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1. Inleiding 

1.1. Initiatiefvoorstel en locatie analyse 

Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad van Waterland een initiatiefvoorstel van de CDA-fractie aangenomen 

en besloten om: 

1. In te stemmen met de locatie analyse Wonen op Marken.  

2. Het college van B&W op te dragen uiterlijk in het 4e kwartaal van 2016 de raad een voorstel (Plan van 

Aanpak) voor te leggen, waarin de te zetten stappen om te komen tot woningbouw voor de korte en mid-

dellange termijn (tussen de 2 en 10 jaar) op Marken zijn opgenomen.  

3. Het daaruit voortvloeiende programma voor Marken op te nemen in het Woningbouwprogramma (WBP) 

van de gemeente Waterland.  

4. Parallel hieraan het college van B&W op te dragen met de provincie Noord-Holland in overleg te treden om 

woningbouw op Marken op het sportcomplex mogelijk te maken.  

5. Parallel hieraan het college van B&W op te dragen met de Stichting Woonzorg Nederland in overleg te 

treden om te komen tot nieuwbouw van woningen op de locatie van de tijdelijke jongerenwoningen aan 

de Hoogkamplaan op Marken.  

1.2. Plan van Aanpak 

Voor u ligt het Plan van Aanpak (PvA) zoals onder besluit 2 is gevraagd. In dit PvA gaan wij in op de woning-

bouwlocaties zoals deze in de analyse Wonen op Marken (bijlage 1) zijn onderzocht. Deze locaties hebben wij 

getoetst aan een aantal haalbaarheidscriteria en op basis daarvan komen wij tot een prioriteitstelling van de 

locaties en een stappenplan om te komen tot woningbouw voor de korte en middellange termijn (besluit 2). De 

geselecteerde locaties en de programmering daarvan worden opgenomen in het Woningbouwprogramma 

(WBP) 2017 (besluit 3).  

1.3. Overleg provincie 

Met de provincie Noord-Holland is inmiddels overleg gevoerd over de herinrichting van het sportcomplex ten 

behoeve van woningbouw (besluit 4). De uitkomsten daarvan hebben wij vertaald naar dit PvA.  

1.4. Overleg met Woonzorg NL 

Met Woonzorg NL is overleg gevoerd over de tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan (besluit 5). De 

uitkomsten daarvan hebben wij vertaald naar dit PvA. 

1.5. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 gaan wij kort in op het overleg met de provincie over de herinrichting van het sportcomplex, de 

resultaten daarvan en de vertaling naar het PvA. In hoofdstuk 3 gaan we in op het overleg met Woonzorg NL 

over de tijdelijke jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan, de resultaten daarvan en de vertaling naar het 

PvA. In hoofdstuk 4 worden de criteria weergegeven waaraan wij de verschillende locaties hebben getoetst en 

waarom. Dit leidt tot een matrix waarin de locaties worden gewaardeerd en geprioriteerd. In hoofdstuk 5 is op 

basis van de waardering van de locaties een programmering opgenomen. Deze wordt opgenomen in het WBP 

2017, zoals gevraagd. In hoofdstuk 6 worden de stappen schematisch weergegeven om op korte en middel-

lange termijn (2 tot 10 jaar) tot woningbouw op Marken te komen.  
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2. Overleg provincie over sportcomplex 

2.1. Het overleg 

Zoals door de gemeenteraad is gevraagd zijn wij direct in overleg getreden met de provincie Noord-Holland om 

woningbouw op Marken op het sportcomplex mogelijk te maken. Dat is belangrijk om de haalbaarheid van 

deze locatie in te schatten in relatie tot de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Dat is het belangrijkste 

toetsingskader van de provincie voor ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen. 

 

De provincie heeft kennisgenomen van de locatie en de analyse Wonen op Marken. Zowel ambtelijk als be-

stuurlijk is aangegeven dat de locatie zal vallen binnen Bestaand Stedelijk Gebied (BSG), de opvolger van 

Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). BSG is ruimer en biedt daardoor meer mogelijkheden om daarbinnen stede-

lijke functies toe te voegen of te transformeren. De definitie van BSG wordt in de PRV afgestemd op die in het 

Besluit Ruimtelijke Ordening en luidt als volgt: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten 

behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 

openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.  

