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Definities 
 

Onder betaalbaar, middelduur, duur en topduur respectievelijk in de huur en 
koopsector wordt verstaan: 

Prijsklasse Huur Koop (WOZ-waarde) 

Betaalbaar <€ 520 <€200.000 

Middelduur €520 -€615 €200.000 -€350.000 

Duur  €615- €800 €350.000 -€500.000 

Topduur >€800 >€500.000 

Noot: definities uit de regionale woonvisie. 

 

BBSH: Besluit Beheer Sociale Huursector. 

 

Doorstromer 

De woningzoekende die een zelfstandige herbezetbare woonruimte in de regio 
achterlaat voor verhuur of verkoop en die zich op de woningmarkt begeeft. 

 

Jongere 

De woningzoekende die de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt. 

 

Kernvoorraad 

Tot de kernvoorraad worden gerekend de huurwoningen waarvan het huurniveau 
niet uitkomt boven het bedrag genoemd  in artikel 20 lid 2 van de Wet op de huur-
toeslag (voor het subsidietijdvak 2007-2008 € 491,64 per maand)  

Noot: het hierboven genoemde bedrag wordt met ingang van 1 juli van elk jaar 
aangepast, overeenkomstig artikel 27 van de Wet op de huurtoeslag. 

 

Kwalitatieve woningbehoefte: 

Woningbehoefte gebaseerd op discrepantie tussen huidige woonsituatie tov ge-
wenste woonsituatie. 

 

Kwantitatieve woningbehoefte: 
Woningbehoefte gebaseerd op gelijkblijvend regionaal percentage woningen 
(7%) in relatie tot de toename gebaseerd op groei volgens het streekplan. 
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Levensloopbestendig 

Een woning is  levensloopbestendig indien deze zodanig is ingericht dat iedereen 
er kan wonen, ongeacht aard en omvang van de hulpvraag. Ook zonder hulp-
vraag. Gedwongen verhuizen is er niet meer bij. De bewoner blijft samenwonen 
met de partner of een familielid.  

 

MGE  

Maatschappelijk Gebonden Eigendom, voor verdere uitleg zie paragraaf 6.6 

 

Ontgroening: 

Afname van aandeel 25 tot 39 jarigen in de bevolkingssamenstelling. 

 

Oudere/Senior 

De woningzoekende met een leeftijd van minimaal 55 jaar. 

 

Scheefwonen: 

• Het aantal personen dat in een woning woont is niet het optimale aantal 
in relatie met de grootte van de woning. Voorbeeld één persoon in een 
grote eengezinswoning of meerdere personen in een twee kamer appar-
tement. 

• Dan wel het feit dat personen in een bepaald huis wonen dat goedkoper 
is dan ze zich eigenlijk kunnen veroorloven. Ze zouden dus kunnen kie-
zen te verhuizen naar een duurder huis, maar doen dat niet. Bijvoorbeeld 
omdat ze er geen behoefte hebben aan een groter huis of omdat ze ver-
knocht zijn aan hun buurt. 

 

Sociale voorraad 

Alle woningen uit de kernvoorraad plus de woningen waarvan de huur niet hoger 
is dan de bovengrens van de middeldure huur grens in bovengenoemd schema. 

 

Starter 

De woningzoekende die zich vanuit een onzelfstandige woonsituatie op de wo-
ningmarkt begeeft; tevens dient hieronder te worden verstaan de in de regio in-
gezeten woningzoekende die in een proces van echtscheiding verkeert respec-
tievelijk in een proces van ontbinding van een duurzame samenleving. 

 

Te woon 

Dit houdt in dat men kan kiezen of men een woning wil huren dan wel kopen. 
Men kan ook kiezen eerst te huren en daarna te kopen. Er wordt aan de nieuwe 
bewoner een mix van mogelijkheden aangeboden zowel in huur als koopsfeer. 
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Men kan kiezen welk aanbod het best past. Op termijn kan men een gekozen 
huurvorm omzetten in een koopvorm. Hiermee wordt de kloof tussen huur en 
koop verkleind. 

 

Vergrijzing: 

Toename van het aantal personen ouder dan 55 jaar in de bevolkingssamenstel-
ling. 

 

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 

Woondienstenzone is een leefomgeving die mensen met een beperking in staat 
stelt gewoon in hun eigen buurt te blijven wonen. Ook als ze hulp nodig hebben. 
In een woondienstenzone zijn allerlei activiteiten op een toegankelijke manier 
georganiseerd voor de bewoners van de buurt. Denk daarbij aan alarmopvolging, 
een boodschappenservice, huisartsenzorg, fysiotherapie, praktische hulp, zorg-
verlening, welzijn en gezamenlijke maaltijden. Een veel gehanteerde richtlijn is, 
dat een woondienstenzone interessant is voor een verzorgingsgebied van 10.000 
inwoners in een straal van 500 meter 

 

WVG: Wet Voorkeursrecht gemeente 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt de Lokale Woonvisie Gemeente Naarden 2008-2020. Op 4 februari 
2009 heeft de gemeenteraad de lokale woonvisie, welke door het college van 
B&W aan hen was aangeboden, gewijzigd vastgesteld. 

Gedurende het besluitvormingsproces zijn vele discussies gevoerd waarbij met 
name de beantwoording van de vragen hoeveel woningen en voor wie deze te 
bouwen een grote rol heeft gespeeld. 

Het advies van het college aan de raad op de vraag voor wie te bouwen is door 
de raad overgenomen. Bij nieuwbouw zal als uitgangspunt de overall verdeelsleu-
tel als volgt zijn:  

• eenzesde deel van de woningen zal in het betaalbare segment worden 
gerealiseerd,  

• tweederde deel in het middeldure segment en  

• eenzesde deel in het dure/topdure segment. 

 

Het advies van het college over de hoeveelheid nieuw te bouwen woningen is 
niet overgenomen door de raad. De raad heeft besloten dat per gemeentelijke 
ontwikkellocatie een beslissing genomen zal worden hoeveel woningen er wor-
den ontwikkeld. Het definitieve aantal zal moeten passen binnen de randvoor-
waarden dat deze ontwikkelingen plaats zullen moeten vinden op basis van inte-
grale kosten en budgettaire neutraliteit. In de laatste paragraaf van deze woonvi-
sie (par. 5.3) zijn de adviezen van het college en de raadsbesluiten van 4 februari 
2009 opgenomen. 
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1 
Inleiding 

 

De gemeenteraad heeft op 6 april 2006 aan het College van Burgemeester en 
Wethouders in het coalitieakkoord de navolgende opdracht gegeven: 

Onderzoek of de woningbouwdoelstellingen van de gemeente moeten worden bijge-
steld en zo ja, hoe dan. Richt hierbij de aandacht met name op de hoeveelheid betaal-
bare huur- en koopwoningen beschikbaar voor jongeren, starters, ouderen en perso-
nen met een middeninkomen. Onderzoek hoe deze woningen voor deze doelgroepen 
kunnen worden behouden en onderzoek hoe de dynamiek kan worden bevorderd. Peil 
de actuele woningbehoefte en sluit hierbij aan bij de regionale woonvisie. Bouw in pro-
jecten waar de gemeente zeggenschap op heeft in beginsel levensloopbestendig en 
duurzaam.  

• Aan deze opdracht zijn een tweetal randvoorwaarden gekoppeld: De vijf 
gemeentelijke ontwikkellocaties staan vast. Dit zijn de locaties Bekkers-
school, Apostolische kerk, Meerpaal, Centrumgebied Keverdijk en de Sport-
velden; 

• Ontwikkeling moet plaatsvinden op basis van integrale kosten en budgettaire 
neutraliteit. 

De gemeente Naarden heeft op 26 maart 2004 besloten om tenminste 365 wo-
ningen te ontwikkelen in de periode tot 2010. Dit aantal is een compromis geba-
seerd op de Structuurvisie die over ten minste 400 woningen spreekt en het 
kwantitatieve advies van de haalbaarheidstudie van Inbo, uit 2003, dat 320 wo-
ningen betrof. Dit aantal van 320 was niet gebaseerd op de daadwerkelijke wo-
ningbehoefte, maar op de bestaande verhouding van het aantal woningen in 
Naarden ten opzichte van de regio, deze verhouding is vervolgens geëxtrapo-
leerd naar 2010. De kwalitatieve woningbehoefte die uit het rapport van Inbo naar 
voren komt spreekt over een veel hoger aantal namelijk 655 woningen tot 2010. 
Inbo stelt nadrukkelijk dat na 2010 de rest van de 655 woningen gebouwd zal 
moeten worden en dat in Naarden daar de mogelijkheden ook voor zijn.  

Het College onderschrijft de noodzaak om meer woningen te bouwen opdat te-
gemoet gekomen kan worden aan de behoefte van de Naardense bevolking. Dit 
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is dan ook uitgangspunt voor deze lokale woonvisie. Een lokale woonvisie is de 
facto een bouwsteen voor alle bouwlocaties binnen de gemeente Naarden. 

 

Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen moet in deze lokale woonvisie aanslui-
ting worden gezocht bij de regionale woonvisie. Hierbij moet in gedachte worden 
gehouden dat de regionale woonvisie vooral een wensbeeld betreft voor de regio 
Gooi en Vechtstreek en dat deze lokale woonvisie de aansluiting hieraan aan-
geeft en de reële lokale behoefte en mogelijkheden weergeeft. 

Naarden zal de ontwikkeling van de locaties niet alleen kunnen klaren. Zij heeft 
hierbij haar partners nodig. Dit zijn de in Naarden actieve woningbouwcorpora-
ties, maar ook de twee zorginstellingen die in Naarden zijn gevestigd. Tevens 
zullen projectontwikkelaars ook bij de realisering van de plannen kunnen worden 
betrokken. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding tot het opstellen van de lokale woonvisie uit-
eengezet. In hoofdstuk 2 wordt de diagnose van Naarden weergegeven, met een 
afsluitende conclusie in paragraaf 2.7. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de am-
bities van de gemeente Naarden beschreven, eerst wat, dan voor wie en dan 
hoe.  

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens toegewerkt naar wat te bouwen, hoeveel en in 
welke prijsklassen. Hoofdstuk 5 geeft aan hoe en met wie het uitgestippelde pad 
kan worden bereikt. Met in paragraaf 5.3 het advies van het college aan de raad 
voortvloeiend uit de eerdere hoofdstukken en het besluit dat door de raad van de 
gemeente Naarden op 4 februari 2009 over dit advies is genomen. 

 

In de bijlagen is informatie opgenomen over: 

• Op onderwerp te weten, doelgroepen, woningaantallen, woningtypolo-
gieën, tijdsspanne, verdeling over koop en huur en bijbehorende prijs-
klassen een vergelijk van alle aanwezige informatie vanuit de diverse 
besluiten, rapporten en onderzoeken 

• Cijfers ten aanzien van de bevolkingsopbouw, huishoudengrootte en 
samenstelling en wijk gerelateerde cijfers 

• Specificatie van het huidige woningbestand 
• Omschrijving van het woonmilieu en het karakter van Naarden en haar 

wijken 
• Overzicht van de in Naarden aanwezige bijzondere woonvormen 
• Informatie over Maatschappelijk Gebonden Eigendom constructies 
• Nadere uitwerking van gerealiseerde en nog in de pen zittende bouw-

plannen in het tijdsbestek 2004 tot op heden 
• Bronvermelding
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2 
Diagnose 

Om goed inzicht te kunnen krijgen in de huidige situatie is vanuit een zestal the-
ma’s  naar de gemeente Naarden gekeken: 

1. De aanwezige woningvoorraad 
2. De mogelijkheden tot het maken van een wooncarrière in relatie tot de 

dynamiek 
3. De bevolkingskenmerken van de gemeente Naarden 
4. De doelgroepen 
5. Nieuwbouwmogelijkheden en herstructurering 
6. Het woonmilieu en karakter van Naarden en haar wijken 

2.1 De aanwezige woningvoorraad 
Het bijzondere van de woningvoorraad in de gemeente Naarden is dat vrijwel alle 
aanwezige huurwoningen tot het betaalbare segment behoren en vrijwel alle 
koopwoningen tot het dure en topdure segment. Het middensegment is het 
slechtst vertegenwoordigd en bestaat voor het merendeel uit koopwoningen. 

 

De gemeente Naarden telt plus minus 7450 woningen. 

• 21% hiervan zijn huurwoningen in de sociale huursector 
• 11 % huurwoningen in de particuliere huursector en  
• 68 % woningen in de koopsector. 

 

De verdeling over de in de definities genoemde segmenten is als volgt: 

• 33 % betaalbaar 
• 28 % middelduur 
• 16 % duur en 23 % topduur, samen 39 %. 
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2.2 Wooncarrière in relatie tot dynamiek 
Het maken van een wooncarrière in de gemeente Naarden is moeilijk vanwege 
de tekorten in het middensegment. De dynamiek op de woningmarkt is erg laag.  

 

Indien men wooncarrière wil maken vanuit de betaalbare sector zal men over het 
algemeen een dubbele stap moeten zetten. Niet alleen meer gaan betalen, maar 
tevens de stap van huur naar koop moeten maken. Het feit dat slechts een kwart 
van alle woningen tot het middeldure segment behoort verhoogt eveneens de 
drempel voor het maken van een wooncarrière. Mensen met een modaal tot 
tweemaal modaal inkomen kunnen vanuit de woningen in het betaalbare en lage 
middensegment, gezien de prijzen van de woningen, niet doorstromen naar een 
dure laat staan een topdure woning. Zij zullen dan ook blijven zitten waar ze zit-
ten. Mensen die een betaalbare woning bezet houden zullen dit dan ook voor 
lange tijd doen omdat middeldure woningen vrijwel niet vrijkomen.  

