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Een eerste aanzet om te komen tot differentiate van de woningen binnen de gemeente Muiden
zou, voorzover mogelijk en niet strijdig met reeds gemaakte afspraken, het volgende kunnen zijn.
1.

3 kamerappartementen voor jongeren;
100 Sociaal Koop (€ 125.000)
150 Koop Goedkoop (€ 165.000)

2.

3 kamerwoningen/appartementen voor senioren;
100 Goedkoop (€165.000 - € 200.000)
100 duurdere huurklasse (€750 / € 1.000)

3.

4 kamerwoningen

150 niet grondgebonden (€ 165.000 - 200.000)
150 grondgebonden (€175.000 - 250.000)
4.

4/5 kamerwoningen
200 al dan niet grondgebonden (maximaal € 350.000)

De woningen onder 1 en 2 zijn in principe bestemd om doorstroming te bevorderen. Daarnaast
zijn het woningen die in de regionale behoefte kunnen voorzien. Er wordt zeker rekening
gehouden met het feit dat veel jongeren een groei-inkomen hebben waardoor naar de tijd
verstrijkt de woonlast minder zwaar wordt. De onder punt 3 genoemde vier kamer woningen
moeten er voor zorgen dat het gat in de bevolkingssamenstelling wordt gedicht. Met name voor de
gezinnen in opbouw moeten dit aantrekkelijke woningen worden.
De onder 4 genoemde woningen zijn voor inwoners uit de regio en zij die economisch gebonden
zijn. Echter ook eigen inwoners zullen hiervoor belangstelling hebben, gelet op hun specifieke
woonwens.
Voor woningen van meer dan € 350.000 geldt een andere benadering. De kandidaat-kopers zijn
heel divers en zullen aangetrokken worden door de locatie of de directe omgeving daarvan. Dit
zijn kandidaten die uit Muiden komen, de regio maar ook elders uit het land.
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die ook levensloopbestendig is. Voor ouderen met een lager inkomen zal in de toekomst een
aanvulling moeten plaatsvinden op de al aanwezige seniorenwoningen in de huursector. Voor
ouderen zal met name gekeken moeten worden naar gelijkvloerse woningen (b.v. appartementen
/ urban villa's) of grondgebonden woningen in verschillende prijsklassen. Tevens kan de relatie
met zorg worden gelegd.
Rol woningbouwcorporatie
Tot voor kort waren er twee manieren om in huisvesting te voorzien. Enerzijds het betrekken van
een huurwoning en anderzijds het kopen van een bestaande of nieuwbouw wonlng. Vanuit de
woningbouwcorporaties is een verschuiving in de wijze van het aanbieden van woonruimte te zien.
Woningbouwvereniging bieden al langere tijd, onder zeer gunstige voorwaarden, woningen te koop
aan aan zittende huurders. De woningbouwverenigingen zijn echter niet alleen aanbieder van een
bepaald type woningen in de huursector maar spelen ook in op de vraag van de huurders, ook al
behoort deze in beginsel niet tot het van oudsher begrensde taakgebied van de
Woningbouwvereniging.
Inmiddels zijn ertwee nieuwe aanbiedingsvormen gei'ntroduceerd (zie bijlage ..):
1. de Koop Goedkoop woning;
2. de Sociale Koopwoning.
De Koop Goedkoop woning is de formalisering van het verkopen van de huurwoning door de
woningbouwverenigingen. Het gaat daarbij dan niet alleen om verkoop aan zittende huurders. Bij
deze verkoopconstructie worden grond en opstal (de woning) gesplitst. De opstal wordt verkocht
en de grond wordt tegen behoorlijke kortingen (oplopend tot 100% in het eerste jaar) verhuurd.
De woonlasten zijn hierdoor de eerste jaren tot 30% lager dan van een normale koopwoning. Uit
een evaluatie blijkt dat dit product met name interessant is voor de groep onder de 35 jaar, met
een inkomen tot €40.000,00 (middeninkomens) en ze laten vaak een huurwoning achter.
Het idee van de Sociale Koopwoning is dat de bewoner slechts een deel van de koopsom betaalt
(de Woningbouwvereniging finandert het overige deel) en het restant wordt dan uiteindelijk
betaald bij doorverkoop van de woning.
De reden waarom de woningbouwverenigingen met deze twee vormen \s gestart is omdat zij
constateerde dat er grote gaten in de wonlngmarkt ontstonden. Het ging hierbij met name om het
gat tussen de huur- en koopsector. Ook zij constateerde de knelpunten voor wat betreft de
jongeren, ouderen en middeninkomens die wooncarriere wilden maken.
Het systeem van de Koop Goedkoop woning bleek niet voldoende te zijn om de gaten te dichten.
Het principe van de Sociale Koopwoning moet hierin ook een bijdrage leveren.
Inzet/streven gemeente Muiden
De woning differentiate voor de nieuwbouw in Muiden is een gevolg van keuzes tussen:
1. sociaal segment of markt segment bouwen;
2. bouwen voor lokale of ook regionale behoefte
Aandachtspunt hierbij is de keuze voor de verhouding sociaal 30% en markt 70%. De vraag blijft
of deze verhouding moet worden gerealiseerd binnen de nieuw te bouwen projecten of dat
gekeken moet worden naar het totale aantal woningen binnen de gemeente.
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Het realiseren van een behoorlijk deel goedkope koopwoningen en in mindere mate goedkope
huurwoningen is van groot belang om ervoor te zorgen dat de groepen die op deze woningen zijn
aangewezen de gemeente niet gaan verlaten. Indien hier niet tijdig op in gespeeld wordt zal de
bevolkingssamenstelling in nog verdere mate scheefgroeien.
Zoals hierboven reeds is opgemerkt wordt vanuit het gewest geadviseerd om zoveel mogelijk te
streven naar een verdeling binnen de nieuwbouw op basis van 33% goedkope, 33% middeldure
en 33% dure woningen.
Het is duidelijk dat met name het aandeel goedkope koopwoningen zeer lastig te realiseren is. Dit
is nog eens extra het geval als de grond niet in eigendom van de gemeente is. Wei heeft de
regionale volkshuisvestingscommissie de gemeente dringend geadviseerd het percentage zo hoog
mogelijk te houden.
Differentiatie naar type woning
Naast differentiate in de prijs, dient er ook naar type woning te worden gedifferentieerd. Het
alleen bouwen van het stereotype eengezinswoning is niet meer van deze tijd. Uit de statistieken
blijkt dat het aantal alleenstaanden in alle leeftijdsgroepen toeneemt. Bij
tweepersoonshuishoudens met een kinderwens komt deze vaak pas op een latere leeftijd tot
vervulling. Voorts is er een toename zichtbaar van een ouder gezinnen.
Gespecificeerd naar de verschillende groepen, kan op grond van de ervaringen, het volgende over
de woningtypen worden opgemerkt:
- Jongeren/starters
De starters richten zich met vooral op gestapelde huurwoningen. Met name bij de jongeren
(alleenstaanden, 2 persoonshuishoudens) neemt het werk een groot deel van de tijd in beslag. De
woning die zij wensen moet daarop zijn aangepast. Dit houdt in dat men Never geen tuin wenst
maar wel een balkon met voldoende leefruimte in de woning. Gedacht wordt daarbij aan een 3
kamerappartement met balkon in een kleinschalig complex.
- De middengroep (30-55 jaar)
Voor de middengroep geldt dat er velen zijn die hun wooncarriere willen voortzetten, enerzijds
omdat de huidige woning te klein is geworden en anderzijds door de stijging van het inkomen
waardoor zij nu meer woonkwaliteit wensen. Het probleem zal vaak zijn dat hiervoor binnen de
eigen gemeente geen mogelijkheden zijn.
Urgente doorstromers willen vooral grondgebonden woningen kopen. Bij doorstromers die nog niet
zo actief op zoek zijn naar een andere woning, is de orientatie op de gestapelde bouw wat groter,
maar per saldo wil ook hier de meerderheid een grondgebonden woning.
In het Kolpron rapport wordt gesteld dat de groep 'huishouden 35-55 jaar' het niet alleen gaat om
gezinnen met kinderen maar ook om een- en tweepersoonshuishoudens. Het inkomensprofiel van
deze leeftijdsgroep maakt duidelijk dat het over het algemeen om een welgestelde leeftijdsgroep
gaat. Woningen in het (midden-)dure segment behoren daarmee tot de mogelijkheden.
- Ouderen
Bij de ouderen kan geconcludeerd worden dat de huidige woningen als te groot of te duur worden
ervaren. De meeste van deze ouderen zijn op zoek naar een bescheiden, maar wel luxe woning,
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Voor de regio is afgesproken dat (tot 2010) 3200 nultredenwoningen en 900 zorgwoningen
moeten worden gerealiseerd. In opdracht van de provincie is door RIGO Advies een pilot monitor
Woningbouwcapaciteit uitgevoerd (voor de periode 2005 t/m 2009). Hieruit is naar voren
gekomen dat de gemeente Muiden in die periode 280 nultredenwoning zou moeten realiseren. Het
is niet aannemelijk dat aan deze taakstelling kan worden voldaan.
Gewestelijk wordt er ook een visie ontwikkeld over de gewenste differentiatie. Dit moet dan een
kwalitatieve uitwerking bevatten van de reeds gemaakte afspraken.
2.2.
Concretisering probleem
Gelet op het voorgaande is het dus duidelijk van belang dat er voldoende gebouwd moet worden
voor mensen die starten op de woningmarkt en mensen met een middeninkomen die bezig zijn
met hun wooncarriere. Zowel in Muiden als in Muiderberg stagneert de doorstroming in de
jongerenhuisvesting door het ontbreken van de volgende woning in hun wooncarriere.
Een belangrijke groep fs ook de groep ouderen. Op dit moment doet zich de situatie voor dat
ouderen naar elders verhuizen en dus hun vertrouwde omgeving dienen te verlaten. De minder
valide en/of minder draagkrachtige senior is vaak afhankelijk van de nodige aanpassingen in de
huidige woning en hand en spandiensten van vrijwilligers.
Daarnaast zullen ook oud-inwoners die vertrokken zijn vanwege het ontbreken van woonruimte in
de gelegenheid moeten worden gesteld om terug te keren.
2.3.
Welke oplossingen doen zich voor?
Strategische nieuwbouw/actief doorstromingsbeleid
De gemeente Muiden staat aan de vooravond van een aanzienlijke uitbreiding van de
woningvoorraad. Erzijn zowel relatief kleinschalige projecten (zoals bouwplan
Kocherplantsoen/Florisberg en het Schoutenterrein) als grootschalige projecten (zoals
Bloemendalerpolder/KNSF-terrein). Hierbij zal men moeten kijken of door middel van Strategische
nieuwbouw bestaande problemen kunnen worden verholpen c.q. verkleind.
Zoals reeds in het Kolpron rapport is vermeld kan de ontwikkeling van nieuwbouw locaties tot de
gewenste doorstroming leiden, waardoor in de bestaande voorraad woningen worden vrijgemaakt
die interessant kunnen zijn voor de jongere leeftijdsgroepen. Ook kunnen op de
nieuwbouwlocaties woningen worden gebouwd voor de doelgroep 'huishoudens 35-55 jaar'. Het
gaat hier over het algemeen om een welgestelde leeftijdsgroep, die in hun wooncarriere graag een
volgende sprang willen maken. Het realiseren van goedkope en middeldure koopwoningen heeft
een groot effect op de woningmarkt. Door realisering van deze woningen komt de woningmarkt in
beweging waardoor mensen meer wooncarriere kunnen maken. Het is van belang dat huurders
met een middeninkomen met een verhuiswens naar een koopwoning deze mogelijkheid krijgen.
Hierdoor komen er weer huurwoningen vrij en dit bevorderd de doorstroming.
Met betrekking tot de grotere groep ouderen merkt het Kolpron rapport nog op dat bij de
woningbouwontwikkeling in de toekomst ook aan hen een passend woonproduct zou moeten
kunnen worden aangeboden.
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Woningdifferentiatie