 

Momenteel wordt de PRV o.a. op dit punt herzien en dus verruimd. Besluitvorming vindt naar verwachting 

plaats in Provinciale Staten (PS) op 12 december 2016. GS stellen aan PS voor dat de gewijzigde PRV in wer-

king treedt op 1 maart 2017. Dit past goed bij onze plannen voor transformatie van een deel van het sportpark 

naar een woonfunctie. 

 

Voor alle duidelijkheid: ook al past een woningbouwontwikkeling binnen de definitie van BSG, deze moet in 

alle gevallen voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing in het bestemmingsplan. Dat betekent 

onder meer dat er voldaan moet worden aan de Ladder van duurzame verstedelijking (aantonen regionale 

woningbehoefte) en dat verschillende omgevingsfactoren moeten worden onderzocht en onderbouwd (cul-

tuurhistorie, archeologie, monument, beschermd stads en dorpsgezicht, bodemgesteldheid/zetting, bereik-

baarheid, water, verkeer & parkeren, ecologie, geluid, archeologie, lucht etc.). 

2.2. Conclusie 

Uit het overleg met de provincie en uit de tekst (en kaartmateriaal) van de nieuwe PRV, trekken wij de conclu-

sie dat de transformatie van een deel van het sportpark naar woningbouw past binnen BSG en de nieuwe PRV 

en dus – vanuit provinciaal beleid - haalbaar is. Wij nemen deze locatie dan ook mee in de toetsing aan de 

haalbaarheidscriteria, de programmering en het plan van aanpak. (zie ook hoofdstukken 4 en 5).  

3. Overleg met Woonzorg NL over jongerenwoningen 

3.1. Het overleg 

Zoals door de gemeenteraad is gevraagd zijn wij in overleg getreden met Woonzorg Nederland over de toe-

komst van de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan. Dit overleg heeft plaatsgevonden met de Clusterma-

nager Zaanstreek - Waterland - Kennemerland – Haarlemmermeer.  
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Voor de jongerenwoningen is in 2013 door ons vergunning verleend voor tijdelijke verhuur op basis van de 

Leegstandswet. Woonzorg wilde destijds de woningen tijdelijk verhuren in afwachting van afbraak of ver-

nieuwbouw. Er ligt immers een bouwvergunning voor de realisatie van 15 dijkwoningen op deze plek.  

 

In het overleg heeft Woonzorg duidelijk aangegeven dat zij inmiddels definitief afziet van de bouw van de 15 

dijkwoningen. Daarnaast is zij niet van plan om de jongerenwoningen te slopen en nieuw te bouwen. Deze 

ontwikkelingen passen niet in de missie en doelen van Woonzorg, namelijk de huisvesting van ouderen. Wel 

is zij bereid om de huurders een vast huurcontract aan te bieden, dus de tijdelijke huur om te zetten naar 

permanente huur. 

 

Als gemeente hebben we geen middelen om druk uit te oefenen op Woonzorg om bijvoorbeeld over te gaan tot 

sloop en nieuwbouw van de jongerenwoningen. Sterker nog, op grond van het overgangsrecht in het bestem-

mingsplan Marken 2013 mogen de woningen gewoon in stand worden gehouden. Wij kunnen dan ook niet 

tegenhouden dat Woonzorg de tijdelijke vergunningen laat verlopen en de huurders vaste huurcontracten 

aanbiedt. Voordeel is wel dat er 13 goedkope jongerenwoningen in de sociale huursector permanent aan ons 

woningbestand worden toegevoegd. 

3.2. Conclusie 

In dit stadium is sloop en nieuwbouw van de jongerenwoningen niet haalbaar omdat Woonzorg NL daarin niet 

kan en wil investeren. Door de tijdelijke huurcontracten om te zetten in vaste, kunnen 13 jongerenwoningen in 

de sociale huur, permanent aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Wel achten wij het zinvol om deze 

locatie op het WBP te plaatsen voor de langere termijn, om herontwikkeling te stimuleren.  