Jaarlijks vinden gemiddeld 100 mutaties binnen de sociale huursector plaats. Dit 
zijn met name wisselingen binnen de meergezinswoningen, kleine appartemen-
ten met 2 tot 3 kamers. De eengezinswoningen wisselen vrijwel niet van bewo-
ner. Verhuur van een eengezinswoning betekent in de praktijk heel vaak de start 
van een lange periode van scheefwonen. 

Zoals gezegd vinden jaarlijks op het totaal bestand aan sociale huurwoningen, 
1772 woningen, plusminus 100 mutaties plaats. Een mutatiegraad van slechts 
5,8%.1 Laag maar wel belangrijk. Mensen met de kleinste portemonnee zijn af-
hankelijk van deze woningvoorraad. De regionale mutatiegraad ligt zelfs nog 
lager, rond de 5%.2 Dat houdt in dat ongeveer 1700 sociale huurwoningen op een 
bestand van 33.550 woningen jaarlijks van bewoner wisselen. Dit terwijl er ruim 
20.000 woningzoekenden staan geregistreerd in de regio Gooi en Vechtstreek.  

De sociale huurwoningen in Naarden worden toegewezen volgens het regionale 
convenant woonruimteverdeling. De meeste woningen, respectievelijk 58% en 
6%, worden regionaal gezien toegewezen aan starters en vestigers. Zij laten 
geen woning achter in de regio zodat ook hierdoor dynamiek uit de woningmarkt 
verdwijnt. Toewijzen aan doorstromers houdt in dat meerdere verhuringen door 
het vrijkomen van 1 woning in gang worden gezet. Dit bevordert wel de dyna-
miek. 

Note: De toewijzing van zorgwoningen in Naarden verloopt op basis van een CIZ-
indicatie. Tot nu toe is er nog altijd sprake van een wachtlijst, waardoor het nog 
niet is voorgekomen dat zorgwoningen via Woningnet moeten worden aangebo-
den 

 

voetnoot 

1  Kwartaalrapportage woonruimteverdeling, 1e  kwartaal 2008 
2  Idem 
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De mutatiegraad in de koopsector is ook laag. In 2006 vonden in Naarden 292 
transacties plaats op een koopwoningbestand van zo’n 5.066 woningen, een 
mutatiegraad van 5,8%. Vergelijkbaar binnen de regio. Van deze transacties vond 
26% plaats bij woningen met een prijs van maximaal €250.000, de rest betrof 
transacties in het dure en met name het topdure segment. 

De geschetste tendens van weinig dynamiek wordt bevestigd door de uitkomsten 
van de regionale woonvisie. Hierin wordt gesteld dat door de beperkte nieuw-
bouwproductie van de afgelopen jaren er relatief weinig wordt verhuisd. Zowel de 
doorstroming binnen de woningvoorraad als de instroom van starters op de wo-
ningmarkt is gering. Op de lange termijn zal de kwantitatieve opgave in de wo-
ningbouw nog geringer worden omdat dan de grote nieuwbouwlocaties zoals de 
Bloemendalerpolder als het KNSF-terrein zijn bebouwd. Dit heeft een negatieve 
invloed op de dynamiek. Ten tijde van de bouw van de woningen op deze locaties 
heeft dit uiteraard een positieve invloed op de dynamiek. 

 

2.3 De bevolkingskenmerken van de gemeente Naarden 
Naarden vergrijst en ontgroent. Het aantal personen per huishouden neemt af. 
Naarden kent een boven gemiddeld inkomen.  

De bevolkingsontwikkeling in Naarden is weergegeven in onderstaande tabel. Het 
aandeel 65 plussers neemt toe het aantal jongeren neemt af. 

Tabel 2-1 Leeftijdsopbouw gemeente Naarden 2005-2015 

 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-64 65+ totaal 

2005 21,3% 5,2% 3,7% 3,2% 4,8% 43,7% 18,0% 17.111 

2015 19,9% 6,4% 5,2% 3,8% 4,2% 39,5% 20,9% 17.010 

2030 Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

5,5% Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

23,2%  

Bron: Primos 2005 

De huishoudengrootte in Naarden is gemiddeld 2,35 in 2005 en deze zal ontwik-
kelen naar 2,32 in 2015. Met een gelijkblijvend aantal inwoners betekent dit dat je 
plus minus 100 woningen meer nodig hebt om alle huishoudens te kunnen huis-
vesten. Daarbij moet worden opgemerkt dat eenpersoonshuishoudens voorname-
lijk zijn geconcentreerd in de lagere inkomensklassen terwijl traditionele gezin-
nen, gezinnen bestaande uit twee ouders met kinderen fors vertegenwoordigd 
zijn onder de koopkrachtige huishoudens. De afwijking in Naarden ten opzichte 
van de landelijke waarneming is dat ook veel kleinere huishoudens een boven-
gemiddeld koopkrachtprofiel hebben. 

Door de grote hoeveelheid aanwezige koopwoningen, met name in het dure en 
topdure segment kent Naarden een bovengemiddeld inkomen. Het landelijk ge-



6    DIAGNOSE 

W O O N V I S I E  N A A R D E N  

2 0 0 8 - 2 0 2 0  

middeld inkomen in 2005 bedroeg €17.700.3. In Naarden was dit gemiddeld 
€25.200 met uitschieters naar boven in het Bos van Bredius met een gemiddeld 
inkomen van €47.900 en het Naarderbos van €37.900 naar een gemiddeld inko-
men rond het landelijk gemiddelde van €17.300 in Keverdijk en het laagste ge-
middelde inkomen in Vierhoven van €16.600. 

2.4 De doelgroepen 
De aandacht ligt nog steeds bij starters, jongeren en senioren. Er is een nieuwe 
doelgroep van beleid bij gekomen de beroepsgroepen zorg, onderwijs, politie en 
brandweer.  

 

Sinds de vaststelling van de Beleidsnota Volkshuisvesting Naarden 2000-2010, 
op 19 september 2000,  zijn de doelgroepen van beleid nagenoeg gelijk geble-
ven. De aandacht lag en ligt bij starters, jongeren en ouderen. Naarden heeft aan 
deze doelgroepen de nodige aandacht geschonken binnen haar beleid van de 
afgelopen jaren. Voor starters zijn diverse projecten opgestart en deels al vol-
tooid: de Startersregeling gemeente Naarden is van kracht geworden. Oplevering 
van een complex van 24 huurwoningen aan de Lambertus Hortensiuslaan en op 
stapel staan de bouw van 8 appartementen aan het Adriaan Dortsmanplein en 
herbouw van het voormalige motel aan de Amersfoortsestraatweg. Voor ouderen 
zijn er ook diverse ontwikkelingen te melden. O.a. project Witte Kerk, de Bonnet, 
4 appartementen aan het Adriaan Dortsmanplein, 12 plekken voor licht demente-
renden in het project Bekkerschool, de herbouwplannen van woonzorgcentrum 
de Veste en de optopping van de Schans en de Bonnet.  

Er is wel een nieuwe doelgroep bijgekomen: de beroepsgroep zorg, onderwijs, 
politie en brandweer. De belangrijkste overeenkomsten binnen deze doelgroep 
zijn de hoogte van het inkomen, laag tot middel, en de afhankelijkheid van de 
regio in zijn geheel van deze beroepen.  

Door de vergrijzing zal de vraag naar mensen werkzaam in de zorg namelijk blij-
ven toenemen. Zij kunnen de regio en ook Naarden niet instromen omdat er te 
weinig woningen zijn die zij gezien hun inkomen kunnen betrekken. De verleiding 
voor deze personen is dan ook erg groot om daar te gaan werken waar zij wel 
kunnen wonen. Dit wordt nog eens verstrekt door de negatieve effecten van de 
bereikbaarheid van Naarden en dit geldt tevens voor de hele regio Gooi en 
Vechtstreek, gezien de enorme hoeveelheid dagelijkse files. We hebben hen, 
maar ook arbeidskrachten in dezelfde inkomensgroep, onderwijs, politie, brand-
weer en ook personeel in de middenstand hard nodig.  

voetnoot 

3  gemiddeld besteedbaar inkomen per individu met 52 weken inkomen in het voorgaande 

jaar, 2005 
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2.5 Nieuwbouwmogelijkheden en herstructurering 
Naast de 5 gemeentelijke nieuwbouwlocaties bestaan er slechts mogelijkheden 
voor kleinschalige nieuwbouwprojecten, de zogenaamde inbrei-plannen op parti-
culier initiatief. De woningvoorraad van de corporaties is van een dusdanige goe-
de kwaliteit dat slechts sprake is van zeer beperkte  herstructureringsplannen. 

 

De besluitvorming van 2004 spreekt over 5 gemeentelijke uitbreidingslocaties met 
ruimte voor de bouw van een kleine 200 woningen aldaar. Dit zou een uitbreiding 
van het huidige woningbestand met plus-minus 3% betekenen.  Een klein aantal 
maar wel een belangrijk aantal, daar dit het aantal is waar de gemeente wat invul-
ling betreft de grootste invloed op heeft. 

Indien de gerealiseerde uitbreiding door particulieren sinds 2004 kritisch wordt 
bekeken valt op dat behalve twee projecten gerealiseerd door Woningstichting 
Naarden (24 jongeren huurappartementen aan de Lambertus Hortensiuslaan en 
seniorenhuisvesting, 32 stuks, de Bonnet, aan het Prinses Marijkehof) er uitslui-
tend dure en topdure koopwoningen zijn gebouwd. Kortom toevoegingen van 
woningen welke al in grote getale aanwezig zijn in Naarden. 

De raad heeft zich destijds niet uitgesproken over welke woningen in welke prijs-
klassen door particulieren zouden moeten worden ontwikkeld. Men was hier vol-
komen vrij in. De gevolgen hiervan zijn hierboven vermeld. 

Wat herstructurering betreft staan er ook geen grote projecten op stapel. Alle 
plannen tezamen - herontwikkeling perceel voormalige brandweerkazerne, her-
ontwikkeling voormalig motel, aankoop en herstructurering seniorencomplex de 
Ravelijn - betekenen een surplus van 10 betaalbare huurwoningen.  

2.6 Woonmilieus, karakter van Naarden en haar wijken 
De opbouw van de Naardense wijken heeft consequenties voor de uitbreiding(en) 
die in de diverse wijken tot de mogelijkheden behoren. 

 

Naarden vormt samen met Bussum een aaneengegroeid stedelijk gebied. Buiten 
de bebouwde kom zijn natuurlijke en landschappelijke waardevolle gebieden 
aanwezig. Het Naardense woonmilieu laat zich typeren onder de noemer klein-
stedelijk en groen. De Naardense woningvoorraad bestaat voor het grootste ge-
deelte uit dure en topdure koopwoningen, woningen met grote kwaliteit en luxe. 
Wijken als Oranje-Nassaupark-Noord, het Naarderwoonbos, Rembrandtpark en 
Componistenkwartier zijn villawijken. Deze staan in groot contrast met de wijken 
Vierhoven en tuindorp Keverdijk, waar de sociale huurwoningen zijn te vinden, 
rijtjeswoningen en appartementsgebouwen. De bestaande stedenbouwkundige 
structuur heeft gevolgen voor de mogelijke verschijningsvormen van de nieuw-
bouw. Differentiatie binnen buurten en wijken wordt nagestreefd. Maar het be-
staande woonmilieu heeft invloed op soort en omvang van woningen die toege-
voegd kunnen worden. Er is zeker ook ruimte voor beeldbepalende in de omge-
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ving passende objecten. Met dit soort factoren zal ook in de programmering van 
nieuwbouwprojecten rekening gehouden moeten worden.  

De gemeentelijk uitbreidingslocaties bevinden zich in Keverdijk, namelijk locatie 
Bekkerschool, Meerpaal en centrumgebied Keverdijk, in het componistenkwartier, 
namelijk sportvelden en in het Ministerpark, namelijk Apostolische kerk. 

2.7 Conclusies op basis van de diagnose 
Het huidige woningbestand in Naarden kent een groot aandeel dure en topdure 
koopwoningen. Een derde van het woningbestand bestaat uit betaalbare wonin-
gen, maar er bestaat een nadrukkelijk tekort aan woningen in het middenseg-
ment. Door dit hiaat is een scheefheid ontstaan. Mensen zitten als het ware vast 
in de huidige woning en kunnen maar mondjesmaat wooncarrière maken. Hier-
door hebben starters en doorstromers het moeilijk op de Naardense woning-
markt. De dynamiek ontbreekt vrijwel volledig. 

Naarden ontgroent en vergrijst indien geen acties worden genomen. Er zullen te 
weinig woningen beschikbaar zijn om het personeel, noodzakelijk voor de verzor-
ging van de senioren, te huisvesten. Zo ook voor andere personen werkzaam in 
het, onderwijs, politie en brandweer, en middenstand. Kortom de lage en midden-
inkomensgroepen. 