2.1.
Wat is Woningdifferentiatie?
Differentiate in de woningmarkt ontstaat door een wisselwerking tussen vraag en aanbod op de
markt en het beleid. Overheden leggen bijvoorbeeld wensen neer bij ontwikkelaars en
woningbouwverenigingen. Over het algemeen zijn de wensen gericht op het realiseren van
woningen voor bepaalde (sociale-) doelgroepen: lage inkomens, ouderen, jongeren, starters en
gehandicapten). In veel gevallen kijken de projectontwikkelaars in eerste instantie naar de
verkoopbaarheid van woonproducten. Deze eenzijdige ontwikkeling leidt tot scheefgroei in de
woningmarkt.
In de hierna volgende paragrafen zal worden gekeken op welke manier de scheefgroei kan worden
tegengegaan en op welke wijze tot een evenwichtige opbouw van het woningbestand kan worden
gekomen. Het gaat dan om evenwicht in de prijs en in de verschillende type van de woningen.
2.2.
Resultaten van onderzoeken en regionale afspraken
In het convenant woningbouwafspraken zijn kwantitatieve afspraken voor de periode tot 2010
overeengekomen tussen Hilversum en de Provincie Noord-Holland. Deze afspraken hebben
betrekking op de gehele regio Gooi en Vechtstreek. In de woningbouwafspraken zijn echter geen
afspraken gemaakt over het percentage te realiseren goedkope koop- en huurwoningen. In de
voorloper van de woningbouwafspraken werd wel gesproken over een percentage van 33%
goedkope koop- en huurwoningen. Deze 33% is gebaseerd op de uitgangspunten van de Nota
Mensen, Wensen, Wonen. Regionaal is voorgesteld om zoveel mogelijk te streven naar de
verdeling 33% goedkope, 33% middeldure en 33% dure woningbouw.
In het kwaliteitshandvest Wonen is aandacht gevraagd voor de sterk teruglopende financiele
bereikbaarheid van een groot gedeelte van het woningaanbod voor de diverse groepen.
Uit de kerngegevens van het woningbehoefte onderzoek kan worden geconcludeerd dat de
vraagdruk voor het Gooi relatief laag is. Landelijk was de vraagdruk 1,47. Dit houdt in dat tegen
elke 100 aangeboden woningen 147 vragers staan. Voor het Gewest Gooi en Vechtstreek was dit
cijfer in dezelfde periode 1,23. In dit rapport wordt vermeld dat er voor het gewest Gooi en
Vechtstreek in 2002 een tekort zou zijn van circa 1800 woningen.
In het kader van de ISV 2005-2010 zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de te realiseren
zorg- en nultredenwoningen. Een nultredenwoning is een woning die zonder trappen van buitenaf
bereikbaar is en waarbij de zgn. primaire ruimten, de keuken, het sanitair, de woonkamer en
minimaal 1 slaapkamer zich op dezelfde woonlaag bevinden. Gewone appartementen voldoen vaak
al aan deze eisen. Verzorgd wonen betreft nultredenwoningen waarbij de mogelijkheid tot het
verkrijgen van extra murale verzorging, verpleging en begeleiding, hotel en welzijnsdiensten,
onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het geboden arrangement. Zorg op afroep is hierbij
mogelijk. In principe is het verschil tussen nultredenwoningen en zorgwoningen dat deze laatste
worden ingevuld door de zorgsector (Wet WWZ en WMO). De nultredenwoningen behoeven niet
gelabeld te worden voor een doelgroep omdat ze in principe geschikt zijn voor alle
woningzoekenden.
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3.
4.
5.

De binnenverhuizingen. Dit houdt in de verhuizingen binnen de kernen Muiden en
Muiderberg, maar ook de verhuizingen van de ene kern naar de andere.
De vraag naar huurwoningen door inwoners uit de gemeente.
Het aantal woningen wat nu in Muiden aanwezig is, gesplitst naar Muiden en Muidenberg,
en gesplitst naar eigen woningbezit, huurwoningen en woonboten

Uit het cijfermateriaal kunnen diverse (voorzichtige) conclusies worden getrokken. Deze leveren in
grote lijnen een bevestiging op van het beeld dat al geschetst wordt in het Kolpron rapport. Er zijn
woningen benodigd voor starters/jongeren tot 30 jaar, huishoudens 30 t/m 55 jaar en voor
senioren.
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Uit de cijfers van de huurprijzen die bekend waren op december 2004 blijkt dan dat het overgrote
deel van de huurwoningen in Muiden zou vallen onder de categorie 'goedkoop', een aanzienlijk
kleiner deel onder de categorie 'middelduur' en een haast verwaarloosbaar deel onder de categorie
x
duur'.
Het rapport van Kolpron Consultants d.d. november 2001 (hierna te noemen 'Kolpron rapport')
laat het beeld zien dat er behoefte bestaat aan woningen voor de drie doelgroepen:
jongeren/starters tot 35 jaar;
huishoudens van 35 tot 55 jaar;
ouderen;
Voor de eerste en de derde groep is het volgens dit rapport de verwachting dat bij een
ongewijzigde situatie het woningaanbod onvoldoende zal zijn. Voor de tweede groep wordt in het
Kolpron rapport de verwachting uitgesproken dat deze zal afnemen. Dit is uit sociaal en
economisch oogpunt niet wenselijk.
In het rapport worden een aantal manieren aangegeven om de uiteindelijke doelstellingen van het
beleid vorm te geven. Daarbij wordt een actief doorstromingsbeleid binnen de gemeente
genoemd, alsmede Strategische nieuwbouw, vernieuwing van delen van de bestaande
woningvoorraad en een regionaal woonruimteverdelingsbeleid. In het volgende hoofdstuk zal hier
nog gedeeltelijk nader op worden ingegaan.
Het rapport vermeldt dat er in 1999 29% sociale huurwoningen (ten aanzien van de totale
woningvoorraad) aanwezig waren.
Vervolgens wordt er ook een overzicht gegeven van de woningvoorraad in Muiden naar grootte
(d.d. 1999):
1-2 kamers
3 kamers
4 kamers
>4 kamers

4% (110)
5% (140)
32% (875)
52% (1.425)

Resterend: 7% (190) (o.a. bijzondere vormen)
Uit recente gegevens blijkt dat in de gemeente Muiden de vergrijzing toeneemt. Jongeren en 30
plussers vertrekken uit de gemeente. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er ook andere
redenen zijn op grond waarvan men de gemeente verlaat (studie, werk).
Vervolgens is het volgende cijfermateriaal is bekeken:
1.
2.