4. Criteria 

In de analyse Wonen op Marken zijn verschillende locaties onderzocht voor woningbouw. Het gaat daarbij om 

bestaande gebouwen die omgevormd kunnen worden naar woningen en locaties waar woningbouw ontwik-

keld kan worden. De eerste categorie ligt eenvoudiger omdat daarbij al een gebouw staat en in principe alleen 

de functie (en meestal ook de indeling) wordt gewijzigd naar wonen. Bij nieuwbouwlocaties ligt dat genuan-

ceerder omdat die momenteel nog een andere functie/gebruik kennen en nog geen bebouwing. De voorberei-

dingstijd en de planologische procedures zijn daardoor langer. 

 

In dit hoofdstuk formuleren wij de belangrijkste criteria die van belang zijn voor de haalbaarheid van de loca-

ties en – indien haalbaar – voor de prioriteitstelling van de locaties.  

4.1. Gemeentelijk ruimtelijk beleid 

De criteria vanuit ons eigen ruimtelijk beleid om locaties wel of niet op het Woningbouwprogramma te plaat-

sen, zijn als volgt geformuleerd: 

a. Geen grootschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied; 

b. Geen grootschalige ontwikkelingen op binnenstedelijk groen; 

c. Significante ruimtelijke verbetering binnen stedelijk gebied door woningbouw; 

d. De locatie is/komt als inbreilocatie beschikbaar als gevolg van het leegkomen van scholen of ander 

(maatschappelijk) vastgoed; 

e. De locatie heeft al bestuurlijke, privaatrechtelijke en/of planologische status. 
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4.2. Provinciaal ruimtelijk beleid 

Hierbij is in principe het criterium of de locatie past binnen de voorschriften van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening (PRV). Als een ontwikkeling niet past binnen de PRV is er eventueel ontheffing mogelijk, maar dit 

leidt tot meer onzekerheid over de haalbaarheid en – in ieder geval – tot een veel langere procedure.  

4.3. Grondpositie 

Een belangrijk criterium is de grondpositie, wie is eigenaar van de grond. In de analyse Wonen op Marken is 

met betrokken eigenaren gesproken over de bereidheid om hun locatie te ontwikkelen voor woningbouw. 

Echter bij particuliere eigenaren blijft altijd de vraag of zij uiteindelijk willen en kunnen ontwikkelen en op 

welke termijn. Projectontwikkeling is immers niet eenvoudig en vraagt ook de nodige voorfinanciering van 

kosten. Is de gemeente zelf eigenaar dan is er meer regie op de ontwikkeling, het woningprogramma, het pro-

ces en de planning.  

4.4. Waterrobuust bouwen 

Zoals u weet wordt vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek 

gedaan via de Pilot Meerlaagsveiligheid Marken. Rijk, provincie, waterschap, gemeente, de veiligheidsregio en 

lokale stakeholders werken daarbinnen samen. Het gaat daarbij om versterking van dijken maar ook om zoge-

naamd waterrobuust (waterbewust en zelfredzaam) bouwen en verbouwen. Eén van de strategieën daarbij is 

de doorontwikkeling van de klimaatadaptieve woontraditie op Marken. Dit is uitgewerkt in het onderzoek 

Marken boven water. Op dit moment vindt het vervolgonderzoek plaats. Hoe kan waterbewust en zelfredzaam 

bouwen op Marken eruit zien.  

 

Markers kennen als geen ander – en al eeuwenlang - het concept van waterrobuust bouwen. De aanwezige 

karakteristieke werven (terpen) en paalwoningen zijn het beste voorbeeld van de strijd tegen het water. Het 

advies is om in ieder geval bij nieuwbouw van woningen dit concept toe te passen. De locaties uit de analyse 

Wonen op Marken worden specifiek bij het onderzoek meegenomen en getoetst op de mogelijkheid om water-

robuust te bouwen, versterking cultuurhistorie, waterhuishouding, bodemgesteldheid, duurzaamheid e.d. Met 

de voorlopige resultaten van het onderzoek is bij de toetsing van de locaties rekening gehouden.  

