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Aanleiding voor het verzoek om vooroverleg 

Aanleiding voor het opstellen van deze conceptaanvraag zijn de beoogde bouwplannen voor het 

perceel aan de Buurterstraat 2 en Kerkbuurt 22 te Marken. Hierna te noemen: "het project". 

Het pand Buurterstraat 2 is eigendom van 	 en Kerkbuurt 22 is eigendom van 

. Zij zijn de opdrachtgever voor de bouwplannen. 

Hieronder Woluil Lie plannen beschreven. Daaruit blijkt dat er een aantal vragen is met betrekking tot 

de planologische haalbaarheid van de plannen. 

De twee bouwplannen worden gecombineerd in één vooroverleg, omdat er samenhang is. Kerkbuurt 

22 kan alleen herontwikkeld worden als er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit is niet 

mogelijk op de locatie zelf. De ruimte voor de parkeerplaatsen is gevonden op het perceel 

Buurterstraat 2. 

Graag zou de gevolmachtigde, Marije Jurriëns van Amory Jurriëns Concept en Projectmanagement, 

overleg willen voeren met de gemeente Waterland over de haalbaarheid van beide plannen. 

Hieronder worden de plannen toegelicht. Alle tekeningen zijn als bijlage bijgevoegd. 

Ligging van de projecten en huidige situatie 

Marken is een beschermd dorpsgezicht. Kerkbuurt 22 is een markant gebouw midden in Marken als 

onderdeel van het beschermde dorpsgezicht. Het perceel Kerkbuurt 22 is 209 m2 groot. 

Buurterstraat 2 is thans een woonhuis/winkel met opslag aan de achterzijde. Daarnaast zijn er 

meerdere schuurtjes te vinden op het stuk grond. De bebouwing is niet monumentaal. Het gehele 

perceel Buurterstraat 2 is circa 1.000 m2 groot. 

Het huidige huis aan de Buurterstraat is eind jaren vijftig gebouwd en de aanbouw aan de achterkant 

is midden jaren zestig gerealiseerd. 

Het pand met bijgebouwen is links op het perceel gesitueerd. De gehele rechterzijde is op dit moment 

niet bebouwd. 

Huidig bestemmingsplan 

Buurterstraat 2 

De huidige bestemming is op de kaart op de volgende pagina te zien: 

Het perceel heeft bestemming "wonen 2" (geel) en "tuinen" (groen). 

Er is een aantal dubbelbestemmingen: Aardkundige waarde, Beschermd Dorpsgezicht en 

Archeologische waarde. 

De functieaanduiding gemengd is over de gehele lengte van het perceel in het gele gedeelte. 

De bouwhoogtes zijn: 9 meter voor de nok en 6 meter voor de goot. 

2 



Kerkbuurt 22 

Hieronder is de luchtfoto en de bestemmingsplankaart van Kerkbuurt 22 weergegeven. 

Het gebouw heeft als bestemming "wonen 1". Tevens zijn er dubbelbestemmingen aardkundig en 

archeologie 2. Ook is er sprake van een functieaanduiding "gemengd". 

De maximale bouwhoogte is 11,4 meter en de maximale goothoogte is 7,2 meter. 

Beoogde bestemming en plan 

Namens de eigenaar onderzoekt Amory Jurriëns Concept en Projectmanagement de mogelijkheden 

tot sloop-/nieuwbouw van Buurterstraat 2 en tot renovatie van Kerkbuurt 22. 

Om deze plannen te kunnen realiseren is er een ontheffing cq wijziging ten opzichte van het 

bestemmingsplan en Bouwbesluit wellicht noodzakelijk. De ontheffing zal dan met name worden 

ingegeven door het feit dat de nieuwbouw zoveel mogelijk in de bestaande omgeving wordt ingepast, 

rekening houdend met goot- en nokhoogte en de bouwstijl in Marken. Hierdoor is bijvoorbeeld de 

verdiepingshoogte niet conform Bouwbesluit. Het zelfde geldt voor de inpassing van de woningen in 

Kerkbuurt 22. 

Een ontheffing is ook noodzakelijk voor het feit dat er geen berging in de woning wordt gerealiseerd. 

Gezien de grootte van de woningen zou een ontheffing mogelijk moeten zijn. 

Een ander, planologisch, aspect is dat de ontworpen nieuwbouw niet exact op de locatie van het 

bestaande gebouw staat. Het wordt iets naar rechts opgeschoven om zo de buurman meer 

ruimte/privacy te geven. Tevens wordt de nieuwbouw iets naar rechts gedraaid waardoor er een 

evenwijdige afstand van 5,50 meter tussen de linkerbuurman en de nieuwbouw ontstaat. De 

mogelijkheden en uw medewerking hiertoe in het bestemmingsplan zouden wij graag bespreken. 
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Tevens is van belang dat het toegestaan wordt om de parkeerplaatsen voor Kerkbuurt 22 te realiseren 

op het perceel van Buurterstraat 2. Deze parkeerplaatsen liggen op exact 112 m van het pand. 

Hieronder is een tekening opgenomen met de beoogde nieuwe situatie op het perceel Buurterstraat 2. 

Op de tekening is tevens te zien hoe het parkeren op eigen terrein  wordt gerealiseerd. Als 

parkeernorm is 1,5 plek per woning gehanteerd. In het totaal zijn er 21 plekken getekend. 

Verklaringen van omwonenden 

Met een aantal direct omwonenden van Buurterstraat 2 is reeds gesproken. omdat de plannen voor dit 

perceel het meest ingrijpend zijn. 	 staat positief 

tegenover de plannen. Hij wil bovendien een stukje grond overnemen, zodat hij oeter achterom kan 

bij zijn huis en zijn caravan achter kan parkeren. 