62

De bevolkingsopbouw van de bevolking van Muiden en Muiderberg in de jaren 1985,
1990, 1995, 2000 en 2004.
De migraties uit de gemeente Muiden, uitgesplitst naar verhuizingen binnen de regio,
buiten de regio maar binnen de provincie en buiten de provincie (de leeftijdscategorie 18
t/m 40 jaar). Specifiek is onderzocht de verhuizingen naar de provincie Flevoland en de
verhuizingen van potentiele studenten, leeftijdscategorie 18 tot en met 20. Eea is
onderzocht voor de jaren 1986 tot en met 2004.
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uitgesloten van het kopen van een woning. Het gaat hierbij met name om starters (jongeren,
jonge gezinnen), ouderen en huurders met een middeninkomen die graag een woning zouden
willen kopen.
Om enig inzicht te krijgen in de waarde van zowel de huur als koopwoningen kan onderstaande
tabel worden gebruikt. Hierin staan de WOZ waarden van voor 2005 vermeld. Gelet op de stijging
in deze gemeente kunnen de waarden met de factor 1,5 worden vermenigvuldig. Het zal dan
duidelijk worden dat het overgrote gedeelte van de woningen tussen de € 100.000,00 en
200.000,00 verschuiven naar de volgende categorie.
20 woningen
173 woningen
1405 woningen
1028 woningen
70 woningen

Tot € 50.000
€50.000 -€100.000
€100.000 - €200.000
€ 200.000 - €500.000
meer dan €500.000

In de afgelopen 10 jaar heeft er, ondanks de schaarste aan woningen, binnen de gemeente
Muiden geen grootschalige nieuwbouw plaatsgevonden.
Met betrekking tot de verhoudingen tussen de aantallen huur- en koopwoningen kan worden
opgemerkt dat Muiden meer huurwoningen heeft dan het landelijke gemiddelde. De verhouding
landelijk is 70% koopwoningen ten opzichte van 30% huurwoningen. In Muiden is de verhouding
echter circa 60% koopwoningen en 40% huurwoningen.
Per december 2004 waren de huurprijzen als volgt verdeeld:
Huurprijs
€ 150 - €
€ 200 - €
€ 250 - €
€ 300 - €
€ 350 - €
€ 400 - €
€ 450 - €
€ 500 - €
€ 550 - €
€ 600 - €
> € 700

aantal
15
25
197
140
108
159
119
51
9
5

200
250
300
350
400
450
500
550
600
700

1

Het gewest hanteert in 2005 de volgende bedragen indien men een onderscheid moet maken in
goedkoop/middelduur/duur.

Koop
Huur

Goedkoop
€ 150.000,— (niet grondgebonden)
€200.000,— (grondgebonden)
€475
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Middelduur
€200.000 €350.000,€ 475 - €605

Duur
Meer dan
€350.000,Meer dan € 605
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Bijlage 5