4.5. Planologische status 

Een ander belangrijk criterium is of een locatie al planologische status heeft. Dit maakt ook onderdeel uit van 

de criteria geschetst onder par. 4.1. Gemeentelijk beleid. Het is echter voor de snelheid van het proces en dus 

de prioriteitstelling zodanig belangrijk, dat we ook afzonderlijk op dit criterium toetsen. 

4.6. Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 

Als gemeente proberen we een goed en gedegen volkshuisvestingsbeleid te voeren. Dat wil zeggen dat er 

voldoende en goede woonruimte is voor alle bewoners en dat doelgroepen die het juist lastig hebben op de 

woningmarkt ook kunnen beschikken over geschikte en betaalbare woonruimte. Wij toetsen de verschillende 

woningbouwlocaties dan ook op het criterium of er in de sociale sector kan worden ontwikkeld en of er doel-

groepenbeleid (jongeren, starters, senioren, zorgbehoevenden) kan worden gevoerd. 

4.7. De Toets 

In onderstaande matrix toetsen wij de verschillende locaties uit de analyse Wonen op Marken op de hiervoor 

geformuleerde criteria. De locaties die in de analyse als niet haalbaar zijn beoordeeld, zijn hierbij buiten be-
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schouwing gelaten (huisartsenpraktijk/brandweerkazerne en Minneweg-Noord). Verder houden wij de volgor-

de van de onderzochte locaties uit de analyse aan. Daarnaast zijn er twee recente woningbouwinitiatieven die 

wij graag willen betrekken in dit PvA. 

 

Burgerinitiatief boxenring 

Recent hebben wij een burgerinitiatief ontvangen vanuit Marken. Het betreft het idee om de boxenring (de 

grote verzameling bergingen en werkruimtes bij de entree van Marken) op te waarderen tot 

woon/werk/bergruimtes (zie bijlage 2). Het idee is om de mogelijkheid te creëren van een extra bouwlaag met 

kap op de boxen en op de verdieping kleine wooneenheden te realiseren. Dit initiatief vinden wij zodanig 

interessant dat wij het graag meenemen in dit PvA. 

 

Locatie naast Patmoskerk 

Een andere locatie die wij meenemen in dit PvA is de locatie direct naast de Patmoskerk aan de Hoogkamp-

laan. Deze is deels in eigendom bij de kerk en deels bij Stichting Evean Zorg. Op deze locatie ligt in het be-

stemmingsplan Marken 2013 een wijzigingsbevoegdheid van agrarisch naar 3 woningen. Daarmee is het Be-

staand Stedelijk Gebied en kunnen er stedelijke functies zoals woningbouw ontwikkeld worden. Interessant 

genoeg om de locatie toe te voegen aan dit PvA. 

 

Locatie* Gem. 

beleid 

Prov. 

beleid 

Grond-

positie 

Water-

robuust 

Plan. 

status 

Vhv-

beleid 

Totaal-

score 

Prior. 

1. Kerkbuurt 22 ++ ++ -- ++ ++ - ++ 1 

2. Buurterstraat 2 ++ ++ -- -/+ - -/+ + 2 

3. Kruisbaakweg 6 + -/+ -- -- + -/+ -/+ 3 

4. Hoogkamplaan 

3 t/m15 

++ ++ -/+ ++ (bij nieuw-

bouw) 

++ ++ ++ 1 

5. Sportpark SV 

Marken 

++ ++ ++ ++ - ++ ++ 1 

6. achter Buurter-

straat 39 

-- -- -- -/+ -- -/+ -- 0 

7. Moeniswerfpad 

1 

+ -/+ -- ++ -- - -/+ 3 

8. Boxenring ++ ++ -- ++ -- -- + 2 

9. Naast Patmos ++ -/+ -- ++ + + + 2 

 

Toelichting bij de locaties/scores: 

1. Kerkbuurt 22 

Voor het verbouwen van het voormalige gemeentehuis naar 5 appartementen is op 19-07-2016 al omgevings-

vergunning verleend. Start uitvoering is afhankelijk van de eigenaar/ontwikkelaar. Deze locatie scoort dus 

maximaal op haalbaarheid en krijgt dan ook prioriteit 1. Opvoeren op het WBP heeft geen meerwaarde omdat 

er al een bouwrecht ligt. De bal ligt bij de ontwikkelaar. 