De regio heeft uitgesproken dat zij in de toekomst economisch en sociaal vitaal 
wil blijven. Naarden sluit zich hier volmondig bij aan. Dit heeft tot gevolg dat de 
gemeente Naarden de uitdaging aan zal moeten gaan om er voor te zorgen dat 
daar waar mogelijk, namelijk de ontwikkellocaties, optimaal in te zetten op het 
creëren van doorstroming en huisvesting van degenen die weinig tot vrijwel geen 
kansen hebben op de Naardense woningmarkt. Deze opdracht kan niet alleen 
door de woningcorporaties vervuld worden, dat zet niet voldoende zoden aan de 
dijk, ook van particuliere ontwikkelaars mag verwacht worden dat ze hun steen 
bijdragen. Niet alleen op de ontwikkellocaties , maar ook op andere locaties. 

In de volgende hoofdstukken zullen de ambities voor de gemeente Naarden wor-
den uitgewerkt en zal naar een meer preciezere invulling worden toegewerkt. 
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3 
Ambities van Naarden 

3.1 Wat wil de gemeente Naarden bereiken? 
Op basis van de inzichten voortvloeiend uit de diagnose heeft de gemeente 
Naarden de beleidsambities voor de komende periode op een rij gezet. De in de 
inleiding genoemde (financiële) randvoorwaarde omtrent de ontwikkeling van de 
ontwikkellocaties, blijft van kracht.  

1 Er moet alles aan gedaan worden om de nieuwbouwplannen die er zijn 
ook daadwerkelijk te realiseren en deze nieuwbouwplannen qua aantal 
zo optimaal mogelijk in te vullen. De druk op de markt in Naarden is zeer 
hoog, zowel door vraag vanuit Naarden zelf als vanuit de regio en daarbuiten. 
Het realiseren van de nieuwbouwplannen is noodzakelijk om de druk enigs-
zins te verzachten en vooral ook om woningzoekenden uit Naarden zelf een 
kans te geven.  

2 De sociale huurvoorraad mag niet afnemen in omvang. In de regionale 
woonvisie is gesteld dat de sociale voorraad op regionaal niveau niet moet 
afnemen en beschikbaar moet blijven voor de lage inkomens. Gezien de rela-
tief kleine omvang van de sociale voorraad in onder meer Naarden, dient de-
ze voorraad minimaal gehandhaafd te blijven.  

3 De hoogste prioriteit in de nieuwbouw zal gericht moeten zijn op bou-
wen in het middensegment, zowel huur als koop, waarbij tevens mogelijk-
heden voor bouwen in het betaalbare en dure segment worden opengehou-
den. Door woningen in het middensegment toe te voegen wil Naarden de 
doorstroming op gang proberen te brengen.  

4 Het duurzaam en langdurig behouden van middeldure woningen voor 
de doelgroep waar ze voor bestemd zijn. Ondermeer via in andere ge-
meenten en door vele corporaties beproefde (eigendom)constructies blijkt het 
mogelijk te zijn om ook na eerste verhuur en/of verkoop een middeldure wo-
ning voor mensen met een lager middeninkomen te behouden.   
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5 Met het op gang brengen van doorstroming, wil de gemeente woningen 
voor starters vrij krijgen. Door met name te bouwen in het middensegment, 
wil Naarden tevens de kansen voor starters verbeteren. Er is dus sprake van 
een wisselwerking.  

6 Het thema wonen en zorg blijft een belangrijk thema op de Naardense 
agenda. De vergrijzing is immers een feit, en dat heeft zijn weerslag op de 
woningvraag. De vraag naar woonzorgvormen en wonen met zorg- en 
dienstverlening zal toenemen. Naarden streeft naar het realiseren van een 
woondienstenzone. Deze zal vanwege de schaal van de gemeente  Naarden 
slechts kleinschalig van aard zijn en hoogstwaarschijnlijk niet een zelfstandi-
ge zone, maar een geïntegreerde zone betreffen. 

7 De gemeente Naarden kiest voor nieuwbouw met een hoge kwaliteit, 
zonder in te leveren op de ambitie om de prioriteit van het bouwen te leggen 
in het middensegment. Nieuwbouw zal in beginsel  in projecten waar de ge-
meente zeggenschap op heeft levensloopbestendig en duurzaam zijn. 

3.2 Voor welke doelgroepen wil de gemeente wat bereiken? 
Naarden wil een gemeente zijn en blijven met een evenwichtige bevolkingssa-
menstelling. Dat betekent dat de gemeente veel waarde hecht aan het vergroten 
van de kansen op de woningmarkt van verschillende doelgroepen die zowel lo-
kaal als regionaal in de knel zitten, zoals de  jongeren/starters, ouderen en de 
beroepsgroepen zorg, onderwijs, politie en brandweer. 

Starters/ jongeren 

De gemeente Naarden wil een gemeente zijn waar ook jonge mensen graag 
willen en kunnen wonen en werken. Zij staan doorgaans aan het begin van hun 
woon- en werkcarrière en zijn daarom veelal aangewezen op de betaalbare huur 
en koopsector. Een deel van hen zal zich net een woning kunnen veroorloven in 
het lage en het lage middeldure segment (tot ca. €250.000) bijvoorbeeld door 
steun van hun ouders of door een hoog inkomen.  

Er is reeds ingezet op speciale projecten voor deze doelgroep, nieuwbouw  aan 
de Lambertus Hortensiuslaan en Adriaan Dortsmanplein, herontwikkeling van het 
voormalig motel aan de Amersfoortsestraatweg en inzet van de startersregeling 
gemeente Naarden. Na voltooiing van deze projecten zal niet nog meer ingezet 
worden op nieuwbouwwoningen speciaal en alleen voor jongeren. De gemeente 
Naarden kiest er namelijk voor om de kansen op een woning voor starters en 
jongeren te verbeteren door te bouwen in het middensegment. Als de doorstro-
ming hierdoor op gang komt, komen vanzelf woningen vrij voor starters.  

Ouderen  

Naarden vergrijst en ontgroent. De meeste ouderen zijn tot op hoge leeftijd vitaal 
en kunnen en willen zelfstandig wonen zonder hulp. Maar vooral boven de 75 jaar 
neemt de zorgvraag vaak toe. Deze zorgvraag is gevarieerd: de een wil echt zo 
lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning en woonomgeving blijven wonen en 
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schakelt zorg- en dienstverlening in om dit mogelijk te maken, de ander kiest voor 
een appartement in of nabij een van de verzorgingscentra. In Naarden is reeds 
een divers aanbod aan ouderenwoningen met en zonder zorg aanwezig,  zowel 
intramurale als extramurale zorg kan worden geleverd. Ook zijn zowel huur als 
koopwoningen voor senioren aanwezig. Een compleet overzicht is in de bijlagen 
terug te vinden. 

De gemeente Naarden is bezig met de ontwikkeling van een woondienstenzone. 
In 2007 is hiervoor een intentieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente, 
Dudok Wonen, Woningstichting Naarden en Stichting Zorgpalet Gooi en Vecht. 
Het doel van de intentieovereenkomst is het uitvoeren van een haalbaarheidsstu-
die waarmee de (financiële) haalbaarheid van de ontwikkeling van de woondien-
stenzone Naarden West, Keverdijk, wordt onderzocht en aangetoond.  

Bij nieuwbouw streeft de gemeente ernaar dat levensloopbestendig wordt ge-
bouwd, in ieder geval op de locaties die in principe geschikt zijn voor ouderen.  

In het WMO beleidsplan Gemeente Naarden 2008-2011 is vastgelegd dat aange-
paste huurwoningen in het kader van de WMO (voorheen WVG), indien zij vrij-
komen in eerste instantie worden geadverteerd voor de betreffende doelgroep 
zodat geen gemeenschapsgelden verloren gaan. De gemeente wil hier in deze 
zin afspraken met de corporaties over maken.  

Beroepsgroepen zorg, onderwijs, politie en brandweer 

Deze doelgroep kenmerkt zich in de hoogte van het inkomen, laag tot middel, en 
de afhankelijkheid van de regio in zijn geheel van deze beroepen. Zij worden dan 
ook wel aangeduid als de doelgroep middeninkomen. 

De personen uit deze doelgroep hebben nu nauwelijks kansen op het vinden van 
een woning in Naarden door het niet vrijkomen van bestaande woningen en ook 
in absolute zin een tekort aan woningen in het (lagere) middensegment waarop 
zij wat inkomen betreft zijn aangewezen. De gemeente Naarden wil deze doel-
groep behouden en aantrekken en zorgen dat zij niet naar elders vertrekken. 
Door het bedienen van deze beroepsgroepen worden tevens de personen werk-
zaam in de middenstand en op de bedrijfsterreinen in Naarden bedient omdat zij 
wat inkomen betreft op dezelfde woningen zijn aangewezen. 

  

Naast de genoemde doelgroepen bestaan ook nog de bijzondere doelgroepen. 
Dit zijn mensen die niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien of 
(tijdelijk) begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Dit zijn bijvoorbeeld 
mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook mensen uit de 
maatschappelijke opvang. Naarden doet al veel en wil ook de aandacht blijven 
besteden aan deze groep besteden. Zie het WMO beleidsplan gemeente Naar-
den 2008-2011. Naarden sluit, met betrekking tot maatregelen voor de doelgroep 
uit de maatschappelijke opvang, aan bij de regionale aanpak. 
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Doelgroepen samengevat 

Ø Tegelijkertijd kansen starters en middengroepen verbeteren door de inspan-
ningen primair te richten op doorstroming 

Ø Sturen primair op middeninkomensgroepen in het bijzonder op de beroeps-
groepen zorg, welzijn, onderwijs, politie en brandweer 

Ø Scherpe aandacht voor voldoende, goed en gevarieerd woonzorgaanbod 
voor ouderen 

Ø Ondersteunen van de regionale aanpak wonen, welzijn en zorg voor bijzon-
dere doelgroepen 

 

3.3 Hoe wil de gemeente de ambities bereiken? 
De dynamiek op de woningmarkt in Naarden en in de regio Gooi en Vechtstreek 
als geheel ontbreekt. Doordat er relatief weinig gebouwd wordt en doordat de 
stap van huur naar koop of de stap naar een betere woning te groot is vanwege 
de hoge prijzen in Naarden en de regio.  

De gemeente wil de doorstroming in verschillende segmenten op gang proberen 
te brengen:  

− van betaalbare huur naar middeldure huur 

− van betaalbare huur naar betaalbare of middeldure koop 

− van eengezinswoning naar een kleinere middeldure woning/ appartement (in 
geval van senioren) 

− van meergezinswoning naar eengezinswoning 

Het op gang brengen van doorstroming is moeilijk te sturen. Mensen kunnen 
immers allerlei persoonlijke redenen en overwegingen hebben om al dan niet te 
verhuizen. Er zijn echter wel maatregelen die meer dynamiek op de woningmarkt 
uitlokken. Als gemeente Naarden willen we binnen de beperkte mogelijkheden 
die we hebben, zo veel mogelijk maatregelen nemen om een meer dynamische 
woningmarkt te krijgen waar meer mensen een kans hebben op een passende 
woning. De maatregelen hebben betrekking op nieuwbouw, op toewijzingsbeleid 
beide zowel gericht op gemeentelijke plannen als particuliere initiatieven en an-
derszins stimuleren van doorstroming door bijvoorbeeld flexibele woonconcepten 
of ondersteuning van ouderen bij het verhuizen.  

Waar denken we aan: 

− Het realiseren van nieuwbouw in het ontbrekende middensegment en het 
behouden van deze woningen voor de doelgroepen door middel van bijvoor-
beeld MGE-constructies of andere constructies. In de bijlagen wordt hierop 
een toelichting gegeven.   
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− Het strategisch benutten van toewijzingsbeleid, zowel binnen de huur- als de 
koopsector zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Het convenant 
woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek biedt ruimte voor experimenten in 
de toewijzing van sociale huurwoningen aan specifieke doelgroepen (grootste 
huursprong en toewijzing aan bijzondere beroepsgroepen).  

 

Voorbeelden uit het convenant woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2008 
en de voorgestelde aanpak in de concept werkafspraken gemeente Naarden : 

Toewijzing nieuwbouw 

Voor elke nieuw te bouwen woning (zowel huur- als koop) zal bij eerste toewijzing voorrang 
worden gegeven aan Naardense ingezetenen, voor zover in overeenstemming met de geldende  
wettelijke kaders. Tevens zullen bij eerste toewijzing een per project nader vast te stellen aantal 
woningen met voorrang worden toegewezen personen werkzaam in de strategische beroeps-
groepen. 

Toewijzing bijzondere beroepsgroepen 

Maximaal 2 van het aantal verhuringen per kalenderjaar per corporatie mogen worden toegekend 
aan de strategische beroepsgroepen, onder de voorwaarde dat men afkomstig is van buiten de 
regio en men een aanstelling heeft voor minstens 19 uur per week. Hiervoor zal gebruik gemaakt 
worden van de hardheidsclausule, artikel 4.2 van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechts-
treek 2005 inclusief eerste aanvulling. 

Bevordering doorstroming 

Maximaal 3 verhuringen, per kalenderjaar per corporatie, met een huurprijs boven de aftoppings-
grens, mogen aan huurders met de grootste huursprong worden toegekend. De corporaties 
hebben hierbij de vrijheid om een minimaal aantal personen te benoemen. 