Vervolgnotitie Volkshuisvestingsplan

Vervolg notitie
HUISVESTINGSPLAN

Gemeente Muiden
Datum: 18 januari 2006

HOOFDSTUK 1
IIMLEIDING
Door het opstellen van deze notitie wil de gemeente Muiden inzicht krijgen in de woning behoefte
naar type woning en naar leeftijdscategorie.
Hierbij dient in het oog te worden gehouden dat het zorgen voor voldoende woonruimte zich
verder uitstrekt dan de gemeente Muiden. Ook voor de inwoners van de andere gemeenten uit het
Gewest Gooi en Vechtstreek zal passende woonruimte beschikbaar moeten zijn. De andere
gemeenten bieden tenslotte ook voorzieningen aan inwoners van de gemeente Muiden (ziekenhuis
Gooi Noord, winkels, verpleeghuizen e.d.).
1.1. beschouwing van de woningmarkt te Muiden
De gemeente Muiden is een plaats met een aantrekkelijk woonklimaat. Dit betekent echter niet
dat de kwaliteit van het woonklimaat geen aandacht vraagt. Er moet juist een bijzondere
inspanning worden geleverd om de kwaliteit ook daadwerkelijk naar de toekomst toe te behouden.
Doordat Muiden centraal ligt in het kadervan de werkgelegenheid en een aantrekkelijk
woonklimaat kan bieden, is er een aanzienlijke druk op de woningmarkt aanwezig. Met betrekking
tot de koopwoningen heeft dit als gevolgdat de prijzen van de woningen de afgelopen jaren
aanzienlijk zijn gestegen. Zelfs in vergelijking tot de andere gemeenten binnen het gewest Gooi en
Vechtstreek scoort Muiden qua prijsklasse hoog. In Muiden begint de vraagprijs voor een
bescheiden 4 kamerwoning (bijvoorbeeld in de wijk'Buitendijke') bij ongeveer€ 280.000,00. Een
daling van de gemiddelde koopprijs is, gezien de nog steeds bestaande tekorten op de
woningmarkt, niet te verwachten. De laatste cijfers spreken zelfs van een lichte stijging. Door het
ontbreken van betaalbare koopwoningen wordt de vraag naar goedkope huurwoningen versterkt.
De druk op de huursector zal dus, gezien het niet zakken van de koopprijzen, groot blijven.
Diverse groepen die actief zijn, of willen zijn, op de woningmarkt worden door de hoge prijzen
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een deel digitaal te verzorgen. Een meerderheid heeft aangegeven hier voorstander van te zijn
(73%). Let wel, het past bij het huidige Muiden niet om de grootste voorloper te zijn op het gebied
van digitale dienstverlening. Er is een ambitie om meer digitaal te doen, maar dan wel
passend bij de gemeente.
Tot slot is bij het thema dienstverlening gekeken naar twee aspecten die betrekking hebben op
bestuurskracht. Momenteel heeft Muiden parttime wethouders. Het hebben van fulltime
wethouders betekent dat een wethouder meer tijd aan de gemeente kan besteden. Dit zegt echter
niets over de kwaliteit van de functionaris in kwestie. Veel respondenten hebben gereageerd op
met name deze vraagstelling; de indruk werd gewekt dat door meer kwantiteit de kwaliteit zou
verbeteren. Velen hebben, terecht, op dit aspect in de vraagstelling gewezen. Vanuit die redenatie
is dan ook aangegeven dat niet noodzakelijk is om fulltime wethouders te hebben. En in het
algemeen kan, rekening houdend met de nuanceringen die zijn aangebracht, ook worden
geconstateerd dat de kwaliteit als voldoende wordt beoordeeld. Een belangrijke voorwaarde voor
het goed kunnen functioneren van een wethouder is ook het beschikken over een goed en
professioneel ambtelijk apparaat. Op de vraag of een groter en professioneler ambtelijk apparaat
nodig is (mede gezien de grote dynamiek en problematiek in Muiden) is overwegend negatief
geantwoord. Opvallend is wel dat bij zowel de vraag over de fulltime wethouders als bij de vraag
over het grotere en professionelere ambtelijk apparaat, een groot aantal respondenten in de
enquete 'geen mening' heeft geantwoord (in beide gevallen 30%). Dit heeft ongetwijfeld relatie
met de eerdere constatering dat veel respondenten niet de verbinding tussen kwaliteit en
kwantiteit (of professioneler en groter) hebben willen maken. Vanuit het zittende bestuur is
overigens aangegeven dat het ambtelijk apparaat momenteel relatief klein is. En dan met name in
relatie tot de grootschalige projecten waar met vertegenwoordigers van andere gemeenten om
tafel wordt gezeten. In Amsterdam wordt een wethouder ondersteund door een team van
beleidsambtenaren. In Muiden zijn er nauwelijks beleidsambtenaren en komt veel neer op de
wethouder
zelf.
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kantoren (bijvoorbeeld in de Bloemendalerpolder) is voorzien. De huidige regelgeving van de
gemeenten (bestemmingsplannen, bouwvergunningen, etc) geeft ruime mogelijkheden voor
inwoners om kantoorvoorzieningen aan huis te realiseren (uiteraard waar dat fysiek mogelijk is).
De toepassing van ICT-mogelijkheden laten zien dat dit een doorgaande ontwikkeling is. De
resultaten van de enquete geven niet aan dat deze mogelijkheden verder of meer door de
gemeente gestimuleerd of ontwikkeld moeten worden. Een belangrijke economische factor in
Muiden is het toerisme. Groei van toerisme is economisch gezien goed voor de gemeente en in het
algemeen wordt ook aangegeven dat een extra impuls op het gebied van toerisme en recreatie
voor de gemeente goed zou zijn (en dan meer gericht op de cultuur-historie van Muiden, dan op
het strand van Muiderberg). Een goede ontsluiting en goede parkeergelegenheden zijn hiervoor
wel noodzakelijk. Momenteel wordt beide als problematisch ervaren. Echter, een minderheid is
voorstander van het aanleggen van nieuwe ontsluitingswegen. Meer parkeervoorzieningen aan de
rand van de stad wordt wel als mogelijkheid gezien. Veel inwoners ergeren zich aan het in hun
ogen grote arsenaal aan verkeersbelemmerende en -vertragende obstakels, zoals
verkeersdrempels.
De geografische ligging van Muiden heeft een groot effect op de economische ontwikkelingen op
en rond het grondgebied van Muiden. Momenteel spelen veel grootschalige discussies: verlegging
en verbreding Al, verbinding A6/A9, verbinding over IJmeer van Almere met Amsterdam,
uitbreiding van Almere in het IJmeer en woningbouw op het KNSF-terrein en in de
Bloemendalerpolder. De realiteit is dat al deze discussies van buiten de gemeente gemitieerd
worden. Wel treffen ze de gemeente Muiden. Niet alle ontwikkelingen zijn te stoppen en ook
niet alle ontwikkelingen hoeven gestopt te worden. Wel is aangegeven dat de gemeente Muiden
een actieve rol zou moeten spelen in deze discussies. Als de gemeente dat niet waar kan maken,
dan wordt namelijk over Muiden besloten. In de enquete heeft 94% van de respondenten
aangegeven dat de gemeente Muiden dan ook een actieve rol moet spelen in deze discussies.
Thema Dienstverlening
Het thema Dienstverlening gaat over de dienstverlening die de gemeente levert aan inwoners,
bedrijven en instellingen. Onderwerpen die tot dit thema behoren omvatten de gemeentelijke
producten (rijbewijzen, parkeervergunningen e.d.), elektronische dienstverlening en het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.
Wellicht wel de meest zichtbare vorm van dienstverlening van de gemeente betreft het beheer van
de openbare ruimte. Een kleine meerderheid (54% tegen 42%) geeft aan dat het beheer van de
openbare ruimte voldoende is. Wel geeft 72% aan dat juist dit beheer van de openbare ruimte het
visitekaartje zou moeten zijn van de gemeente. Zowel in de vrije ruimte in de internetenquete als
in de gesprekken is vaak aangegeven dat straten slecht bestraat zijn, tegels scheef liggen, fietsen wandelpaden slecht onderhouden zijn en dat de vuilophaal in de haven te kort schiet. Het beeld
bestaat dat het beheer van de openbare ruimte in andere gemeenten (met name in Naarden)
beter verzorgd is.
Ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening is aangegeven dat de service aan de balie
goed is (vriendelijk, behulpzaam, meestal direct goed resultaat). Toch is de totale tevredenheid
niet echt groot. In de enquete heeft 58% van de respondenten de dienstverlening als voldoende
beoordeelt, tegen 23% onvoldoende. Wel is het aantal respondenten met 'geen mening' relatief
groot (19%). Dit kan verklaard worden doordat een deel van de respondenten niet of nauwelijks
gebruik maken van de dienstverlening van de gemeente (waardoor het ook moeilijk is om je er
een oordeel over te vellen). Een verklaring voor een deel van de lage waardering ligt in de
afhandeling van brieven. Een verbetering van de dienstverlening kan gerealiseerd worden door
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De gemeente Muiden heeft veel in zich om een toeristische trekpleister te zijn, de gemeente is dat
dan ook. Het versterken van de toeristische functie wordt als gewenst beschouwd. Toerisme is
namelijk het belangrijkste handelsmerk van Muiden. Echter, er bestaat grote weerstand ten
aanzien van ongebreidelde groei van het toerisme. Te veel toerisme betekent te veel drukte van
mensen en auto's. Het vinden van een goede balans in waar je als gemeente op in kan en moet
zetten is van belang. Het (lets) meer ruchtbaarheid geven aan de cultureel-historische schatten
door middel van meer promotie en marketing wordt door een kleine meerderheid als gewenst
gezien (in de enquete 57% mee eens, 28% mee oneens). Het vergroten van de jachthavens van
Muiden ligt lastig. Een beperkte groei is gewenst (voor eigen inwoners en voor passanten), maar
over de exacte aantallen over hoe groot het dan moet worden, verschilt de mening erg. In dit
kader is ook genoemd dat niet alleen gekeken moet worden naar het aantal ligplaatsen, maar ook
naar de gevolgen hiervan voor de rest van de gemeente (meer auto's die naar de haven willen,
maar afval, enz.).
Muiderberg richt zich in tegenstelling tot de kern Muiden meer op het strandtoerisme. Muiderberg
is de familiebadplaats. De een vindt het nu druk genoeg in Muiderberg, de ander zou wel iets
willen groeien. Wel heeft Muiderberg een speciaal karakter. Je kan er ook kite-surfen en eigenlijk
vindt men het wel leuk dat dat juist hier kan. Een versterking van de positie van Muiderberg, maar
wellicht ook van de kern Muiden, door het ontwikkelen van verblijfsrecreatie wordt wisselend
ervaren. Aan de ene kant wordt aangegeven dat meer verblijfsrecreatie nodig is om ook
voorzieningen te kunnen behouden. Aan de andere kant is er geen behoefte aan grote complexen
van hotels/appartementen. Het huidige kleinschalige wordt gewaardeerd. Het stimuleren van fietsen wandelrecreatie wordt als gewenst aangemerkt. Hiertoe zijn al activiteiten uitgevoerd, mede in
het kader van de Hollandse Waterlinie.
Thema Economische ontwikkelingen
Binnen het thema Economische ontwikkelingen is gekeken naar de ontwikkelingen op en rond het
grondgebied van Muiden. Onderwerpen die tot dit thema behoren omvatten het voorzieningenpeil,
de verbreding en aanleg van nieuwe snelwegen, woningbouw, ontwikkeling van werkgelegenheid
en bereikbaarheid van de kernen en de toeristische trekpleisters.
Het voorzieningenniveau is in de afgelopen jaren langzaamaan afgenomen. Er gaan winkels dicht
en het postkantoor is gesloten. Dat het voorzieningenniveau op peil moet worden gehouden is
bijna iedereen het wel mee eens. Echter, men is het in mindere mate eens dat dit door
woningbouw gerealiseerd moet worden. Meer woningen betekent meer inwoners, betekent meer
klandizie voor de voorzieningen. Ook betekent groei dat bijvoorbeeld scholen wel in de gemeente
zelf gevestigd kunnen worden. Het bouwen van woningen kan echter ook een verschuiving
opleveren, de lokale bakker in de oude kern kan ten onder gaan aan een nieuwe bakker in de
nieuwbouwwijk. De oplossing ligt nog niet voorhanden, wel de notie dat het op peil houden van
voorzieningen belangrijk wordt geacht. Een meer regionale blik is hier op zijn plaats. In het
rondetafelgesprek over economische ontwikkelingen is aangegeven dat Muiden op zichzelf te klein
is om alle voorzieningen te hebben/handhaven. Maar ook dat Muiden zich niet kan onttrekken aan
een regionale verplichting om bepaalde voorzieningen voor de regio te voorzien (zoals
bijvoorbeeld woningbouw zoals nu gepland in de Bloemendalerpolder). Overigens heeft in de
enquete 65% van de respondenten aangegeven dat Muiden niet zou moeten bouwen voor mensen
uit de regio, maar alleen voor eigen inwoners (dit tegen 26% dat wel voor bouw voor de regio is).
De werkgelegenheid en bedrijvigheid in de gemeente Muiden zelf is relatief beperkt. Veel van de
inwoners werken buiten de gemeente. Er is geen behoefte aan Industrie. Een beperkte groei van
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Uitkomsten rapport Atos Consulting