2. Buurterstraat 2 
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De voormalige kadoshop/groentewinkel, is in particulier eigendom. De locatie scoort hoog op gemeentelijk en 

provinciaal beleid omdat het in bestaand stedelijk gebied ligt, het gaat om transformatie naar woningbouw, 

gelet op de bebouwing in de directe nabijheid. Hier kan zeker waterrobuust worden gebouwd. Verder is het 

gelet op de schaal van de locatie en de eerste plannen de vraag of wij vhv-beleid kunnen voeren (sociale 

huur/doelgroepen). Dat hangt af van de medewerking van eigenaar en woningcorporaties. De locatie krijgt 

daarom prioriteit 2. 

3. Kruisbaakweg 6 

Kruisbaakweg 6 staat ook bekend als De Loods. Voor dit perceel is al jaren geleden bouwvergunning verleend 

voor een woning met atelier. Dit is ook in het bestemmingsplan vertaald met een bouwrecht. Deze locatie 

scoort dan ook hoog op gemeentelijk ruimtelijk beleid, ook als het bouwrecht voor woning/atelier zou worden 

opgewaardeerd naar meerdere woningen. Het scoort laag op provinciaal ruimtelijk beleid omdat dit gezien 

wordt als landelijk gebied. Omdat er al een bouwrecht op het perceel rust moet het haalbaar worden geacht 

om hier meerdere starterswoningen te realiseren, maar de planologische procedure hiervoor is langer dan 

bijvoorbeeld voor Kerkbuurt 22 (bestemmingsplanherziening of projectafwijkingsbesluit). Cultuurhistorisch 

gezien is waterrobuust bouwen op deze locatie ongeschikt (geen nieuwe Bennewerf, haalt zicht weg op de 

historische kern). Ook het voeren van vhv-beleid scoort wat lager omdat dat afhangt af van de medewerking 

van eigenaar en woningcorporaties. De locatie krijgt daarom prioriteit 3. 

4. Hoogkamplaan 3 t/m15 

Dit betreft de jongerenwoningen met een tijdelijk huurcontract in eigendom en beheer bij Woonzorg NL (zie 

ook hoofdstuk 3). Deze locatie scoort hoog op bijna alle criteria. Hoewel Woonzorg niet wil slopen en nieuw-

bouwen kunnen deze woningen wel eenvoudig aan het woningbestand worden toegevoegd, door het omzetten 

van de tijdelijke naar vaste huurcontracten. De woningen voorzien duidelijk in een behoefte bij Markense 

jongeren. Woonzorg wordt eenvoudig meegedeeld dat geen bezwaar bestaat. Wel wordt deze locatie op het 

WBP geplaatst voor de langere termijn, zodat herontwikkeling wordt gestimuleerd. Tenslotte overwegen wij om 

de bouwvergunning voor 15 (dure) dijkwoningen in te trekken. 

5. Sportpark SV Marken 

Transformatie van een deel van het sportcomplex naar woningbouw scoort zeer hoog op nagenoeg alle crite-

ria. Alleen de planologische status is er nog niet. De locatie is kansrijk voor waterbewust bouwen. Vanuit deze 

locatie is er panoramazicht op de Kerkbuurt en de locatie heeft een relatie met het Markermeer. Daarnaast 

betreft het gemeentelijk eigendom. Deze locatie krijgt daarom prioriteit 1. Punt van aandacht is wel dat in 

nauw overleg met de SV Marken wordt getransformeerd en dat – gelet op het mogelijke aantal woningen – 

gefaseerd wordt ontwikkeld, dus dat niet alle woningen in één keer op de markt komen. Dit komt terug in het 

PvA. Tenslotte betreft dit gebied het laagste deel van Marken, waarvoor een apart peilbeheer geldt. Hiermee 

moet bij de verdere uitwerking rekening worden gehouden. 