 

− Het hanteren van toewijzingsregels bij koopwoningen zowel in gemeentelijke 
als particuliere projecten, waarbij speciale groepen voorrang krijgen. Via deze 
weg kunnen de kansen voor de middengroepen in Naarden en in tweede in-
stantie uit de regio, in het bijzonder degenen die een betaalbare woning ach-
terlaten, worden vergroot.  

− Het toepassen van flexibele woonconcepten (zoals bijvoorbeeld Te Woon). 
Dit biedt de mogelijkheid om de stap van huur naar koop gecombineerd met 
de stap van goedkoop naar duurder te verkleinen omdat deze gefaseerd kan 
worden gezet. 

− Het ondersteunen van ouderen die willen verhuizen, maar er door het idee 
alleen al niet aan toe komen de stap te zetten. Door bijvoorbeeld aan het in-
stellen van een ‘doorstroommakelaar’ die ouderen helpt zoeken naar een ge-
schikte woning en hen helpt bij het regelen van de verhuizing. 

− De mogelijkheid bieden/scheppen voor doorstroming in of nabij de eigen wijk 
door een goede invulling van nieuwbouwplannen dan wel specifieke toewij-
zingsregels, kortom maatwerk leveren. 
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− Het bieden van de mogelijkheid om bij geen geschikte kandidaat met CIZ 
indicatie, zorgwoningen ook toe te kunnen wijzen aan ouderen die nu nog 
geen zorgvraag hebben.  

 

 

Dynamiek op de woningmarkt samengevat: 

Ø Prioriteit nieuwbouw richten op het middensegment in zowel gemeentelijke 
als particuliere plannen 

Ø Strategisch benutten van het toewijzingsbeleid in de huur en koopsector in 
gemeentelijke en particuliere plannen 

Ø Verkleinen stap van huur naar koop door flexibele tussenvormen en concep-
ten 

Ø Proactieve ondersteuning van ouderen bij verhuizingen 

Ø Aandacht voor doorstromen binnen of in de nabijheid van de eigen wijk  

Ø Inzetten van koopconstructies om woningen voor de doelgroepen te behou-
den 

Ø Zorgwoningen bij ontbreken van kandidaat met CIZ indicatie aan andere 
ouderen toewijzen 
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4 Nieuwbouw: hoeveel, wat en waar? 

4.1 Optimalisatie van de nieuwbouwlocaties 
De afgelopen jaren zijn er vele onderzoeken naar woningbehoefte en het ge-
wenste en mogelijke aantal nieuw te bouwen woningen in Naarden en de regio 
gedaan. In de vorige hoofdstukken is al geconstateerd dat de behoefte onvermin-
derd groot is, een tendens die als een rode draad door alle onderzoeken heen 
loopt. Ook is geconstateerd dat wil het Naardense beleid zoden aan de dijk kun-
nen zetten, en niet alleen de regio maar ook Naarden zelf sociaal en vitaal kun-
nen blijven, er vooral in het middensegment gebouwd moet worden, maar dat is 
niet voldoende als het een klein aantal woningen betreft. Daarom is streven naar 
optimalisatie van woningaantal erg belangrijk: zoveel mogelijk woningen realise-
ren binnen een aantal kaders, bijvoorbeeld stedenbouwkundige eisen voortvloei-
end uit woonmilieus.     

Geconstateerd kan worden dat het aantal locaties en het aantal woningen dat 
ongeveer op die locaties gebouwd kan worden, beperkt is te noemen. Zeker in 
verhouding tot de grote vraag naar woningen in Naarden nu en in de toekomst. 
De verwachte lokale vraag naar nieuwbouw (koop)woningen in Naarden is bere-
kend op ongeveer 50 eengezins en 20 meergezins per jaar, dus voor de periode 
2007-2015 zou dat neerkomen op zo’n 630 woningen. Ook wordt geconstateerd 
dat de lokale vraag in werkelijkheid waarschijnlijk nog groter is door de lage pro-
ductie van de afgelopen jaren.4 Bovendien is er sprake van een grote vraag naar 
woningen in de gehele regio Gooi en Vechtstreek.5  

Dit betekent dat alles op alles gezet moet worden om de beschikbare en geschik-
te nieuwbouwlocaties te realiseren. Zowel de gemeentelijke locaties als locaties 
in handen van corporaties en particulieren. Gestreefd moet worden naar maxima-
le woningbouwaantallen zonder in te leveren op de ambities ten aanzien van 
doelgroepen en kwaliteit.  

 

voetnoot 

4  Bron: Ecorys, Doelgroepenonderzoek woningmarkt Naarden, 2007.  
5  Zie ook Regionale Woonvisie van de 9 gemeenten  uit het gewest Gooi en Vechtstreek 

2007-2020.  
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Concreet betekent dit: 

− Realiseren van de 5 gemeentelijke ontwikkellocaties binnen de gestelde 
financiële randvoorwaarden 

− Optimalisatie van de beschikbare bouwlocaties waar nog op gestuurd kan 
worden 

− Stimuleren en faciliteren van woningbouw door corporaties en zorginstellin-
gen 

− Stimuleren en faciliteren woningbouwprojecten door particulieren 

− Sturingsmogelijkheden invoeren voor alle locaties en woningbouwprogram-
ma’s, dus zowel op gemeentelijke als particuliere plannen, zodat deze zo op-
timaal mogelijk worden benut op basis van deze woonvisie (o.a. de nieuwe 
wet op de ruimtelijke ordening biedt hier stevige handvaten voor).   

− Monitoren en faseren zodat bijgestuurd kan worden 

4.2 Wat bouwen 
Hiervoor is duidelijk gemaakt dat de gemeente Naarden kansen wil vergroten 
voor meerdere groepen woningzoekenden door de prioriteit te leggen op het 
bouwen in het middeldure segment. De gemeente Naarden wil vooral inzetten op 
woningen in het lage middeldure koopsegment. Dit maakt het onder meer ook 
mogelijk om voor deze woningen een starterslening aan te vragen (mits aan alle 
(overige) voorwaarden wordt voldaan). Juist voor de beroepsgroepen zou dit een 
verbetering van de kansen betekenen.  

Bouwen in het betaalbare segment is gewenst, maar wordt gelukkig al groten-
deels opgepakt door de corporaties en zorginstellingen. Bouwen in het dure seg-
ment wordt niet specifiek gestimuleerd, omdat woningbouw door particulieren al 
vrijwel altijd in het (top)dure koopsegment plaatsvindt, zie paragraaf 2.5. Aan 
extra nieuwbouw in het dure huursegment is voorlopig geen behoefte, aangezien 
de afzet van dure huur vrij lastig is gebleken.  

Op de gemeentelijk locaties, zal de gemeente inzetten op in beginsel levensloop-
bestendig en duurzaam bouwen Hierbij kan worden geopteerd voor onder andere 
het bouwen van levensloopbestendige middeldure huurappartementen (€520-
€615).   

Nieuwbouw in Naarden ligt altijd naast of vlakbij bestaande woningen en wijken. 
Daarom vindt de gemeente Naarden het belangrijk dat nieuwbouw aansluit op de 
omgeving, zowel qua hoogte als qua woningtype. Hoewel er wel enige variatie is 
tussen de wijken, is Het Naardense Woonmilieu in algemene zin te typeren als  
kleinstedelijk en groen. De nieuwbouw zal afgestemd moeten zijn op de omge-
ving, stedenbouwkundige kaders moeten hiervoor opgesteld worden. Dat deze 
kaders ook invloed hebben op de woningtypologieën is evident. De mogelijkheid 
tot het bouwen van een beeldbepalend maar passend object wordt te alle tijde 
opengehouden, differentiatie wordt daar waar mogelijk gestimuleerd. De gemeen-
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te Naarden wil het accent leggen op grondgebonden woningen. Veel mensen 
willen graag wonen en werken aan huis. De gemeente Naarden wil mensen die 
willen wonen en werken aan huis, zoals bijvoorbeeld een kapper of een belas-
tingadviseur deze kans bieden door flexibel om te gaan met bestemmingsplan 
eisen. Dit is overigens al de praktijk in Naarden.  

 

Nieuwbouw samengevat: 

Ø Realisatie van alle nieuwbouwplannen 

Ø Optimalisatie aantal woningen in alle nieuwbouwlocaties 

Ø In de nieuwbouw hoofdzakelijk inzetten op middeldure koop en huur 

Ø Nieuwbouw afstemmen op bestaande woningen en woonomgeving 

Ø Accent op grondgebonden woningen, op geschikte locaties gestapeld  

Ø Kwalitatief goede woningen neerzetten (3+ slaapkamers) 

Ø Flexibele woon-werkvormen mogelijk maken en houden 

Ø Bouw levensloopbestendig daar waar mogelijk 

4.3 Omschrijving van de nieuwbouwlocaties 
In de eerste paragraaf is aangegeven dat we in willen zetten op optimalisatie van 
de nieuwbouwlocaties. Van de vijf gemeentelijke ontwikkellocaties, zijn er drie 
waarvan het programma (aantallen + invulling) nog niet vastligt. Dit zijn dus de 
locaties waar de gemeente Naarden nog het meest op kan sturen. Hieronder 
volgt een omschrijving van die drie locaties.  

Sportvelden 

De locatie Sportvelden is zeer gunstig gelegen, direct ten zuidwesten van de 
vesting van Naarden (centrum). Op de locatie Sportvelden zijn maatschappelijke 
voorzieningen met daarboven woningen gepland. Een belangrijk uitgangspunt 
voor de locatie Sportvelden is optimalisatie van de aantallen woningen.   

De locatie is relatief groot in vergelijking met de andere 2 locaties en is mede 
daarom geschikt om een groot deel in het (lage) middeldure segment te realise-
ren. Deze woningen zullen hoofdzakelijk als grondgebonden (eengezins) wonin-
gen gerealiseerd worden. De sportvoorzieningen moeten verplaatst worden om 
woningbouwoptimalisatie mogelijk te maken. Dat hier een financieel plaatje aan 
hangt waar ook rekening mee gehouden moet worden, moge duidelijk zijn.   

Meerstraat 

Ontwikkeling van de Meerstraat is afhankelijk van de verplaatsing van de daar 
aanwezige maatschappelijke voorzieningen naar de locatie Sportvelden. Het 
betreft een herstructureringslocatie in Keverdijk en leent zich mede vanwege de 
omvang van de locatie beter voor een mix van appartementen en eengezinswo-
ningen. De nieuwbouw biedt een kans voor ouderen uit de wijk om binnen de 
eigen wijk door te stromen naar een beter en luxer, maar wellicht wat kleiner, 
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appartement. Aangezien 65-plussers met een laag inkomen volledig aanspraak 
maken op huurtoeslag bij middeldure huurwoningen (€520-€615), zouden ook 
huurappartementen in dit huursegment moeten worden ontwikkeld.  

Centrum Keverdijk 

Voor de locatie Centrum Keverdijk zijn woningen en maatschappelijke voorzie-
ningen gepland. Er is een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheden 
voor de realisatie van een woondienstenzone te onderzoeken. Dit geeft aan dat 
alle partijen oog hebben voor de ouderen die al in de wijk wonen. Dat betekent 
nieuwbouw van levensloopbestendige woningen waar ouderen zelfstandig kun-
nen wonen. Zeker als het aanbod aan zorg- en welzijnsdiensten in de wijk vol-
doende is. Maar ook voor deze locatie geldt dat het gewenst is om een mix van 
woningtypen en segmenten te bouwen, niet in de laatste plaats vanwege een 
gezonde bevolkingsopbouw in de wijk. een deel van de woningen op de locatie 
Centrum Keverdijk zou gericht moeten zijn op de middengroepen en op door-
stroming vooral binnen de wijk.  

4.4 Aantallen en verdeling over de prijsklassen 
De gewenste invulling van de nieuwbouwplannen is gebaseerd op verschillende 
inzichten. De reeds gemaakte afspraken en gestelde (financiële) voorwaarden 
ten aanzien van de gemeentelijke ontwikkellocaties (zie de inleiding) zijn kader-
stellend. Belangrijke onderleggers zijn de haalbaarheidsstudie van Inbo (oktober 
2003) het raadsbesluit van 26 maart 2004, het doelgroepenonderzoek van Ecorys 
(3 augustus 2007) en de recente regionale woonvisie (februari 2008). De diagno-
se en de ambities uit deze woonvisie geven eveneens richting aan de invulling 
van aantallen en verdeling over de prijsklassen. 

Om het inzicht te verduidelijken is het voor de onderbouwing van de in deze pa-
ragraaf gemaakte keuze nodig om allereerst een overzicht te geven van de uit-
komsten van de hierboven genoemde vier onderleggers. 

 

Zoals hiervoor reeds is geconcludeerd( paragraaf 4.1) geven de diagnose en 
ambities uit deze woonvisie twee heldere richtingen aan: 

Ø Optimalisatie van aantallen 

Ø Hoogste prioriteit bij het middensegment, met ruimte voor het betaalbare 
en het dure/topdure segment 

 

De vier relevante documenten (Inbo, raadsbesluit, Ecorys en regionale woonvi-
sie) zijn met elkaar vergeleken en daar komt het volgende uit naar voren.6  

voetnoot 

6  In de bijlagen zijn verdere vergelijkingen opgenomen en ook nog meer onderzoeken en  
waarnemingen in de vergelijkingen betrokken. 