Thema Gemeenschap
Het thema gemeenschap richt zich op het wonen en leven in de kernen Muiden en Muiderberg.
Onderwerpen die tot dit thema behoren omvatten de rol van het verenigingsleven, jeugd- en
jongerenbeleid en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen waaronder bijvoorbeeld vergrijzing.
Ten aanzien van wonen is nadruk gelegd op woonmogelijkheden voor zowel starters als voor
ouderen. Starters trekken momenteel weg uit Muiden omdat er te weinig woningen zijn die ook
voor hen bereikbaar zijn. Mede hierdoor is de leeftijdsopbouw in Muiden niet evenredig: er zijn
relatief weinig jong-werkenden en relatief veel ouderen. Mogelijkheden voor ouderen om in de
gemeente te blijven zijn ook beperkt. In Muiderberg bevinden zich wel mogelijkheden, maar dat is
niet voldoende om de toekomstige instroom op te vangen. Door te investeren in
ouderenvoorzieningen kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Uit de gemeente is
behoefte aan actief beleid om zowel starters meer mogelijkheden te bieden als om te investeren in
ouderenvoorzieningen.
Een bemoeilijkende factor ten aanzien van starterswoningen is dat nieuwbouw in de huidige
kernen lastig is omdat er niet veel grond voorhanden is. Van de grond die bebouwd zou kunnen
worden is aangegeven dat deze relatief duur is, waardoor woningen snel te duur worden voor
starters.
In de doelgroep van 12 tot 16 jarigen is een drank- en drugsproblematiek gesignaleerd. Een deel
van de problematiek kan veroorzaakt worden doordat er wellicht te weinig voorzieningen voor
deze doelgroep zijn (zoals bijvoorbeeld een jeugdhonk). Een grote meerderheid van de
respondenten (88%) heeft in de enquete aangegeven dat de gemeente hier een actief beleid op
moet ontwikkelen en uitvoeren. Overigens is ook aangegeven dat het probleem vaak niet zo groot
wordt ervaren. Dit wordt tegengesproken door vertegenwoordigers van instanties die
daadwerkelijk met deze problematiek te maken hebben en die aangegeven hebben dat het een
toenemend probleem is dat qua omvang groter is dan in buurgemeenten.
Voorzieningen die er zijn betreft voornamelijk het verenigingsleven, wat als zeer levendig
omschreven kan worden. Er is een veelheid aan verenigingen, met elk ook een fors aantal leden
(soms ook uit omringende gemeenten). Deze verenigingen zijn in de regel tevreden over het
optreden van de gemeente. De gemeente is hierin vaak toeschietelijk met het beschikbaar stellen
van gebouwen en het verlenen van vergunningen. Het geven van subsidies ligt echter lastiger
voor de gemeente.
Thema Recreatie en Toerisme
Binnen het thema Recreatie en Toerisme staat de rol van recreatie en toerisme binnen de
gemeente Muiden centraal. Muiden heeft een rijke historie wat zich vertaald in veel cultureelhistorisch erfgoed (bijvoorbeeld het Muiderslot). Onderwerpen die tot dit thema behoren omvatten
de haven van Muiden, het strand van Muiderberg, mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en
mogelijkheden voor fiets-en wandelrecreatie.
Feitelijk kan worden geconstateerd dat de gemeente Muiden twee verschillende toeristische
profielen heeft, een per kern. In de kern Muiden meer gericht op het cultureel-historisch erfgoed
waarbij een nationale (en zelf internationale) focus past en in Muiderberg meer gericht op het
strand, waarbij veel meer een locale en regionale focus past.
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Aangepaste woning: een aanpasbare woning is relatief geschikt om te worden aangepast
tot een levensloop(bestendige) woning. Nultreden is een positief kenmerk, maar niet
noodzakelijk. Ook eengezinshuizen met een interne trap kunnen aanpasbaar zijn.
Daarentegen stelt aanpasbaarheid wel eisen aan de minimale maten binnen de woning.
Seniorenwoning
In deze visie wordt het begrip seniorenwoning slechts gebruikt voor de 'ouderwetse' woningen
voor ouderen (65-plussers), waar nog niet de eisen aan werden gesteld, zoals deze nu aan de
levensloop(bestendige)woning wordt gesteld.
Echter volgens de nieuwe eisen, zal een seniorenwoning aanpasbaar gebouwd moeten worden.
Dan pas kan gesteld worden dat de woning bij uitstek geschikt is voor zelfstandig blijven wonen
met zorg. Belangrijk is dat alle primaire ruimten (woonkamer, toilet, keuken, badkamer,
slaapkamer(s) gelijkvloers liggen. Eengezinswoningen, waarbij het plaatsen van een stoeltraplift
mogelijk is, kunnen ook geschikt zijn voor ouderen. De meeste ouderen geven de voorkeur aan
twee slaapkamers.
Domotica
Domotica is het automatiseren, integreren en op elkaar afstemmen van alle processen in de
woonomgeving. Oorspronkelijk is domotica ontwikkeld voor meer gemak, comfort en veiligheid
voor duurdere woningbouw. Maar domotica is ook toepassing voor mensen met een handicap en
ouderen. Het gaat hier namelijk om technische oplossingen waarmee zelfstandig wonen voor
iedereen, ongeacht handicap of leeftijd, mogelijk wordt. ICT development is een van de aspecten
waar met de ontwikkeling van domotica door aanbieders op ingespeeld kan worden, en wat van
grote betekenis zal zijn voor het prettig thuis wonen van de huidige en toekomstige vergrijzende
bevolkingsgroep.
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verschillende terminologieen gebruikt met betrekking tot het toekomstige wonen. In onderstaande
tabel staan deze weergegeven. In het vervolg van deze notitie zullen de bijbehorende nummers
terugkomen, voor een duidelijke definiering.
Tabel 17: Toekomstig wonen: verschillende partijen verschillende
STAGG
vws
1. Geschikt Wonen
1. Individueel zelfstandig met
thuiszorg
2. Verzorgd wonen
2. Woon-zorg-complex
2. Beschut wonen
3. Beschermd wonen
3. Cluster wonen
3. Intramuraal wonen

definities
VROM
1. 0-tredenwoning
2. Verzorgd wonen

3. Intramuraal wonen

Nultredenwoning (tabel 17: nr.l)
Een woning die zonder trappen van buiten af bereikbaar is en waarbij de zogenaamde 'primaire
ruimtes' (de keuken, de woonkamer en minimaal 1 slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag
bevinden. Drempels in de woning zijn laag of ontbreken. In deze woningen kan zorg op afspraak
worden geregeld. Soms zijn aanvullende diensten of aanpassingen in de woning of het
wooncomplex gewenst, zodat mensen zich ook zonder zorg kunnen blijven redden.

Verzorgd wonen (tabel 17: nr.2)
Bij verzorgd wonen is zorg 24 uur per dag op afroep beschikbaar. Nodig zijn:
geschikte/aangepaste woningen, dienstverlening, een zorgunit in de omgeving of binnen het
complex (zorgverleners moeten immers voortdurend paraat zijn). Het wonen kan individueel of
samen zijn.

Intramuraal wonen (tabel 17: nr.3)
Wonen, welzijn en zorg zijn sterk met elkaar verweven. Zorg en toezicht zijn 24 uur per dag
aanwezig. Begeleiding en huisvesting van clienten is groepsgewijs georganiseerd. De
zorgverlening is meestal volledig inpandig beschikbaar. Een voorbeeld hiervan is een woon-zorgcomplex. Er wordt ook wel onderscheid gemaakt in kleinschalig en grootschalig intramuraal
wonen. Grootschalig intramuraal wonen heeft vaak een bovenwijkse of zelfs bovenlokale functie.
De opgave is om van grootschalige naar kleinschalige woonvormen over te gaan.
Levensloopbestendig wonen
Definitie volgens SenterNovem: levensloopbestendig bouwen is het zodanig bouwen van woningen
dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Dit wordt
bereikt door onder meer vrije indeelbaarheid en flexibiliteit, het voldoen aan woningeisen voor
senioren, gebruiksgemak (domotica), veiligheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid.
Ten opzichte van reguliere woningen kennen levensloopbestendige woningen meer aanpassingen
dan nultredenwoningen. Niet alleen zijn primaire functies zonder traplopen bereikbaar, ook voldoet
de woning aan bepaalde maten, die de woning geschikt maken voor het leveren van zorg.
Levensloop(bestendige)woning: gewone zelfstandige woning die geschikt is voor
bewoning tot en met de 3e en 4e levensfase (boven 65 jaar, met gezondheidsproblemen)
met minimale fysieke inspanning en minimale kans op ongevallen. Nieuwe woningen
voldoen aan de eis van Woonkeur, bestaande woningen aan de eisen van opplussen.
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servicewijk vinden we meestal ook kleinere gebieden waar beschermd wonen te vinden is, te
midden van gewoon wonen, waar de zorggarantie verder gaat (met een kritische factor van een
draagvlak voor 24-uurs aanwezige zorg) en waar de clientdichtheid hoger is. Deze kleinere
gebieden, met een straal van 200 meter, zijn de eigenlijke woon-zorg-zones. Een woon-zorgcomplex of een cluster van groepswoningen wordt dus in meer diverse verdunningen 'opgelost' in
het omringend stedelijk weefsel.
In de literatuur (Arcaris 2003) wordt aangegeven dat deze ontwikkelingen leiden tot een
ingrijpend transformatieproces waarbij verpleeghuizen worden omgezet in tweede-lijns-zorgcentra, met een beperkte opnamecapaciteit ten behoeve van specifieke groepen en kort verblijf.
Gelet op het draagvlak van deze voorzieningen wordt er in deze literatuur van uitgegaan dat deze
tweede-lijns-zorg-centra een theoretisch verzorgingsgebied hebben van 100.000 inwoners
(bovengemeentelijk of regioniveau). De overige, 'gangbare' zorg kan worden aangeboden op het
niveau van woonkernen of wijken binnen gemeenten (eerstelijnszorg). Landelijk wordt echter
veelal de norm gehanteerd van een woon-zorg-zone per 10.000 inwoners met een of meerdere
zorg-service-punten al dan niet aangevuld met een cultuurhuis en multifunctioneel centrum (zie
ook figuur 2).
'
Figuur 2: Woon-zorg-zone met onderverdeling in tweede-lijns-voorziening (zorgcentrum) en
eerste-lijns-voorziening (steunpunten):

Spectaustascn Dagcentoim
Expertise- en Behandel Cental
• Hospice

Legenda:
^

Multifunctioneel Centrum

p.

