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Gemeente Stede Broec 
t.a.v. College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 20 
1610 AA Bovenkarspel 
 
Bovenkarspel, 13 november 2021 
 
 
Betreft: vragen over subsidie om versneld extra woningen te bouwen 
 
Geacht college, 
 
In de gemeente Stede Broec staan we voor grote opgaven, ook op het gebied van woningbouw. In 
Waterweide wordt nu volop gebouwd en verschillende ‘inbreiprojecten’, zoals Plan de Zwaan, 
Patiowoningen Thea Beckmanweg en Odulphushof, vangen aan of zijn net afgerond. Ook staan er nog 
genoeg plannen op de plank, zoals Florapark. 
 
Bij het bouwen van woningen is de gemeente ook aanzet, zoals bij het opstellen van principeverzoeken 
en bestemmingsplannen en het afgeven van (bouw)vergunningen. Hier is expertise bij nodig. De fractie 
van de VVD weet dat er beperkte capaciteit is binnen de ambtelijke organisatie. Om deze reden is het 
wellicht interessant om beschikbare subsidies vanuit het Rijk of de provincie aan te wenden. Hier kan 
expertise voor worden ingehuurd. Subsidies kunnen worden gebruikt om expertise in te huren die nodig 
is om woningbouwprojecten te realiseren. 
 

1. Bent u bekend met het artikel “Kleinere gemeenten laten tonnen subsidie liggen om versneld 
extra woningen te bouwen”1? 

2. Bent u bekend met de genoemde subsidie van de provincie om versneld woningen te bouwen? 
3. Ziet het college kansen in het versnellen van bouwprojecten, zoals Florapark, met deze 

subsidie? Zo nee, waarom niet? 
4. Ziet het college mogelijkheden om bepaalde expertise in te huren om een oplossing te zoeken 

voor de ontsluiting van de nieuwe wijk Florapark en te financieren met deze provinciale 
subsidie? Zo nee, waarom niet? 

5. Gaat het college aanspraak maken op deze beschikbare subsidie voor nieuwbouwprojecten? 
Zo nee, waarom niet? 

6. Wilt u deze vragen beantwoorden voor de raadsvergadering van 25 november 2021? 
 
Conform artikel 33 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij een schriftelijk antwoord op 
bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na dagtekening. 
 
Met liberale groet, 
namens de fractie van de VVD 
 
Mike Lezaire 
Fractievoorzitter 
 
Ivo Nooter 
Raadscommissielid 
 
Joey Leeuwinga 
Raadscommissielid 

 
1 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/294266/kleinere-gemeenten-laten-tonnen-subsidie-liggen-om-versneld-extra-
woningen-te-bouwen 