NIEUWBOUW: HOEVEEL, WAT EN WAAR?    19 

W O O N V I S I E  N A A R D E N  

2 0 0 8 - 2 0 2 0  

Verdeling over prijsklassen en huur en koop 

In onderstaande tabel is weergeven hoe de verdeling over koop- en huurwonin-
gen in de 4 prijsklassen betaalbaar, middelduur, duur en topduur is aanbevolen.7 

Tabel 4-1 Verdeling huur/koop prijsklassen (in %) volgens Inbo, raadsbesluit d.d. 
 26 maart 2004, Ecorys en regionale woonvisie 

Document Huur ( €) Totaal Koop (*€1000) Totaal 

 < 520 520-
615 

615-
800 

> 800  < 200 200 - 
350 

350 - 
500 

>500  

Inbo 5 15 10 15 45 10 10 30 5 55 

Raads 

besluit  12 24 12 12 60 5 15 15 5 40 

Ecorys     0 15 85   100 

Regionale 
woonvisie 17 10 5 5 37 15 24 12 12 63 

 

Uit deze tabel blijkt: 

Ø behalve het Ecorys rapport bevelen de andere drie documenten een 
verdeling over zowel huur- als koopwoningen aan.  

Ø behalve het raadsbesluit spreken de andere drie documenten zich uit 
voor een groter accent op koopwoningen. 

Indien de verdeling koop en huur wordt losgelaten en puur naar de verdeling over 
de prijsklassen wordt gekeken is het overzicht als volgt. 

Tabel 4-2 Verdeling (%) in prijssegmenten ongeacht huur of koop volgens Inbo, 
 raadsbesluit d.d. 26 maart 2004, Ecorys en regionale woonvisie 

Rapport betaalbaar middelduur duur topduur 

Inbo 15 25 40 20 

Raadsbesluit 17 39 27 17 

Ecorys 15 85 0 0 

Regionale woonvisie 33 33 17 17 

Uit deze tabellen blijkt dat gedurende het verloop in jaren sprake is van een ver-
schuiving richting het middeldure segment ten koste van het dure en topdure 
segment. De regionale woonvisie spreekt van een gelijkmatige verdeling over alle 
drie de klassen, om een voldoende aandeel betaalbare nieuwbouw te waarbor-
gen. Bij de interpretatie van bovenstaande tabellen moet nog worden meegeno-
men dat de verdeling van het raadsbesluit uitsluitend betrekking had op de ge-

voetnoot 

7  Er is bewust voor gekozen de verdeling over de prijsklassen naar een en dezelfde 
noemer terug te brengen omdat anders geen eerlijke vergelijking mogelijk 
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meentelijk nieuwbouwlocaties. Particuliere plannen hoefden deze verdeling niet 
te volgen.  

Gewenste verdeling 

Op basis van deze rapporten en de ambities uit de woonvisie, geven we de ge-
wenste verdeling aan voor het totale nieuwbouwprogramma van de gemeente 
Naarden, (gemeentelijke plus particuliere locaties). Overigens is de invulling van 
de locaties maatwerk. De grootte of de ligging van de locatie geven eveneens 
richting aan de invulling voor het programma. De totaal som van alle nieuwbouw 
zal uiteindelijk aan het schema moeten voldoen. 

De prioriteit dient te liggen op het middeldure segment, waarbij tevens ruimte 
wordt geboden in het betaalbare en het (top)dure segment, zij het in mindere 
mate. Het betaalbare segment wordt  al grotendeels opgepakt door corporaties 
en zorginstellingen. En het dure en topdure segment wordt door particulieren 
ingevuld, zoals blijkt uit de gerealiseerde nieuwbouw in de afgelopen jaren.  

De gewenste verdeling sluit ook aan bij de ambities in deze woonvisie om meer 
aanbod te creëren in het middeldure segment, zodat doorstroming op gang komt 
en woningen vrijkomen in de bestaande voorraad voor starters.  

Tabel 4-3 De gewenste verdeling nieuwbouwprogramma gemeente Naarden 

Aanbeveling 2008 Huur Koop Totaal 

betaalbaar 7% 10% 17% 

middelduur 20% 47% 67% 

duur+topduur 0% 16% 16% 

 27% 73% 100% 

 

In het betaalbare en middeldure segment dienen zowel huur als koopwoningen te 
worden gebouwd, met het grootste accent op koopwoningen. Hierbij is verdeling 
over koop en huur overgenomen uit de regionale woonvisie. Nieuwbouw in het 
dure en het  topdure segment is in beperkte mate gewenst en alleen in de koop.  

Indien particuliere plannen zich aandienen zal met de initiatiefnemers het gesprek 
worden aangegaan om deze locaties eveneens conform de ambities in deze 
woonvisie in te vullen. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt hier de 
mogelijkheden toe. Ook zullen toewijzingsregels met hen besproken worden. 

Te bouwen aantallen 

Een belangrijke boodschap in deze woonvisie is: optimaliseer het aantal te bou-
wen woningen.  

De haalbaarheidsstudie van Inbo uit 2003 geeft aan dat er een kwantitatieve 
behoefte is van 255 woningen voor de periode 2003-2010 (36 per jaar), maar dat 
er uitgaande van de kwalitatieve vraag ruimte is voor 655 woningen (ruim 90 per 
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jaar). Inbo adviseert vervolgens 320 woningen toe te voegen aan de voorraad (45 
per jaar).8 

Ecorys komt uit op een lokale vraag van ongeveer 50 eengezinswoningen plus 20 
meergezinswoningen per jaar in het tijdsbestek 2007-2015 in totaal dus zo’n  630 
woningen. 

De regionale woonvisie spreekt niet over aantallen per gemeente maar wel over 
een totaal aantal binnen de gehele regio. De gewenste nieuwbouwproductie komt 
voor de periode 2007-2020 neer op circa 7.360 voor de regio als geheel (ca. 570 
per jaar). Verder spreekt de regionale woonvisie uit dat er sprake is van een 
krappe woningmarkt met weinig dynamiek. Kortom optimalisering van de te bou-
wen aantallen is gewenst. Ook is geconstateerd dat de lokale vraag in werkelijk-
heid waarschijnlijk nog groter is door de lage productie van de afgelopen jaren.9 

 

Op basis van het bovenstaande komen we tot de volgende aanbeveling ten aan-
zien van de gewenste omvang van de nieuwbouw, nb de particuliere projecten 
die nog niet in de onderstaande berekeningen zijn opgenomen worden in begin-
sel niet geminderd op de gemeentelijke woningbouwdoelstellingen: 

Ø Optimaliseer het aantal te bouwen woningen en realiseer ten minste 650 
woningen t/m 2015, waarvan minstens 380 op de gemeentelijke ontwikkello-
caties.  

Ø Realiseer gefaseerd. Bovenstaand gewenst aantal komt neer op een totale 
jaarlijkse productie van ca. 80 woningen per jaar waarvan 47 woningen per 
jaar voor de gemeentelijke locaties.  

 

Consequenties totale nieuwbouwplannen 

In tabel 4-3 is getoond wat de bovenstaande aanbevelingen voor consequenties 
hebben voor de invulling van de totale gemeentelijke nieuwbouwprogramma. We 
zijn uitgegaan van de volgende aantallen op de gemeentelijke locaties: 

Planstatus Locatie Aantal woningen 

hard Apostolische kerk 13 
 Bekkersschool 17 
zacht Sportvelden 230 
 Centrum Keverdijk 100 
 Meerpaal 20 

totaal  380 

 

De prijssegmenten van de twee harde plannen ligt al vast. Voor de drie zachte 
locaties zijn we uitgegaan van de eerder aanbevolen verdeling (tabel 4-3).  

voetnoot 

8  Zie de haalbaarheidstudie van Inbo voor meer achtergronden.  
9  Bron: Ecorys, Doelgroepenonderzoek woningmarkt Naarden, 2007. 
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Tabel 4-4 Indicatieve verdeling van de gemeentelijke nieuwbouwplannen 
(hard+zacht) 

verdeling gemeenteplannen Huur Koop Totaal 
betaalbaar         6%  (25)       9%  (35)     16%  (60) 
middelduur       20%  (75)       45%  (172)      65% (247) 
duur       0%  (0)       7%  (28)        7%  (28) 

topduur         1%  ((2)     11% (43)      12%  (45) 

  27% (102) 73% (278)     100% (380) 

 

Voor bijna de helft van de te ontwikkelen aantallen woningen is de gemeente 
Naarden afhankelijk van haar partners: corporaties, zorginstellingen, ontwikke-
laars en andere particulieren.  

Als de harde en zachte plannen van de gemeente worden samengevoegd met 
alle harde en zachte plannen van particulieren, komt het totaal aantal uit op 549 
woningen. Dit zijn de plannen die nu bekend zijn.10 In onderstaande tabel staat de 
verdeling naar segmenten. 

Tabel 4-5 Indicatieve verdeling van alle nieuwbouwplannen (hard+zacht) 

verdeling alle plannen Huur Koop Totaal 

betaalbaar 7% (39) 6% (35) 13% (74) 
middelduur 22% (119) 37% (202) 59% (321) 
duur+topduur 5% (28) 23% (126) 28% (154) 

  34% (186) 66% (363) 100% (549) 

 

Volgens de huidige plannen zal meer dan de helft van de nieuwbouw worden 
gerealiseerd in het middeldure segment. Iets minder dan eenderde is in het dure 
segment gepland, en 13% valt in het betaalbare segment.  

Ten eerste moet worden geconstateerd dat het totaal aantal geplande woningen 
(549) lager ligt dan het gewenste aantal woningen (650 in de periode t/m 2015). 
Bovendien heeft de gemeente op dit moment maar 5 locaties in handen (circa 
380 woningen), wat betekent dat de gemeente voor het realiseren van de overige 
nieuwbouw (ca. 270) is aangewezen op andere partijen. NB de locatie Jan ter 
Gouwweg is ook gemeentelijk bezit, indien de aanwezige vervuiling wordt verwij-
derd kan het bouwplan dat passend is binnen het bestemmingsplan, 24 koopwo-
ningen in de middeldure sector uitgevoerd worden. Er zal daarom met de part-
ners op zoek gegaan moeten worden naar locaties waarop de resterende wo-
ningaantallen kunnen worden gerealiseerd.  

Nogmaals blijkt hieruit dat optimalisatie van de locaties noodzakelijk is, voor zo-
wel gemeentelijke als particuliere nieuwbouwlocaties. Naast het feit dat het totaal 
geplande aantal woningen op dit moment niet toereikend is om de 650 te realise-
ren moet ook nog rekening gehouden worden met mogelijk planuitval.  

voetnoot 

10  Zie de bijlagen voor een overzicht van alle geplande nieuwbouwlocaties. 
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In de tweede plaats wil de gemeente Naarden ervoor zorgen dat er voldoende 
gedifferentieerd wordt gebouwd. Uit de bovenstaande tabel blijkt al dat in het 
huidige programma een sterke nadruk ligt op het middeldure segment (met name 
koop). Dit komt overeen met de ambities uit deze woonvisie, waarin we de priori-
teit leggen op bouwen voor het middensegment. Echter we willen ervoor zorgen 
dat er ook voldoende gebouwd, conform schema, wordt in het betaalbare en 
middel dure segment en dat de nieuwbouw door particulieren niet alléén plaats-
vindt in het dure of topdure segment. Zachte plannen behoeven dan ook aanpas-
sing en  nieuwe plannen sturing. 

In het volgende hoofdstuk geven we aan hoe we samen met onze partners deze 
plannen, en de overige ambities uit deze woonvisie, willen verwezenlijken.  
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5 
Hoe gaan we het doen? 

In de voorgaande hoofdstukken is uitgebreid beschreven wat we als gemeente 
willen bereiken en wat daarvoor nodig is.  

Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat de papieren ambities en plannen, de ko-
mende jaren tot uitvoering komen…? Daar draait het om in dit hoofdstuk. De 
laatste paragraaf van dit hoofdstuk geeft het advies van het college aan de raad 
aan voortvloeiend uit de voorgaande hoofdstukken. Tevens is het door de raad 
op 4 februari 2009 genomen besluit op het advies opgenomen. Conform het be-
sluit van de raad zullen de papieren ambities en plannen ten uitvoer gebracht 
gaan worden. Hiervoor zal een actieprogramma worden opgesteld, dan wel ge-
handeld worden conform de door de raad aan diverse besluiten gekoppelde ac-
tiedata. 

5.1 Samenwerking met de partners 
De gemeente Naarden kiest voor een actieve rol in het woonbeleid. Hoewel de 
uitvoering doorgaans niet in handen ligt van de gemeente, geeft de woonvisie wel 
weer waar de prioriteiten liggen en waar de gemeente op stuurt. 

Gemeenten zijn meer en meer afhankelijk van andere partijen bij het realiseren 
van hun woonbeleid, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en zorginstel-
lingen. De gemeente Naarden wil en moet de samenwerking met deze en andere 
partijen voortzetten, zodat de ambities in deze woonvisie ook echt gerealiseerd 
kunnen worden. Immers een groot deel van de aanbevolen woning aantallen zal 
op andere dan gemeentelijke bouwlocaties gerealiseerd moeten worden. 