Kleinschalig wonen
Wooncomplex zelfstandig wonende ouderen/gehandicapten.
Tweedelijnsvoorziening

*•—^

ly,

vvuimiijdi dai

\j\j uc

intramuraal wonen in vele gevallen niet meer nodig is. Er worden door verschillende partijen
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Ruimtelijke concepten binnen de Woon-zorg-zone

De woon-zorg-zone is een concept dat kan worden gezien als een 'geexplodeerd' of 'verdund'
woon-zorg-complex. Waar woon-zorg-complexen bedoeld zijn om de bewoner, in vergelijking met
het verzorgingshuis, meer autonomie en woonkwaliteit te bieden binnen de muren van het
complex, voegt de woon-zorg-zone de dimensie van integratie in de wijk toe. Voorzieningen voor
wonen, welzijn en zorg worden geboden in een gewone woonwijk. Uitgangpunt is maatwerk per
gebied.
Binnen zo'n servicegebied zou idealiter sprake moeten zijn van een zorgcontinuum, dat wil zeggen
dat in beginsel alle zorgvormen van thuiszorg tot 24-uurs zorg en verpleeghuiszorg aanwezig zouden
moeten zijn. Gedacht kan worden aan het clusteren van de volgende diensten/voorzieningen:
een frontoffice van het WMO loket. Bij dit frontoffice kunnen alle zorgbehoevenden
dan terecht voor al hun vragen over en om voorzieningen op het gebied van zorg,
welzijn en wonen;
eerstelijns curatieve zorg: huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek, tandartsen,
maatschappelijke werk, thuiszorg, ambulante geestelijke gezondheidszorg,
consultatiebureau ouder- en kindzorg en overige paramedici zoals logopedist,
psycholoog e.d.;
tweedelijns care zorg: dagopvang/-verzorging, verzorgingshuiszorg,
verpleeghuiszorg, nachtzorg, woonbegeleiding;
inloop-, ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen zoals
ouderen en groepen die meer geborgenheid nodig hebben.
Per voorzieningencluster moet worden bekeken welke voorzieningen gewenst zijn, ook met het oog
op de voorzieningen in aangrenzende clusters, en welke voorzieningen mogelijk zijn, ook met het
oog op efficiency.
Kortom, een woon-zorg-zone is een (buiten)gewone woonwijk:
Waar een meerderheid van de bewoners geen enkele vorm van zorg nodig heeft
Die open staat voor iedereen, met of zonder zorgindicatie
Waar mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen probleemloos kunnen wonen
Waar rond een aantal steunpunten ook 24-uurs zorg op afspraak of afroep kan worden
geboden, mede dankzij een goed functionerend communicatiesysteem
Waar een hoog percentage van de woningen levensloopbestendig is gebouwd of gemaakt,
en daarmee veilig en toegankelijk is voor alle leeftijden
Waar het onderscheid tussen intramurale en extramurale zorg is vervallen en diverse
zorgsectoren samenwerken in een gezamenlijk eerstelijns-wijkteam
Waar naast de basiszorg ook een goed georganiseerd pakket welzijns- en andere diensten
wordt aangeboden aan al dan niet gemdiceerde klanten
Waar de aanbieders van wonen, zorg en welzijn een gezamenlijk informatieloket hebben
waar klanten kunnen kiezen uit diverse woonzorgarrangementen
Waar de woonomgeving buitengewoon goed is toegesneden op minder mobiele gebruikers
Waar het met sociale veiligheid en wijkbeheer uitstekend is gesteld.
In de zorg- of servicewijk ligt het accent op levensloopbestendig wonen met een goed
georganiseerde dienstverlening, tot en met thuiszorg en welzijnsdiensten. De servicewijk wil zich
in deze aspecten in gunstigste zin onderscheiden van de gewone wijk (beeldvorming). Binnen de
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Bijlage 1

Begrippenlijst

Aandachtsgroep = groep huishoudens waarvan het inkomen en/of vermogen onvoldoende zijn
om op de vrije markt (dus zonder hulp van overheid en/of woningcorporaties) passende
huisvesting te bemachtigen.
Corporatie = Toegelaten instelling: niet winstbeogende organisatie met als primair doel het
huisvesten van de aandachtsgroep.
Domotica = Zie bijlage 3.
Dubbele vergrijzing = de groep ouderen wordt naar verhouding van de totale bevolking steeds
groter (als gevolg van de babyboom) en deze groep ouderen wordt daarnaast steeds ouder.
Oftewel: de 75+ groep wordt groter.
Duurzame Stedebouw (volgens NPDS) = een vorm van stedebouw die in alle stadia van het
planproces kansen en mogelijkheden benut om een hoge ruimtelijke kwaliteit in combinatie met
een lage milieubelasting tot stand te brengen. En die beide in de tijd weet te handhaven, zodat
ook toekomstige generaties daar in delen.

Intramuraal wonen = Zie bijlage 3.
Koop Goedkoop Woning = de formalisering van het verkopen van de huurwoning door de
woningbouwverenigingen. Het gaat daarbij dan niet alleen om verkoop aan zittende huurders. Bij
deze verkoopconstructie worden grond en opstal (de woning) gesplitst. De opstal wordt verkocht
en de grond wordt tegen behoorlijke kortingen (oplopend tot 100% in het eerste jaar) verhuurd.

Levensloopbestendigheid = Zie bijlage 3.
Nultredenwoning = Zie bijlage 3.
Particulier opdrachtgeverschap = Woningbouw die door particulieren zelf gerealiseerd wordt
op bouwkavels die in eigendom zijn van de betreffende particulieren.

Seniorenwoning = Zie bijlage 3.
Sociale koopwoning = een woning waarvan de bewoner slechts een deel van de koopsom
betaalt (de Woningbouwvereniging financier! het overige deel). Het restant wordt uiteindelijk
betaald bij doorverkoop van de woning.
Starter = een starter is een persoon die niet zelfstandig woont maar in de nabije toekomst wel
zelfstandig wil gaan wonen.
Verzorgd wonen = Zie bijlage 3.
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Tabel 17: Aandachtspunten met betrekking tot realisatie
G= Gemeente
C= Corporatie
B= Woonconsumenten(organisaties)
W= Welzijnsinstellingen, zorginstellingen maatschappelijk middenveld
M= Marktpartijen, projectontwikkelaars
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Onderzoek doen naar de belangstelling voor tussenvormen van huur en koop
Voor de langere termijn een op doorstroming gericht woningbouwprogramma
realiseren.
Voor de korte termijn nieuwbouw realiseren die in trek is bij starters en jonge
gezinnen.
Zorgvuldige afweging van gemeente bij benutting van inbreidings- en
uitbreidingslocaties. Door aanpassing van het huidige aanbod cq nieuwbouw op
inbreidingslocaties, ongeveer tussen de 80 en 135 0-treden huurwoningen in
de komende 15 jaar bouwen.
De nadere uitwerking van woonzorgzone en wijkzorgsteunpunten in relatie tot
de zorgvisie (rapport Companen). Regierol gemeente. Monitoren van de
ontwikkelingen ten aanzien van extramuralisering.
In prestatieafspraken een minimale omvang nieuwbouw vastleggen met
specificatie type woning en aantallen huurwoningen. De prestatieafspraken
zullen jaarlijks worden geevalueerd.
Nauwlettend bewaken dat de specifieke dat de doelgroepen in hoofdlijnen
eenzelfde kans maken op het verkrijgen van een huurwoning en eventueel
toewijzingsbeleid hierop afstemmen.
Opstellen huisvestingsverordening voor de koopsector.
De eis van duurzaam bouwen opnemen in de projectovereenkomsten met
ontwikkelaars / bouwers en in de prestatieafspraken met de corporaties.
Maken van prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties, die jaarlijks
worden geactualiseerd.
Na twee jaar woonvisie evalueren en eventueel op onderdelen bijstellen en na
vier jaar herziening van de woonvisie.
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Uitvoering van beleid

10.1

Inleiding

Het is de bedoeling dat met alle betrokken actoren toegewerkt wordt naar de Uitvoering van
beleid. Dat moet voor de komende jaren het streven zijn van de gemeente Muiden.
Van beleid naar de Uitvoering is een stap die niet zomaar zonder slag of stoot gaat. In dit
hoofdstuk zullen de aandachtspunten met betrekking tot realisatie besproken worden om te
komen tot een gedegen ruimtelijke ontwikkeling van de onderliggende plannen.