6. Achter Buurterstraat 39 

Tussen het parkeerterrein en de woningen aan Buurterstraat 39 t/m 45 ligt een parkachtig gebiedje in particu-

lier eigendom van 2 eigenaren. Deze locatie scoort laag op nagenoeg alle criteria. Het past niet in ons eigen 

ruimtelijk beleid (geen grootschalige ontwikkelingen op binnenstedelijk groen) en het provinciale ruimtelijke 

beleid (ligt buiten BSG dus in landelijk gebied). Wij achten deze locatie dan ook niet gewenst en haalbaar.  

7. Moeniswerfpad 1 
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Dit betreft een voormalig agrarisch bedrijf. In de analyse Wonen op Marken staat daarover het volgende: op 

deze locatie is het eventueel mogelijk om op het bebouwde oppervlak van de boerderij 6 woningen te realise-

ren. De kwaliteit van de bebouwing en de inpassing ervan is op deze locatie van groot belang omdat het in het 

open landschap ligt. Wel kan het bouwen van enkele woningen ter vervanging van agrarische opstallen leiden 

tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Deze locatie scoort gemiddeld omdat deze in het landelijk gebied ligt, wat zorgt voor veel complicaties t.a.v. 

de haalbaarheid. De provincie kent een ruimte-voor-ruimte-regeling t.a.v. voormalige agrarische bebouwing 

maar deze is complex en met allerlei randvoorwaarden omgeven. Verder leidt deze regeling slechts tot de 

mogelijkheid van ontwikkeling van één of enkele woningen, afhankelijk van de oppervlakte agrarische be-

bouwing die wordt gesaneerd. Uit het vervolgonderzoek Marken boven water blijkt echter wel dat deze locatie 

uitermate geschikt is voor een nieuwe terp omdat het een bestaande bebouwde plek is, die terughoudend ligt. 

De locatie krijgt daarom wat ons betreft prioriteit 3 en wordt op het WBP geplaatst. 

8. Boxenring 

Deze locatie scoort redelijk hoog, vooral omdat deze goed past binnen gemeentelijk en provinciaal ruimtelijk 

beleid en waterrobuust bouwen. De beeldkwaliteit van dit deel van Marken kan worden opgewaardeerd, het 

aantal kleine starterwoningen kan worden uitgebreid, het is waterrobuust én het is met een relatief eenvoudi-

ge bestemmingsplanwijziging te faciliteren. Uiteraard moeten verschillende randvoorwaarden worden gesteld 

vooral t.a.v. de veiligheid (constructie) en beeldkwaliteit (bv. via een beeldkwaliteitsplan in het bestemmings-

plan). Het eigendom van de boxen is zeer versnipperd maar dat hoeft geen beletsel te zijn. Als de ene eigenaar 

gebruik maakt van de ophoging en zijn buur (voorlopig) niet, geeft dat juist een gevarieerd gevelbeeld. Gelet 

op het particuliere, versnipperde eigendom scoort het laag op grondpositie en de mogelijkheid om vhv-beleid 

toe te passen. Vandaar dat deze optie wel prioriteit krijgt (2) maar pas moet worden overwogen nadat met 

woningbouw op het sportpark is gestart. De reden daarvan is dat de gemeente daar het eigendom heeft en dus 

volledige regie heeft op woningprogramma en ruimtelijke kwaliteit. Zo kan gebouwd worden op basis van 

woningbehoefte en voor doelgroepen. Bij de Boxenring kan dat niet, er zijn ca. 80 boxen en we hebben geen 

regie op aantallen woningen, woningprogramma en doelgroepenbeleid. De meerwaarde moet tezijnertijd wor-

den onderzocht op basis van de (regionale) woningbehoefte op dat moment. Tenslotte wordt de boxenring 

verder onderzocht in het kader van waterrobuust bouwen (opwaardering) in samenhang met de aanwezige 

bedrijvigheid, de tijdelijke supermarkt en het parkeerterrein. Het verdient aanbeveling om de resultaten daar-

van af te wachten. 