Er zijn twee corporaties die bezit hebben in Naarden: Dudok Wonen en Wo-
ningstichting Naarden. Daarnaast zijn er andere corporaties actief in de regio 
Gooi en Vechtstreek, waaronder De Alliantie die ook een aantal innovatieve pro-
jecten heeft en/of hier in participeert. In het realiseren van de ambities uit deze 
woonvisie heeft de gemeente de (regionale) corporaties nodig. Zij spelen een 
cruciale rol in het vergroten van de kansen van de lage en de lagere middenin-
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komens en starters en ouderen. Maar de gemeente werkt op het gebied van wo-
nen ook samen met marktpartijen, zorginstellingen en natuurlijk bewoners.  

5.2 Ambities omzetten in acties 
Welke instrumenten geeft de gemeente zelf in handen. Wat voor een rol wil de 
gemeente spelen? 

Ø Informatie en kennis over wonen verzamelen en verspreiden  

Ø Inzet van middelen (starterslening en volkshuisvestingsfonds) 

Ø Overleg en afspraken met partners 

Ø Uitwerking programma en aantal nieuwbouwlocaties 

 

Actieprogramma 2008/9: 

Uitwerking programma en aantal van de gemeentelijke nieuwbouwlocaties 

 

Formuleren programma van eisen private locaties / locaties waarbij de grond niet in handen van 
de gemeente is, conform wet en regelgeving, deze zo optimaal mogelijk benutten (WRO) 

 

Particuliere en corporatie initiatieven stimuleren en faciliteren, binnen de in deze woonvisie 
vastgestelde kaders/wensen  

 

Ruimte voor innovatieve eigendomsconstructies bieden aan corporaties, bijvoorbeeld te woon 

 

MGE verder ontwikkelen, ook voor particuliere ontwikkelaars 

 

Zoeken naar nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt die doorstromingbevorderend werken 

 

Zoeken naar nieuwe concepten die het behoud van koopwoningen voor de doelgroepen be-
werkstelligen, zoals bijvoorbeeld de regeling betaalbare koopwoningen Zaanstad 

 

Toewijzingsbeleid voor huur en koop en zorg segment ontwikkelen, binnen wettelijke regelge-
ving, maar ook zo optimaal de ruimte/grenzen zoeken van die regelgeving indien dat nodig is 

 

Voorstel voor ‘doorstroommakelaar’ ontwikkelen i.s.m. WMO en corporaties  

 

Aanjager productie is gewenst, tijdelijke woningbouwregisseur aanstellen b.v. mogelijk met 
andere gemeente in de regio samen.  
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5.3 College advies en raadsbesluit 
Samenvattend uit alle voorgaande hoofdstukken en paragrafen resulteert een 
advies. Dit advies is door het college van burgemeester en wethouders aan de 
raad van de gemeente Naarden ter besluitvorming aangeboden. De raad heeft op 
4 februari 2009 de lokale woonvisie aangenomen zij het geamendeerd. Hieronder  
staat uitgesplitst in een 9 tal punten respectievelijk eerst het advies gevolgd door 
het besluit dat door de raad per punt is genomen. Het besluit zal leidend zijn voor 
het beleid van de gemeente Naarden tot 2015.: 

 

1 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

De doelgroepen van het gemeentelijk beleid zijn de jongeren/starters, ouderen en 
de beroepsgroepen zorg, onderwijs, politie en brandweer. 

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009: 

Het gemeentelijk beleid richt zich op de gekozen bijzondere doelgroepen (te 
weten jongeren/starters, ouderen en de beroepsgroepen zorg, onderwijs, 
politie en brandweer) en de middengroepen, waarbij de gekozen woningmix 
in goede balans dient te zijn hetgeen gedurende de beleidsperiode jaarlijks 
kan worden geëvalueerd. 

 

2 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

De sociale voorraad in de gemeente Naarden mag niet afnemen. 

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009: 

De kernvoorraad blijft vooralsnog gehandhaafd op het huidige aantal en het 
college gaat actief in overleg met de woningcorporaties over de mogelijk-
heden van “sociale koop”. 

 

3 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

Optimalisatie van totale nieuwbouwprogramma wordt nagestreefd. 

De taakstelling woningbouw voor de gemeente Naarden bedraagt tenminste 650 
woningen tot 2015. 

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009: 

De taakstelling woningbouw voor de gemeente Naarden zal door de Raad 
nader worden vastgesteld. 
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4 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

De hoogste prioriteit van het totale nieuwbouwprogramma ligt bij het middenseg-
ment, met ruimte voor het betaalbare en dure/topdure segment, zij het in mindere 
mate. De ruimte voor bouwen in het dure/topdure segment wordt slechts geboden 
als er een aantoonbare en substantiële bijdrage wordt geleverd aan de bouw in 
het betaalbare en middensegment en/of aan maatschappelijke voorzieningen.  

Het totale nieuwbouwprogramma, dus zowel de gemeentelijke als particuliere 
plannen tezamen, resulteert in de verdeling 

Aanbeveling 2008 Huur Koop Totaal 

betaalbaar 7% 10% 17% 

middelduur 20% 47% 67% 

duur+topduur 0% 16% 16% 

 27% 73% 100% 

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009:  

De hoogste prioriteit van het totale nieuwbouwprogramma ligt bij het mid-
densegment en laat voldoende ruimte voor het realiseren van woningen in 
het betaalbare en dure/topdure segment. Het totale nieuwbouwprogramma 
wordt gedefinieerd in de raad; uitgangspunt daarbij is de verdeling “ 1/6, 
2/3, 1/6” . 

 

5 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

Toewijzingsregels voor het totale nieuwbouwprogramma worden opgesteld om 
zodoende de dynamiek optimaal te bevorderen. Een voorstel hiertoe ontvangt de 
raad in de tweede helft van 2008. 

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009:  

De raad zal over Toewijzingsregels voor het totale nieuwbouwprogramma 
om de dynamiek optimaal te bevorderen besluiten ná ontvangst van een 
daarop gericht voorstel dat het college in de eerste helft van 2009 aan de 
raad zal voorleggen. 

 

6 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

Het nieuwbouwprogramma wordt gefaseerd uitgevoerd teneinde bij te kunnen 
sturen. 

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009:  

Het nieuwbouwprogramma wordt gefaseerd uitgevoerd teneinde bij te kun-
nen sturen. 
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7 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

Jaarlijks wordt het lokale woningbouwprogramma gemonitord opdat indien nodig 
tijdig bijgestuurd kan worden. Onderdeel hiervan zijn de gerealiseerde en geplan-
de nieuwbouw en de te verwachten ontwikkelingen.  

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009:  

Jaarlijks wordt het lokale woningbouwprogramma gemonitord opdat indien 
nodig tijdig bijgestuurd kan worden. Onderdeel hiervan zijn de gerealiseer-
de en geplande nieuwbouw en de te verwachten ontwikkelingen.  

 

8 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

MGE constructies en mogelijke andere constructies met dezelfde uitwerking -
behoud van woningen voor het segment waarin zij zijn gerealiseerd- worden ont-
wikkeld, deze constructies gaan zowel voor corporaties als particuliere initiatief-
nemers gelden. De raad ontvangt hiervoor tzt een voorstel. 

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009:  

De raad ontvangt te zijner tijd een voorstel over constructies als Maat-
schappelijk Gebonden Eigendom en andere constructies met dezelfde uit-
werking, namelijk behoud van woningen voor het segment waarin zij zijn 
gerealiseerd of worden ontwikkeld. De raad besluit over dit voorstel na ont-
vangst en bespreking ervan. Of het gewenst is dat MGE-constructies ook 
gaan gelden voor particuliere initiatiefnemers zal aan de hand van het door 
het college te formuleren voorstel door de raad nader worden besproken en 
besloten 

 

9 Advies college van burgemeester en wethouders aan raad: 

De gemeente Naarden stelt voor om in regionaal verband het voorstel van een 
doorstroommakelaar uit te werken tezamen met de maatschappelijke partners.  

 

Raadsbesluit d.d. 4 februari 2009:  

Ter kennisgeving aangenomen:   

De gemeente Naarden stelt voor om in regionaal verband het voorstel van 
een  doorstroommakelaar uit te werken tezamen met de maatschappelijke 
partners. 
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Bijlagen 

Vergelijking rapporten, onderzoeken en besluiten 
Vergelijk op onderwerp te weten, doelgroepen, tijdsspanne, woningaantallen, 
woningtypologieën, verdeling over koop en huur en bijbehorende prijsklassen van 
alle aanwezige informatie vanuit de diverse besluiten, rapporten en onderzoeken. 

Doelgroepen 

Rapport/raadsbesluit/onderzoek  Doelgroep(en) 

Structuurvisie Starters op de woningmarkt, dit zijn tevens 
starters op de arbeidsmarkt en senioren 

Inbo haalbaarheidsstudie Jongeren, senioren al dan niet met een 
zorgvraag plus woningen die de doorstro-
ming bevorderen.  

Raadsbesluit 26 maart 2004 Jongeren, senioren al dan niet met een 
zorgvraag plus woningen die de doorstro-
ming bevorderen. 

Coalitieakkoord april 2006 Jongeren, starters, senioren plus personen 
met een middeninkomen mn die werkzaam 
in/bij de zorg,onderwijs, politie, brandweer 
en welzijnsector 

Ecorys doelgroepenonderzoek Nieuwbouw voor senioren en middeninko-
mens, starters via doorstroming 

Gesprek met corporaties voorjaar 
2007 

Jongeren, middeninkomens in de zorg, 
onderwijs en welzijnsector 

Naarderheem Bemiddelde senior in eerste instantie met 
zorgvraag plus personen werkzaam in de 
zorgsector (eigen personeel) 

De Veste Senior met zorgvraag 

Regionale woonvisie Jongeren, jonge gezinnen en ouderen met 
zorgvraag. 
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Uit het schema kan de conclusie getrokken worden dat allen focussen op min of 
meer dezelfde doelgroepen: 

− Jongeren 

− Middeninkomens, hieronder vallen jonge gezinnen plus personen werkzaam 
in de beroepsgroepen zorg, onderwijs, welzijn, politie en brandweer 

− Senioren mn die met een zorgvraag 

 

Tijdsspanne 

 
Rapport/raadsbesluit/onderzoek  Tijdsspanne 

Structuurvisie 2000-2010 

Inbo haalbaarheidsstudie 2004-2010 

Raadsbesluit 26 maart 2004 2004-2010 

Coalitieakkoord april 2006  

Ecorys doelgroepenonderzoek 2007-2015 

Gesprek met corporaties voorjaar 
2007 

 

Naarderheem  

De Veste  

Regionale woonvisie 2007-2020 

 

Woningbouwaantallen 

 

Rapport/raadsbesluit/onderzoek  Woningbouw aantallen 

Structuurvisie Minimaal 400 waarvan 175 reeds in concre-
te (particulier)plannen vast lagen 

Inbo haalbaarheidsstudie 320 woningen, gebaseerd op de kwantitatie-
ve behoefte, 655 gebaseerd op de kwalita-
tieve behoefte 

Raadsbesluit 26 maart 2004 minstens 365 woningen, waarvan minstens 
195 op gemeentelijke ontwikkellocaties en 
170 particulier initiatief 

Coalitieakkoord april 2006 Onderzoek of dit uitgangspunt, raadsbesluit 
26 maart 2004 moet worden bijgesteld of 
niet 
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Ecorys doelgroepenonderzoek 45 tot 50 eengezinswoningen per jaar plus 
20 meergezinswoningen per jaar tot en met 
2015 is 630 woningen in totaal 

Gesprek met corporaties voorjaar 
2007 

geen aantallen genoemd 

Naarderheem uitbreiding met 26 appartementen op plaats 
voormalige zusterflat, plus ontwikkeling van 
24 nieuwe zusterflats. Hiervoor vervallen de 
60 oude zustersflats waarvan een groot deel 
al sinds lange tijd als kantoor in gebruik is. 

De Veste totale sloop en herbouw. Herbouw omvat 24 
plaatsen intramuraal en 71 plaatsen bege-
leid wonen in totaal 95 plaatsen ipv 108 nu 
intramuraal. WSN gaat meedoen en breidt 
de Schans uit met 14  appartementen en de 
Bonnet met 6 appartementen. De drie ge-
bouwen worden op hoogwaardige wijze met 
elkaar verbonden. Op de Anna Van Buren-
laan 2 komt op termijn dan ook nog een 
woonvorm voor licht dementerenden van 12 
tot 18 plaatsen , ontwikkeling door WSN 

Regionale woonvisie Geen aantal per gemeente genoemd, maar 
7.360 in de periode 2007 tot 2020 voor de 
gehele regio Gooi en Vechtstreek 

Streekplan provincie11 13.000 woningen 2000-2020 

voetnoot 

11 Tussen Regio en provincie is discussie over de aantallen woningen die tot 2020 in de regio ver-

ondersteld gebouwd te mogen worden. De standpunten zijn als volgt:  

Streekplanopgave tot 2020 

In februari 2003 heeft de provincie Noord-Holland het Streekplan Noord-Holland Zuid vastgesteld 

met een opgave voor de Gooi en Vechtstreek van 10.000 woningen (netto) voor de periode 2000-

2020.  

In maart 2005 hebben Gedeputeerde Staten (besluit inzake ‘Voortgang van de Woningbouwcapa-

citeit in Noord-Holland Zuid’) besloten om  deze opgave met 3.000 woningen te verhogen. Letter-

lijk stellen G.S. dan:   

“De woningbouw taakstelling van Gooi en Vechtstreek bestaat uit 10.000 woningen voor de eigen 

behoefte en 3.000 woningen voor de bovenregionale behoefte. Totaal dus 13.000 woningen”. 

