nadrukkelijk is verwoord, betreft 

voorliggend stuk slechts een verkenning. Hierin zijn nog geen keuzes 

over de maatregelen gemaakt. Overigens zal ook over 

kringlooplandbouw met stakeholders (waaronder het LTO) tijdens het 

participatietraject worden gesproken. 

 

c. Kunnen we een gemeente zijn die een prikkel geeft 

Ook hier geldt: of we dat kunnen en of we dat willen, is nu niet aan de 

orde. Voorafgaande aan de besluitvorming over de kadervisie (hierin 

komende afzonderlijke onderdelen als integrale visie terug) kan de raad 

desgewenst hierover het gesprek voeren en vragen stellen. 

 

d. Vaarwegen 

Voorliggend stuk is een verkenning. Hierin zijn nog geen keuzes over 

concrete maatregelen gemaakt. 

Overigens werkt Koggenland samen met het recreatieschap aan een 

regionaal vaarroutenetwerk. Momenteel wordt er o.a. gewerkt aan het 

verbeteren van de vaarroutenetwerk (door middel van bewegwijzering) 

in de Hulk. 

 



e. Bedrijventerreinen: hoe kan KL voor de innovatieve bedrijven de 

Jaagweg aantrekkelijk maken 

e. Hoe kan de Jaagweg aantrekkelijker worden gemaakt 

Wat hiermee wordt bedoeld, is ons niet duidelijk. 

   

 