10.2

Communicatie met partijen

Het is van groot belang dat draagvlak voor de woningbouwplannen ontstaat. Daarom is
communicatie met alle betrokken partijen een van de belangrijkste actiepunten. De betrokken
partijen binnen de gemeente Muiden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

10.3

Gemeente
Corporatie De Woningbouw
Eventuele woonconsumenten(organisaties)
Eventuele welzijnsinstellingen, zorginstellingen maatschappelijk middenveld
Marktpartijen, projectontwikkelaars
Het gewest Gooi en Vechtstreek
De provincie Noord-Holland

Prestatieafspraak en beleidsvoortgang

Een van de doelstellingen is om uiteindelijk tot prestatieafspraken te komen met De Woningbouw.
Door het maken van prestatieafspraken zal uitwerking kunnen worden gegeven aan het
doelgroepenbeleid. In ieder geval kan het aantal te bouwen sociale huurwoningen worden
gewaarborgd en eventueel ook het aantal Koop Goedkoop Woningen en Sociale Koopwoningen.
In 2005 liepen de laatste afspraken af, dus het is zaak dat er nieuwe prestatieafspraken worden
gemaakt.

10.4

Uitvoeringsplan

In tabel 17 staan acties die voortkomen uit de verschillende alinea's van deze visie. Er zullen
producten en acties moeten worden vervaardigd en uitgevoerd.
Fasering speelt een belangrijke rol. Korte termijn resultaten zullen moeten worden geboekt om de
doelstellingen van de lange termijn visie te kunnen behalen.
Aanpassingsvermogen is ook van belang. Voor een deel vallen de werkzaamheden binnen de
betrokken partijen, maar het zal voor een deel ook gaan om nieuwe activiteiten.
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De nieuwe normen voor het aanbod van woonzorg voorzieningen zijn met name gericht op het
verkleinen van het intramurale aanbod en het vergroten en uitbreiden van het extramurale
aanbod van woningen en voorzieningen vanuit het ruimtelijke principe van gebundelde
deconcentratie. Muiden schiet momenteel op basis van de normstelling aan de hand van de
kengetallen ruim tekort in het aanbod van intramurale plaatsen van wonen en zorg. Florisberg
biedt immers alleen 'verzorgingsplekken' en niet de benodigde modernere vormen van wonen en
zorg (zie vorm 1 tot en met 4 tabel 16). Mits het gebouw in goede staat verkeerd en potentie
biedt voor het aanbieden van wonen en zorg in 2020, kan Florisberg voor de toekomst tot 2020
voorzien in het totaal benodigde aanbod van intramurale plaatsen van wonen en zorg. De 200
(scenario 2) respectievelijk 220 (scenario 3) extra levensloopwoningen kunnen volgens tabel 16
worden verdeeld.
9.5
Conclusie
Het woningbouwprogramma is tot stand gekomen met specifieke aandacht voor de in hoofdstuk 4
gedefinieerde doelgroepen. Tevens is het woningbouwprogramma tot stand gekomen vanuit de
doelstelling de gemeente aantrekkelijk te houden met een adequaat aanbod aan voorzieningen,
met speciale aandacht voor de doelgroep ouderen, en met het doel een gewenste
bevolkingssamenstelling na te streven.
De starterswoningen en appartementen voor senioren zijn in principe bestemd om doorstroming te
bevorderen. Daarnaast zijn het woningen die in de regionale behoefte kunnen voorzien. Er wordt
zeker rekening gehouden met het feit dat veel jongeren een groei-inkomen hebben waardoor
naarmate de tijd verstrijkt de woonlast minder zwaar zal wegen. De (met name middeldure)
eengezinswoningen voor de doelgroep 35-55 jarigen moeten er voor zorgen dat het gat in de
bevolkingssamenstelling wordt gedicht. Met name voor de gezinnen in opbouw moeten dit
aantrekkelijke woningen worden.
De dure eengezinswoningen woningen zijn voor inwoners uit de regio en zij die economisch
gebonden zijn. Echter ook eigen inwoners zullen hiervoor belangstelling hebben, gelet op hun
specifieke woonwens.
Voor woningen van meer dan € 350.000 geldt een andere benadering. De kandidaat-kopers zijn
heel divers en zullen aangetrokken worden door de locatie of de directe omgeving daarvan. Dit
zijn kandidaten die uit Muiden komen, de regio maar ook elders uit het land.
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Op basis van de kengetallen zouden ongeveer tussen de 207 'senioren' woningen (uitgaande van
7000 inwoners, scenario 3) en 266 'senioren' woningen (uitgaande van 9000 inwoners, scenario 2)
bijgebouwd moeten worden.
Voor scenario 2 en 3 komen de berekende benodigde seniorenwoningen juist uit op ongeveer het
tegenovergestelde. Voor scenario 2 zijn namelijk 200 extra woningen en voor scenario 3 220 extra
woningen voor ouderen berekend. Deze uitkomst is te verklaren door het specifiek gekozen
scenario.
In scenario 2 moet juist voor de jonge gezinnen gebouwd worden om met de toenemende
vergrijzing toch de huidige bevolkingssamenstelling te kunnen behouden. Gevolg van deze
aanbodgestuurde vraag naar woningen (bijbouwen zodat jonge gezinnen aangetrokken worden) is
dat het aandeel ouderen gelijk blijft en naar verwachting zal vragen om circa 200 extra woningen.
En in de berekening van scenario 3 is uitgegaan van een middenvariant tussen scenario 1 en 2,
door het aandeel 65-plussers op de totale bevolking op 18% te stellen (zie paragraaf 5.2 van de
Toekomstverkenning, Adecs Oost, 2007). De vergrijzing wordt (deels) toegestaan, waardoor een
behoefte aan 220 woningen voor 65-plussers ontstaat.
Dit geeft aan dat de cijfeYs uit tabel 15 indicatief blijven, en bijvoorbeeld geen rekening houden
met de specifieke op de Muidense situatie berekende scenario's.
Desalniettemin kan op basis van de berekende scenario's, in tabel 16 de woonbehoefte van 200
en 220 (extramurale) seniorenwoningen vertaald worden naar de in tabel 15 genoemde
woonvormen op basis van de verdeling van de kengetallen.
Tabel 16: Aantal woningen woonzorg zone Muiden 2020 op basis van norm kengetallen
Woonvorm

Norm 2015 (op basis van
10.000 personen)

Muiden 2020
scenario 3

Muiden 2020
scenario 2

Abs.

Rel.

1. Verspreid
zelfstandig wonen in
een aangepaste
woning met zorg aan
huis

80 woningen

27%

60 woningen

54 woningen

2.

Wonen in een
woonzorgcomplex

120 woningen

41%

90 woningen

82 woningen

3.

Beschutte
woonvorm met
zelfstandige
wooneenheden

50 wooneenheden

17%

37 wooneenheden 34 wooneenheden

4. Geclusterde
groepswoningen

45 wooneenheden

15%

33 wooneenheden

30 wooneenheden

5. Intramuraal wonen

58 plaatsen

46
plaatsen

50 plaatsen
Florisberg
50 plaatsen en
220 woningen/
eenheden

50 plaatsen
Florisberg
50 plaatsen en
200 woningen/
eenheden

Totaal

Bran: NIZW & SEV, 2002
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De conclusie kan getrokken worden dat de toekomstige woningbehoefte van de gemeente Muiden
opgevangen kan worden op de beschikbare locaties. Echter indien voor het draagvlak van de
voorzieningen in beide kernen de woningbouw verdeeld wordt over de kernen Muiden en
Muiderberg, er dan in Muiderberg gezocht zal moeten worden naar aanvullende locaties.
Indien wordt gekozen voor een optimaal gebruik van de aanwezige woningbouwlocaties, is het
voordeel dat in de woningbehoefte van de kernen Muiden en Muiderberg kan worden voorzien
zonder nieuwe locaties te hoeven zoeken. Een nadeel hiervan is dat de woningen van kern
Muiderberg dan grotendeels bij kern Muiden komen te liggen en dat daarmee het draagvlak voor
de voorzieningen in Muiderberg negatief onder druk komt.
Aandacht voor zorg
Uit het hoofdstuk over wonen, zorg en welzijn is naar voren gekomen dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Dit is ook het uitgangspunt dat door de gemeente
Muiden zal worden gevolgd. De benodigde zorg en welzijn moeten aan huis geleverd kunnen
worden. Dat betekent dat niet langer zorg bepalend is voor de plek waar iemand woont. De
woning is uitgangspunt en tie zorg kan daar - tot op zekere hoogte - gebracht worden. Er blijft
echter ook een zekere behoefte aan intramurale zorg bestaan.
Een zeer aanzienlijk deel van de ouderen woont in een koopwoning. De gemeente kan bevorderen
dat deze steeds ouder wordende ouderen steeds langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen
door hiervoor in samenwerking met onder andere de corporatie de volgende maatregel in te
zetten:
Toename aantal nultredenwoningen
Toename van het aantal 'verzorgd wonen' eenheden
Toename van het aantal 'beschermd wonen' eenheden
Afname intramurale zorgplekken
Op basis van deze kengetallen zouden ongeveer tussen de 207 'senioren' woningen (uitgaande
van 7000 inwoners) en 266 'senioren' woningen (uitgaande van 9000 inwoners) bijgebouwd
moeten worden (zie tabel 15).
Tabel 15 Kengetallen voor een woon-zorg-zone; algemeen en 2x Muiden 2020 specifiek
Woonvorm