9. Naast Patmoskerk 

Ook deze locatie scoort hoog op meerdere criteria. Probleem is wel dat de provincie de locatie voorshands 

slechts voor een deel binnen BSG brengt (alleen het deel van Evean, althans op de indicatieve kaart), dus 

daarover moet nog nader overleg plaatsvinden. De wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan voor wo-

ningen beslaat immers een groter gebied en naar onze mening moet dat volledig worden aangemerkt als BSG. 

In dat geval ontstaan er ook meer ontwikkelmogelijkheden voor bijvoorbeeld wonen met zorg. Uit contact met 

Buurtzorg is gebleken dat men in overleg is met de eigenaren over ontwikkeling van een buurtzorghuis. Wij 

willen deze ontwikkeling graag faciliteren. De locatie krijgt dan ook een hoge prioriteit (2) wat ook in het PvA 

tot uitdrukking komt. 
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5. Programmering 

Op basis van de criteria zoals deze in hoofdstuk 4 zijn geformuleerd en de prioriteitstelling van de verschillen-

de woningbouwlocaties, komen wij tot de volgende programmering van locaties in het WBP. 

 

Locatie Prioriteit Programmering WBP (=oplevering) 

1. Kerkbuurt 22 1 2017 (afhankelijk van ontwikkelaar) – 5 woningen 

2. Buurterstraat 2 2 2020 (afhankelijk van ontwikkelaar) – indicatie 6 woningen 

3. Kruisbaakweg 6 3 2022 (afhankelijk van ontwikkelaar) – indicatie 6 woningen 

4. Hoogkamplaan 3 t/m15 1 Na 2022 – indicatie 30 woningen 

5. Sportpark SV Marken 1 2020 oplevering fase 1 – indicatie 20 woningen (totaal 50 a 

60 woningen) 

6. achter Buurterstraat 39 0 n.v.t. (niet gewenst en haalbaar) 

7. Moeniswerfpad 1 3 Na 2022 (afhankelijk van particulier initiatief) – indicatie 6 

woningen 

8. Boxenring 2 Na 2022 (afhankelijk van particulier initiatief) – indicatie 25 

woningen 

9. Naast Patmoskerk 2 2022 (afhankelijk van ontwikkelaar) – indicatie 8 woningen 

6. Plan van Aanpak 

Op basis van de programmering (= verwachte jaar van oplevering) kan een PvA worden gemaakt voor de con-

crete stappen die nodig zijn om de locatie te ontwikkelen. De noodzakelijk stappen voor de locaties in particu-

lier eigendom zijn niet in te plannen omdat het onbekend is, of en wanneer deze ontwikkeld gaan worden. De 

gemeente heeft daarbij vooral een faciliterende rol. De locaties die prioriteit hebben gekregen worden in ieder 

geval alle op het Woningbouwprogramma 2017-2022 geplaatst. Zodra zich één van deze initiatiefnemers 

meldt wordt bekeken hoe het initiatief zich verhoudt tot de lopende projecten op Marken wat betreft planning, 

fasering, capaciteit en woningprogramma. Vervolgens wordt deze definitief geprogrammeerd. 

 

Voor alle projecten geldt dat daarvoor nog afzonderlijke plannen van aanpak moeten worden opgesteld met 

randvoorwaarden, begroting, projectorganisatie, planning, risicoanalyse e.d. 

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Locatie Noodzakelijke stappen Planning 

Herinrichting Sportpark SV Marken 1. vaststellen globaal woningprogramma 1e kw. ‘17 

2. opstellen SPVE 2e /3e kw. ‘17 

3. overleg/inspraak/vaststelling SPVE 4e kw. ‘17/1e kw. 

‘18 

4. aanbesteding 2e / 3e  kw. ‘18 

5. bestemmingsplanprocedure 4e kw. ‘18/2019 
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6. bouw fase 1 2020 

7. bouw fase 2 2024 

8. bouw fase 3 2028 

Opwaardering Boxenring 1. vaststellen gewenste beeldkwaliteit 2019 

2. bestemmingsplanprocedure 2020/2021 

3. vergunningverlening en uitvoering Vanaf 2022 

Tijdelijke starterswoningen Hoogkamp-

laan 

1. Omzetten tijdelijke naar permanente 

huur 

1e kw. ‘17 
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