Deze extra opgave met 3.000 woningen is overigens niet met de gemeenten in Gooi en Vechts-

treek gecommuniceerd, laat staan zo overeengekomen.  
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Woning typologieën 

 

Rapport/raadsbesluit/onderzoek  Woningbouw aantallen 

Structuurvisie Woningen die in dubbelopzicht inzetbaar zijn 
qua betaalbaarheid en qua omvang 

Inbo haalbaarheidsstudie Seniorenwoningen, patiowoningen en ap-
partementen 

Raadsbesluit 26 maart 2004 - 

Coalitieakkoord april 2006 - 

Ecorys doelgroepenonderzoek Rijwoningen, budget en luxe appartemen-
ten, alles koop 

Gesprek met corporaties voorjaar 
2007 

middenklassen woningen en huur apparte-
menten, type luxe voor senioren.  

Naarderheem Luxe huurappartementen topduur. Apparte-
menten huur voor eigen personeel 

De Veste Appartementen huur met zorg 

Regionale woonvisie - 

 

Koop/huur plus bijbehorende prijsklassen 

Inbo Haalbaarheidsstudie (2003) 

HUUR (€)  
<440 5% 
440-570 15% 
570-900 10% 
>900 15% 
 45% 
KOOP (*€1.000)  
<250 10% 
250-350 10% 
350-450 25% 
450-600 5% 
>600 5% 
 55% 
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Raadsbesluit 26 maart 2004 

HUUR (€)  
<440 12% 
440-570 24% 
570-900 12% 
>900 12% 
 60% 
KOOP (*€1.000)  
<250 5% 
250-350 15% 
350-450 15% 
>450 5% 
 40% 

 

Het aantal van te ontwikkelen woningen van tenminste 195 vloeit voort uit  de 
informerende notitie raad november 2005. Verdeling volgends het bolletjes 
schema is als volgt: 

Bekkersschool:  

12 huurwoningen, huurprijs > 900 

12 koopwoningen, prijs . 450K 

Apostolische Kerk: 

10 huurwoningen, huurprijs ,440 

 6 koopwoningen, prijs  250K-350K 

Sportvelden: 

37 huurwoningen, huurprijs 440-570 

23 huurwoningen, huurprijs 570-900 

9 koopwoningen, prijs > 450K 

20 koopwoningen, prijs 350K-450K 

Centrum Keverdijk:  

13 huurwoningen, huurprijs , 440 

23 koopwoningen, prijs 250K-350K 

10 koopwoningen, prijs 350K-450K 

Meerpaal:  

10 huurwoningen, huurprijs 440-570 

10 koopwoningen, prijs <250K 
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Ecorys Doelgroepenonderzoek Woningmarkt Naarden (2007) 

Uitsluitend koopwoningen 

 Prijsklasse (VON) (*€1.000) Percentage 

Rijwoning • 240 30% 

Rijwoning • 295 20% 

Budget appartement • 190 15% 

Budget appartement • 225 15% 

Luxe appartement • 255 10% 

Luxe appartement • 300 10% 

 

Regionale woonvisie 

Een derde betaalbaar, een derde middelduur en een derde duur en topduur. 

Indicatieve invulling woningbouwprogramma naar prijssegment 

Cijfers over de gemeente Naarden 
De bevolkingsopbouw van Naarden:  

 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-64 65+ totaal 

2005 21,3% 5,2% 3,7% 3,2% 4,8% 43,7% 18,0% 17.111 

2015 19,9% 6,4% 5,2% 3,8% 4,2% 39,5% 20,9% 17.010 

2030 Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

5,5% Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

Niet 
bekend 

23,2%  

Bron Primos 2005 

− De totale bevolkingsomvang blijft nagenoeg gelijk.  

− Het aandeel jongeren in de leeftijdsklasse 20-24 stijgt. 

− Het aantal ouderen neemt behoorlijk toe. 

− Het aantal personen in de leeftijdscategorie 30-55 jaar neemt af.  

− Hierdoor zal er vraag zijn naar een ander type woning.  

 

17% 15% 10% 24% 10% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

huur betaalbaar koop betaalbaar huur middelduur koop middelduur huur duur + topduur koop duur + topduur
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De leeftijdsopbouw per wijk in 2006 (%) 

Wijk 0-14 15-24 25-44 45-64 65+ 

Beethovenpark 18 7 20 26 29 

Bos van Bredius 17 10 13 38 23 

Ministerpark 24 8 25 28 15 

Naarden Vesting 18 6 29 31 16 

Naardermeer 4 15 11 53 18 

Naarderbos 22 10 19 40 9 

Oranje Nassaupark Noord 26 7 19 28 21 

Oranje Nassaupark Zuid 22 7 17 28 25 

Rembrandtpark 27 7 22 29 15 

Tuindorp Keverdijk 20 9 30 25 16 

Valkeveen 26 8 25 29 12 

Vierhoven 14 8 22 22 35 

Zuid West III 23 9 30 27 11 

Naarden 21 8 24 28 19 

Nederland 18 12 29 26 14 

Bron CBS in uw buurt, 2006 

 

Huishoudgrootte 

2005 2,35 

2015 2,32 

Bron Primos 2005 

De behoefte aan woningen door de veranderde huishoudgrootte stijgt in totaal 
met ongeveer 100 woningen tot 2015 (totale bevolkingsgrootte gedeeld door de 
huishoudgrootte). 

 

Huishoudenssamenstelling per wijk in 2006 (%) 

Wijk eenpersoons zonder kinderen met kinderen 

Beethovenpark 39 32 29 

Bos van Bredius 18 41 41 

Ministerpark 30 29 41 

Naarden Vesting 41 30 29 
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Naardermeer 21 46 33 

Naarderbos 12 38 49 

Oranje Nassaupark Noord 19 37 44 

Oranje Nassaupark Zuid 35 30 35 

Rembrandtpark 26 31 43 

Tuindorp Keverdijk 33 30 37 

Valkeveen 27 26 47 

Vierhoven 41 30 29 

Zuid West III 29 24 46 

Naarden 32 30 37 

Nederland 35 30 35 

Bron: CBS in uw buurt 

Informatie per wijk 

Gemiddeld besteedbaar inkomen per individu met 52 weken inkomen in het 
voorgaande jaar, per buurt (2005) 

Wijk In euro’s 

Beethovenpark 26.200 

Bos van Bredius 47.300 

Ministerpark 28.100 

Naarden Vesting 26.800 

Naardermeer Niet bekend 

Naarderbos 37.900 

Oranje Nassaupark Noord 29.400 

Oranje Nassaupark Zuid 27.100 

Rembrandtpark 35.800 

Tuindorp Keverdijk 17.300 

Valkeveen 22.900 

Vierhoven 16.600 

Zuid West III 21.100 

Naarden 25.200 

Nederland 17.700 

Bron: CBS in uw buurt 
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Onderverdeling woningen naar eigendom per wijk in 2004 (%) 

Wijk huur koop 

Beethovenpark 30 70 

Bos van Bredius 5 95 

Ministerpark 19 81 

Naarden Vesting 23 77 

Naardermeer 48 52 

Naarderbos 3 97 

Oranje Nassaupark Noord 19 81 

Oranje Nassaupark Zuid 31 69 

Rembrandtpark 7 93 

Tuindorp Keverdijk 63 37 

Valkeveen 20 80 

Vierhoven 54 46 

Zuid West III 22 78 

Naarden 32 68 

Nederland 47 53 

Bron: CBS in uw buurt 

De meeste huurwoningen zijn te vinden in het Naardermeerkwartier, Tuindorp 
Keverdijk en in Vierhoven. Er staan nauwelijks huurwoningen in het Bos van Bre-
dius, het Naarderbos en het Rembrandtkwartier.  

 

Specificering huidige woningbestand 
Sociale huursector 

De sociale huurwoningen zijn als volgt in te delen: 

Woning Stichting Naarden bezit 716 woningen. Deze woningen vallen onder het 
regionale woonruimteverdelingsysteem en zijn niet gelabeld voor speciale doel-
groepen: 

Betaalbaar (• €520) 582 

Middelduur (€520 - €615) 116 

Duur (• €615)   18 

 

Van deze woningen behoort 81% tot de kernvoorraad. 
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Daarnaast hebben zij zorgwoningen in hun bezit die alleen worden toegekend 
aan personen met een CIZ-indicatie. Deze woningen worden dus niet volgens het 
woonruimteverdelingsysteem toegewezen.  

De Flank 60 

De Bonnet 32 

De Schans 39 

 

Dudok Wonen kent het volgende bezit, in totaal 1006 woningen. Hiervan zijn 30 
woningen gelabeld voor ouderen (55+) en 76 voor jongeren. Vrijkomende wonin-
gen worden volgens het woonruimteverdelingsysteem toegewezen:  

Betaalbaar (• €520) 766 

Middelduur (€520 - €615) 111 

Duur (• €615)   23 

 

Jongerenwoningen 

Betaalbaar (• €520) 76 

Middelduur (€520 - €615)  

Duur (• €615)  

 

Seniorenwoningen 

Betaalbaar (• €520) 30 

Middelduur (€520 - €615)  

Duur (• €615)  

Van deze woningen behoort 87% tot de kernvoorraad. 

 

Particuliere huursector 

De particuliere huursector bestaat voor 8% uit eengezinswoningen en voor 3% uit 
meergezinswoningen.  De verdeling van deze woningen gebaseerd op de WOZ 
waarden 2007 is als volgt: 

WOZ waarde (*€1.000) percentage 

Betaalbaar < 200 43 

Middelbaar 200-350 33 

Duur  350-500 13 

Topduur >500 11 
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Tot de betaalbare woningen behoren de serviceflats Zandbergen en de Ravelijn. 
De particuliere huurwoningen zijn met name in bezit van beleggingsmaatschap-
pijen, makelaars en serviceflats corporaties.  

 

Koopsector 

De koopsector bestaat voor 64% uit eengezinswoningen en voor 4% uit meerge-
zinswoningen. De gemiddelde WOZ waarden (2007) van de koop woningen is als 
volgt: 

WOZ waarde (*€1.000) percentage 

Betaalbaar < 200 16 

Middelduur 200-350 30 

Duur  350-500 21 

Topduur >500 33 

 

Meer dan de helft van de koopwoningen behoort tot het dure en topdure seg-
ment. Slechts 16 procent van de koopwoningen behoort tot het betaalbare seg-
ment. 

 

Omschrijving woonmilieu en karakter van Naarden en haar 
wijken 

Naarden vormt samen met Bussum een aaneengegroeid stedelijk gebied. In de 
eerste helft van de 20e eeuw is de ruimtelijke segregatie tussen beide kernen 
verloren gegaan. De bebouwde kom van Naarden bevindt zich grotendeels bin-
nen de Rijksweg A1 en de oude Rijksweg (Rijksweg/ Godelindeweg/ Amersfoort-
sestraatweg). Buiten de bebouwde kom zijn gelet op de natuurlijke en landschap-
pelijke waardevolle gebieden in principe geen uitbreidingsmogelijkheden voor-
handen. Maar ook binnen het gebied dat door genoemde wegen wordt begrensd 
zijn de uitbreidingsmogelijkheden zeer beperkt. Een en ander wordt onder meer 
veroorzaakt door de beperkingen van het beschermd stadsgezicht, akoestische 
beperkingen als gevolg van het verkeer, bedrijfsvestigingen en ecologische zo-
nes. 

Iedere Naardense wijk heeft in principe haar eigen karakter. Dit karakter is mede 
bepalend voor de mogelijke ontwikkelingen binnen die wijk.  

§ Naarden vesting heeft een grote diversiteit aan functies en een hoge bebou-
wingsdichtheid. Het is de enige wijk die geen overwegende woonfunctie 
heeft. 
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§ Oranje-Nassaupark-Noord, Rembrandtpark en het grootste deel van het 
Componistenkwartier zijn villaparken met overwegend vrijstaande en twee-
aaneen-geschakelde woningen. De bebouwingsdichtheid is relatief laag. 

§ Een deel van het Componistenkwartier, het Ministerpark en het Oranje-
Nassaupark-Zuid hebben een iets hoger bebouwingsdichtheid. Zo ook Zuid-
west III maar daar is bij de ontwikkeling aangesloten bij de verwevenheid met 
het landschap rond het Naardermeer. 

§ Vierhoven heeft zowel gestapelde als eengezinswoningen met veel woningen 
in de lagere huur- en koopsector. De wijk heeft een specifieke sfeer met een 
besloten en groen karakter. 

§ Tuindorp Keverdijk kent ook overwegend groot aantal woningen in het lagere 
huur – en koopsegment, met relatief veel eengezinswoningen en een klein 
aantal gestapelde woningen. Aan de noordzijde bevindt zich het Jac. P. 
Thijssepark dat mede door de getrapte verkavelingsvorm een relatief moder-
ne sfeer uitstraalt. 

§ Het Naarderwoonbos is een woonwijk in de hogere koopsector met veel wa-
ter. Door de geïsoleerde ligging is er nauwelijks of geen relatie met de rest 
van Naarden. 

§ Basisscholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en peuterspeelzalen 
liggen verspreid over de Naardense bebouwde kom met uitzondering van het 
Naarder woonbos, het Oranje Nassaupark-Noord en het Componistenkwar-
tier. 