Hieronder zijn twee foto's van de bestaande situatie. 

Ook zij 

hebben in een verklaring aangegeven geen bezwaar tegen de bouwplannen te hebben. 

Van alle aangesproken buren is een schriftelijke verklaring beschikbaar. 
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De achterzijde van Buurterstraat 2 met aan de waterrand bebouwing zonder openingen en een laag schuurtje. 

Beschrijving programma 

Binnen de gemeente Waterland en daar binnen weer in Marken is een grote behoefte aan woningen 

voor starters. In dit project wordt hierop ingespeeld. In het gebouw op Buurterstraat 2 komen 9 

starterswoningen, waarvan de drie woningen op de begane grond rolstoeltoegankelijk zijn. 

Tabel oppervlakten woningen Buurterstraat 2 

Begane grond 	le  verdieping 2e  verdieping 

63 m2 63m2 46m2 

60 m2 60m2 37m2 

60 m2 60m2 46m2 

De woningen op de begane grond hebben een terras en op de eerste verdieping een houten balkon 

(beunen). De woningen op de tweede verdieping hebben geen buitenruimte. Onderzocht wordt of met 

behulp van een speciaal uitklapbaar raam een buitenruimte gecreëerd kan worden (Velux). 

Voor de woningen is een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning gehanteerd. 

Op elke parkeerplaats kan een beugel komen, zodat de parkeerplaats ook echt privé is. 

Het onbebouwde gedeelte van het perceel wordt benut voor parkeren. Aan de waterkant zal een 

groene haag gerealiseerd worden, zodat de auto's enigszins uit het zicht zijn voor de Kerkbuurt. Dit is 

ook een wens van de bewoners aan de overkant. 

De prijzen van de woningen aan de Buurterstraat zullen variëren van € 125.000,= tot € 179.500,= 

v.o.n. inclusief parkeerplaats. 

In Kerkbuurt 22 komen vijf appartementen voor starters. 
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De twee woningen op de begane grond zijn rolstoeltoegankelijk, aangezien de entree van de 

woningen aan de achterzijde komt. De stoep aan de voorzijde zal niet meer als entree gebruikt 

worden, maar wel gehandhaafd blijven. 

Tabel oppervlakten woningen Kerkbuurt 22 

Begane grond 	l e  verdieping 	2e  verdieping 

43 m2 
	

43m2 	 83m2 

66m2 	 72m2 

De linker woning op de begane grond heeft een tuin/terras en de woning op de zolderverdieping heeft 

een loggia. Bij de andere woningen is geen buitenruimte opgenomen. 

De eerste verdieping is uitgebreid op de uitbouw van de begane grond, waardoor er een mooi 

driekamer appartement ontstaat. 

De prijzen van de woningen aan de Kerkbuurt zullen variëren van € 119.500,= tot € 189.500,= k.k. 

inclusief parkeerplaats. 

De woningen op de begane grond in beide locaties zijn uiteraard ook geschikt voor ouderen. 

Stedenbouwkundige opzet 

De opzet bij Buurterstraat 2 is om zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwingscontouren een 

nieuw gebouw te realiseren. 

Door zoveel mogelijk binnen de bestaande contouren te blijven, blijven zichtlijnen gehandhaafd en 

wijzigt er stedenbouwkundig nagenoeg niets. 

Hieronder zijn de afbeeldingen te zien van de huidige situatie en de (geschetste) nieuwe situatie. 

Gekozen is om een zichtlijn vanuit de Buurterstraat te laten zien en het zicht op de locatie vanaf de 

andere kant van het water (Westerstraat). 

Huidig 
	

Nieuw 
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Huidig 
	

Nieuw 

Zoals u kunt zien wordt de goothoogte van het gebouw aan het water opgetrokken tot de goothoogte 

van het gebouw aan de voorzijde. Tevens is te zien dat de nokhoogte niet wijzigt. 

Doordat het gebouw iets verschuift op het kavel, om onder andere de buurman wat ruimte te geven, 

komt het volume een klein stukje meer de Buurterstraat in. Ons inziens is de wijziging niet dusdanig 

dat het beeld in de straat verandert. 

Hiernaast is een foto opgenomen waarin de oude 

en nieuwe situatie (dunne zwarte lijn) aan de 

voorzijde van Buurterstraat 2 schetsmatig te zien 

zijn. 

Kerkbuurt 22 wordt gerenoveerd. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er in de kap twee dakkapellen 

en een loggia komen en dat er op de uitbouw aan de achterzijde een laag bij komt. Daarnaast zal de 

entree van de woningen aan de achterzijde komen, zodat er een gelijkvloers entree is. Er wordt hierbij 

gebruik gemaakt van een bestaande deur. De entree aan de voorzijde zal bouwkundig wel in stand 

gehouden worden voor het beeld. 

Referenties behorend bij Buurterstraat 2 

De nieuwbouw zal in Marker stijl worden opgetrokken. 

Referenties zijn hierna opgenomen. 
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Naar aanleiding van het bovenstaande verzoeken wij vriendelijk om met u in overleg te treden 

alvorens definitief een omgevingsaanvraag in te dienen. 

Hierna zijn de tekeningen van het schetsontwerp opgenomen van de beide locaties. 

De tekeningen kunnen op verzoek apart worden toegezonden in een betere resolutie. 

Voor het Digitaal Loket zijn alle tekeningen in één bestand gevoegd. 
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