 

 

Overzicht bijzondere woonvormen in Naarden 
Zie kaart van Naarden voor de nummering: 

1 Naarderheem, Amersfoort-
sestraatweg  1 

Verpleeghuis met 150 bedden 

2 De Veste , Koningin  Wilhemina-
laan 1 

Verzorginghuis met 108 plaatsen 

3 De Bonnet, Prinses Marijkehof 40 
1 t/m 33 

32 zorgwoningen, drie kamer 

4 De Schans, Koningin Wilhemina-
laan 3 

39 zorgwoningen, drie kamer 

5 De Flank, Diaconesselaan 60 zorgwoningen, drie kamer 

6 De Ravelijn, Graaf Lodewijklaan 
16 

126 serviceappartementen, 106 twee 
kamer, 20 drie kamer 

7 Bosch van Bredius, Amersfoort-
sestraatweg 9 

87 serviceappartementen, twee kamer 
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8 Corp. Serviceflat Zandbergen UA, 
Amersfoortsestraatweg 90 

66 service appartementen, 62 twee ka-
mer, 4 drie kamer 

9 Zandbergen A, Amersfoort-
sestraatweg 

Service appartementen 

10 Residance Beukenrode, Chopin-
laan 2 

54 serviceappartementen, deel is inmid-
dels verkocht aan jongeren 

11 De Schout 26 t/m36 seniorenwoningen, WSN, sociale huur 

12 De Schout 78 t/m 88 Seniorenwoningen, WSN, sociale huur 

13 Vierschaar 1 t/m 19 Seniorenwoningen, WSN, sociale huur 

14 J.P. Thijssepark 2 t/m 16 Seniorenwoningen, Dudok, sociale huur 

15 J.P. Tijssepark 18 t/m 32 Seniorenwoningen, Dudok, sociale huur 

16 J.W. Frisolaan 9 t/m 23 Seniorenwoningen, WSN, sociale huur 

17 G. Schipperstraat 23 t/m 29 Seniorenwoningen, WSN, sociale huur 

18 Wevershof 1 t/m 14 Seniorenwoningen, Dudok, sociale huur 

19 B. van Rooijenstraat 2 t/m 24 Seniorenwoningen, Dudok, sociale huur 

20 J. Houtmanstraat 1 t/m 19 Seniorenwoningen, Dudok, sociale huur 

21 K. Verveerstraat 34 t/m 64 Seniorenwoningen, Dudok, sociale huur 

22 Pater Wijnterlaan 16 19 zelfstandige woningen voor 55 plus-
sers, particulier bezit 

23 G. Schipperstraat 21 1 groepswoning voor kamersgewijze 
bewoning voor verstandelijk gehandicap-
ten 

24 G. Schipperstraat 2 1 seniorenwoning voor 2 verstandelijk 
gehandicapten 

25 Pater Wijnterlaan 37  1 woning voor verstandelijk gehandicap-
ten 

26 K. Verveerstraat  2 eengezinswoningen voor 8 verstandelijk 
gehandicapten 

27 Prinses Marijkehof 3 groepswoningen voor 15 meervoudig 
gehandicapten 

28 Schout 23 t/m 29 4 woningen voor 12 verstandelijk gehan-
dicapten 

29 Vroedschap 96,98, 100 3 woningen voor begeleid zelfstandig 
wonen verstandelijk gehandicapten 

30 Meerstraat  in aanbouw woonvorm voor 12 licht de-
menterenden 
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Informatie Maatschappelijk Gebonden Eigendom construc-
ties12 

MGE/ Koopgarant 

Om koopwoningen duurzaam betaalbaar te houden kan het instrument van Maat-
schappelijk Gebonden Eigendom (MGE) ofwel koopgarant worden ingezet. Dit 
instrument heeft als voordeel dat de woningen na een tweede of volgende ver-
koop wederom ingezet kunnen worden voor dezelfde doelgroep. Bij MGE/ Koop-
garant verkoopt een corporatie een nieuwe of bestaande woning met een korting 
op de marktprijs. De koper wordt voor 100% eigenaar van de woning. Tussen de 
corporatie en de koper wordt een terugkoopgarantie overeengekomen, waardoor 
de koper zeker is van een nieuwe koper op het moment dat deze de woning weer 
wil verkopen. Aan de andere kant is de verkoper verplicht bij verkoop de woning 
eerst aan de corporatie aan te bieden. De corporatie kan de woning vervolgens 
opnieuw tegen een gereduceerd tarief op de markt brengen. Verlies of winst wor-
den door de corporatie en de oorspronkelijke koper gedeeld, waarbij de waarde-
stijging door zelf aangebrachte voorzieningen geheel ten goede komt aan de 
koper. MGE is overigens niet de enige mogelijkheid de bereikbaarheid te vergro-
ten. Uitgestelde betaling of ontkoppeling van grond en opstallen zijn ook mogelijk. 

 

Sociale Koop 

Bij deze regeling kan men tegen betaling van een instapbedrag eigenaar worden 
van de woning, minimaal 50% van de waarde van de opstal. De resterende koop-
som hoeft pas aan de woningcorporatie te worden betaald als de woning wordt 
doorverkocht. Daar is één voorwaarde aan verbonden, de hoogte van de reste-
rende koopsom groeit mee met de gemiddelde woningprijzen van verkochte wo-
ningen in de regio. Hiervoor wordt een onafhankelijke index, de Woningwaarde 
Index toegepast. Gebaseerd op objectieve verkoopcijfers ontleend aan het Ka-
daster. Als de prijzen stijgen moet meer terugbetaald worden, maar als de prijzen 
dalen hoeft men minder te betalen. 

Tussentijds kan men als dit financieel uitkomt bijkopen. Zo kan men stap voor 
stap een groter financieel belang in de eigen woning verwerven. 

Men wordt volledig eigenaar ondanks dat men niet de volledige koopsom heeft 
betaald. Men moet daarom rekening houden met het totale woonlastenplaatje. 
Ook de OZB waterschapsbelasting, opstalverzekering, rioolrecht en onderhouds-
kosten komen voor rekening van de eigenaar. 

Indien men de woning op termijn wenst te verkopen dient de woning als eerste 
aan de woningcorporatie te worden aangeboden. De corporatie heeft een terug-

voetnoot 

12  De Alliantie verkoopt woningen met een koopgarantregeling. Voor meer informatie over de 

voorwaarden, zie de website van De Alliantie. Dudok Wonen biedt woningen aan middels 

Sociale Koop en Koop Goedkoop, zie de website van Dudok Wonen voor meer informatie.  
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kooprecht, maar geen terugkoopplicht. Zij dient indien ze tot aankoop overgaan 
de reële marktprijs te betalen. Wanneer de corporatie geen gebruik wenst te ma-
ken van haar recht, kan de woning op de vrije markt ter verkoop worden aange-
boden. Als de markt zich gunstig ontwikkeld heeft, profiteert de verkoper van de 
waardeontwikkeling. Van de opbrengst betaalt de verkoper het gedeelte dat hij 
nog verschuldigd is, terug aan de corporatie. 

Koop Goedkoop 

Bij deze regeling koopt men alleen het huis (de opstal), de grond blijft in het bezit 
van de woningcorporatie. Als koper heeft men het voordeel dat alleen voor de 
koop van het huis een hypotheek afgesloten hoeft te worden. Men kan dus vol-
staan met een lager hypotheek bedrag en dus ook met lagere woonlasten. Voor 
het gebruik van de grond betaalt men maandelijks grondhuur. Hierop is een in-
groeiregeling van toepassing. De eerste tien jaar betaalt men niet de volledige 
huur van de grond. In het eerste jaar betaalt men niets, in het tweede jaar 10%, 
het derde jaar 20% en zo groeit de grondhuur jaarlijks met 10% tot na 10 jaar het 
volledige bedrag aan grondhuur wordt betaald. Hiermee kan een financieel voor-
deel van 20 tot 30% worden behaald. Naast de hypotheek rente is ook de betaal-
de grondhuur fiscaal aftrekbaar. 

Als men de woning op termijn wil verkopen heeft de woningcorporatie het eerste 
recht op terugkoop van de woning. Dit is geen verplichting. De woningcorporatie 
betaalt bij terugkoop gewoon de marktprijs. De eventuele waardestijging komt in 
handen van de verkoper, deze profiteert optimaal van de waardeontwikkeling van 
de woning.  
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Overzicht gerealiseerde en geplande nieuwbouw 

Overzicht bouwplannen woningen in de periode van het raadsbesluit 26 maart 2004 tot en met april 2008
Gerealiseerd wil zeggen opgeleverde bouwplannen

Harde plannen zijn plannen waarvan de aanvraag om bouwvergunning in behandeling is dan wel welke is verleend en/of in aanbouw is.

Zachte plannen zijn plannen die nog in ontwikkeling zijn en waarvan nog niet beslist is over de exacte invulling. 

Geplande en gerealiseerde nieuwbouw tot nu
Huur (€) Koop (*€ 1.000)

< 520 520-615 615-800 > 800 Subtotaal < 200 200 – 350 350 – 500 >500 Subtotaal Totaal
Ontwikkellocaties structuurvisie volgens raadsbesluit
totaal gemeentelijke locaties 23 47 23 17 110 10 29 29 17 85 195
totaal particuliere locaties 16 32 0 0 48 0 30 38 54 122 170
Totaal gem.+partic. plannen volgens raadsbesluit 39 79 23 17 158 10 59 67 71 207 365

Gerealiseerd
Witte kerk 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19
Van Goghkwartier -grondgebonden 0 0 0 0 0 0 0 6 44 50 50
Van Goghkwartier -appartementen 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 10
Koningshoek, King Carsterrein 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39
Lambertus Hortensiuslaan 10 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
Prinses Marijkehof (De Bonnet) 0 32 0 0 32 0 0 0 0 0 32

gem. ontwikkellocaties gerealiseerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
particuliere plannen gerealiseerd 24 32 0 0 56 0 0 72 46 118 174
verschil gem. locaties met raadsbesluit -23 -47 -23 -17 -110 -10 -29 -29 -17 -85 -195
verschil part. loc. met raadsbesluit 8 0 0 0 8 0 -30 34 -8 -4 4
verschil totaal met raadsbesluit -15 -47 -23 -17 -102 -10 -59 5 -25 -89 -191
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Geplande nieuwbouw vanaf nu
gemeentelijke plannen

< 520 520-615 615-800 > 800 Subtotaal < 200 200 – 350 350 – 500 >500 Subtotaal Totaal

Ontwikkellocaties harde plannen
Apostolische kerk 0 5 0 0 5 0 8 0 0 8 13
Bekkersschool 0 0 0 2 2 0 0 0 15 15 17
Subtotaal harde plannen 0 5 0 2 7 0 8 0 15 23 30

Ontwikkellocaties zachte plannen
gewenste verdeling sportvelden 0 0 230
gewenste verdeling meerstraat 0 0 20
gewenste verdeling centrum keverdijk 0 0 100
Subtotaal zachte plannen 25 70 0 0 95 35 165 28 28 256 350

totaal hard+zacht gemeentelijke plannen 25 75 0 2 102 35 173 28 43 279 380

Particuliere initiatieven
NIET opgenomen in structuurvisie < 520 520-615 615-800 > 800 Subtotaal < 200 200 – 350 350 – 500 >500 Subtotaal Totaal

Nieuwe ontwikkelingen harde plannen
Adriaan Dortsmanplein (brandweer) 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Churchillstraat (bouwmarkt) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
Wilmerink en muller 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
Naarderbos 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26
Subtotaal harde plannen 12 0 0 0 12 0 0 5 36 41 53
Nieuwe ontwikkelingen zachte plannen
Comeniuslaan 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5
Jan ter Gouwweg 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
Motel, Amersfoortsestraatweg 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Graaf Willem de Oude Laan 0 0 0 0 0 0 5 10 0 15 15
Huizerstraatweg (vd Roest) nog niet bekend nog niet bekend
Vliegveld, J de Bouvrie nog niet bekend nog niet bekend
Naarderheem 0 24 0 26 50 0 0 0 0 0 50
De Schans & De Bonnet 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 20
Subtotaal zachte plannen 2 44 0 26 72 0 29 10 5 44 116

totaal hard+zacht particuliere plannen 14 44 0 26 84 0 29 15 41 85 169

totaal gemeente+particuliere plannen hard+zacht 39 119 0 28 186 35 202 43 84 364 549

Huur (€) Koop (*€ 1.000)

Huur (€) Koop (*€ 1.000)
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Bronvermelding 
− Beleidsnota Volkshuisvesting Naarden 2000-2010 21 maart 2001 

− Structuurvisie Naarden mei 2003 

− Inbo Aan de slag in Naarden haalbaarheidsonderzoek, 29 oktober 2003 

− Raadsbesluit 26 maart 2004 

− Coalitieakkoord 6 april 2006 

− Ecorys doelgroepenonderzoek woningmarkt Naarden(3 augustus 2007) 

− Regionale woonvisie, Zorg voor  wonen!, februari 2008 

− Gesprekken met Woningstichting Naarden, J. Molenaar en Dudok Wonen, P. 
van Dulst  

− Gesprekken met zorginstellingen Naarderheem, M. Wisse en de Veste, G. de 
Graaff 

− WMO beleidsplan gemeente Naarden 2008-2011 

− Convenant woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2008-04-25  

− Kwartaalrapportage Gooi en Vechtstreek, 4e kwartaal 2007 

− CBS gegevens 

− Gegevens Primos 2005 