Norm 2015 (o.b.v.
10.000 inwoners)

Norm 2020
Muiden (o.b.v.
7000 inwoners)
Scenario 3

Verspreid zelfstandig wonen
in een aangepaste woning
met zorg aan huis
Wonen in een
woonzorgcomplex
Beschutte woonvorm met
zelfstandige wooneenheden
Geclusterde groepswoningen
Intramuraal wonen

80 woningen

56 woningen

Norm 2020
Muiden (o.b.v.
9000 inwoners)
Scenario 2
72 woningen

120 woningen

84 woningen

108 woningen

50 wooneenheden

35 wooneenheden

45 wooneenheden

45 wooneenheden
58 plaatsen

32 wooneenheden
41 plaatsen

41 wooneenheden
52 plaatsen

Bron: NIZW & SEV, 2002 + rekenwerk Adecs Oost bv
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Tabel 12: Kwalitatieve woonruimteverdeling over de kernen Muiden en Muiderberg volgens
scenario 3, gedeeltelijke vergrijzing
Woonsegmenten Totaal te
bouwen
woningen

Eengezinswoningen Seniorenwoningen/ Starters
appartementen
appartementen

MUIDEN

Goedkoop
Midden
Duur
Totaal

195
100
100

60
60
60

55
40
40

80
X
X

395

180

135

80

MUIDERBERG

Goedkoop
Midden
Duur
Totaat
Totaal

150
45
35
70
45
25
70
45
25
290
135
85
685
315
220
Bron: CBS, RIVM Nationale Atlas Volksgezondheid + rekenwerk Adecs Oost bv

70
X
X
70
150

Een verdeling van de kwalitatieve woonbehoefte over de kernen Muiden en Muiderberg kan
worden samengevat in onderstaande tabel.
Tabel 13: Kwalitatieve woonbehoefte verdeeld over de kernen Muiden en Muiderberg
Doelgroep
Eengezinswoningen
Seniorenwoningen/app
Starters appartementen
Totaal

MUIDEN
Scenario 2
600
120

80
800

Scenario 3
180
135
80
395

MUIDERBERG
Scenario 3
Scenario 2
135
300
80
85
70
70
290
450

Uit een inventarisatie van de verschillende mogelijke woningbouwlocaties is gebleken dat in
principe voldoende ruimte beschikbaar is voor de behoefte van de gemeente Muiden als geheel.
Het KNSF terrein is namelijk een grootschalige woningbouwlocatie waar de behoefte voor de kern
Muiden en de kern Muiderberg kan worden opgevangen, zeker in combinatie met de plannen op de
Schoutenwerf en in het Kocherplantsoen.
Echter bij een 'eerlijke' woonruimteverdeling over de kernen Muiden en Muiderberg, dat wil zeggen
volgens de berekende verdeling over de kernen Muiden en Muiderberg, zodat het draagvlak voor
voorzieningen gewaarborgd blijft, is er ruimte tekort in de kern Muiderberg. Dit tekort staat
schematisch weergegeven in tabel 14.
Tabel 14: Aantal woningen waar in Muiderberg geen locatie voor is, volgens scenario 2 en 3.
Doelgroep
Eengezinswoningen
Seniorenwoningen/app
Starters appartementen
Totaal
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Scenario 2

Scenario 3

300

135
0
70
205

0
70
370
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Tabel 10: Woonsituatie nu en woonsituatie in 2020 volgens toekomstscenario 1 tot en met 3
Inwoners

Huishoudens

Situatienu

6505

2787

2020 scenario 1/CBS

6368

3032

2020 scenario 2

8560

2020 scenario 3

7340

Bijbouwen

Woningvoorraad
2741

230

2971

4076

1250

3991

3495

685

3431

Bran: CBS Statline, RIVM + rekenwerk Adecs Oost bv
Uit de berekeningen is gebleken dat 1250 woningen moeten worden bijgebouwd om de huidige
bevolkingsopbouw te behouden en dat ongeveer 700 woningen moeten worden bijgebouwd
volgens de middenvariant, waarbij gedeeltelijk toegegeven wordt aan de vergrijzing (wel
bijbouwen voor gezinnen en starters, maar ook vergrijzing toelaten).
In onderstaande tabellen sjaan de woningbouwprogramma's volgens respectievelijk scenario 2 en
scenraio 3.
Tabel 11: Kwalitatieve woonruimteverdeling over de kernen Muiden en Muiderberg volgens
scenario 2, handhaven van de bevolkingssamenstelling
Woonsegmenten

Totaal te
bouwen
woningen

Eengezinswoningen Seniorenwoningen/ Starters
appartementen
appartementen

MUIDEN

Goedkoop
340
200
60
Midden
230
200
30
Duur
230
200
30
Totaal
800
600
120
MUIDERBERG
Goedkoop
210
40
100
Midden
120
100
20
100
Duur
120
20
Totaal
450
300
80
Totaal
1250
900
200
Bron: CBS, RIVM Nationale Atlas Volksgezondheid + rekenwerk Adecs Oost bv
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80
X
X
80
70
X
X
70
150
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Woningbouwprogramma: aantal woningen per locatie

9.1

Inleiding

Zoals al genoemd, komt de woningmarkt tot stand door het dynamische proces van vraag- en
aanbod. Alvorens het woningbouwprogramma kan worden beschreven zullen de conclusie van de
vraag- en aanbodkant nogmaals aan de orde komen.

9.2

De vraagkant

Aan de hand van een doelgroepenbeleid kan doorstroming worden bevorderd. In de gemeente
Muiden zal het doelgroepenbeleid moeten worden toegespitst op de groepen: starters, 35-55
jarigen en ouderen/senioren.
Het type en prijs van de woning die past bij deze doelgroepen is:
Starters: appartement, goedkope segment, huur en koop
35-55 jarigen: grondgebonden woning, midden/dure segment, met name koop
Ouderen/senioren: speciale (zorg) woningen, gelijkvloers, alle prijssegmenten, huur- en koop
Het doelgroepenbeleid kan worden uitgevoerd door in de woningbouw en in het beheer van de
huidige voorraad woningen speciale aandacht aan bovenstaande type woning en prijs woning per
doelgroep te schenken.

9.3

De aanbodkant

De ontwikkeling van nieuwbouwlocaties kan tot de gewenste doorstroming leiden, waardoor in de
bestaande voorraad woningen worden vrijgemaakt die interessant zijn voor de jongere
leeftijdsgroepen. Ook kunnen op de nieuwbouwlocaties woningen worden bijgebouwd voor de
doelgroep huishoudens 35-55 jaar. Het gaat hier over het algemeen om een welgestelde
leeftijdsgroep, die in hun wooncarriere graag een volgende sprang willen maken.
De woningmarkt moet in beweging komen waardoor mensen een wooncarriere kunnen maken.
Het is van belang dat huurders met een middeninkomen met een verhuiswens naar een
koopwoning deze mogelijkheid krijgen. Hierdoor komen er weer huurwoningen vrij en dit
bevordert de doorstroming.
Aan de groter wordende groep ouderen moet ook een passend woonproduct kunnen worden
aangeboden.
Vanuit het gewest is geadviseerd om zoveel mogelijk te streven naar een verdeling binnen de
nieuwbouw op basis van 33% goedkope-, 33% middeldure- en 33% dure woningen.
De gemeente zal bij ontwikkelenden partijen moeten aandringen op voldoende goedkope
woningen. Met De Woningbouw kunnen wellicht prestatieafspraken worden gemaakt. De regionale
volkshuisvestingscommissie heeft de gemeente dringend geadviseerd het percentage zo hoog
mogelijk te houden.

9.4

Woningbouwprogramma

De berekening van de kwantitatieve woonbehoefte voor de gemeente Muiden in 2020 is in
onderstaande tabel per scenario dikgedrukt weergegeven.
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Woningbouwcorporatie De Woningbouw verhuurt circa 4.500 woningen in Weesp, Muiden en
Muiderberg. Het aanbod varieert van goedkope huurwoningen tot woningen in de vrije sector.
Zoals in paragraaf 8.2 naar voren kwam, verhuurt De Woningbouw in totaal 829 woningen binnen
de gemeente Muiden, waarvan een aanzienlijk deel in de goedkope sector valt.
De afdeling projectontwikkeling initieert in samenwerking met andere partijen verschillende
nieuwbouw-, herstructurerings- en renovatieprojecten.

8.6

Conclusie

De huidige woningmarkt van Muiden heeft de volgende kenmerken: relatief grote huizen, relatief
dure huur- en koop huizen, relatief veel goedkope huurwoningen en relatief veel ruimte. Dit
karakter wordt in het algemeen gekenmerkt als 'hoge kwaliteit woonmilieu'.
Diverse groepen die actief zijn, of willen zijn, op de woningmarkt worden door de hoge prijzen
uitgesloten van het kopen van een woning. Het gaat hierbij met name om starters (jongeren,
jonge gezinnen), ouderen en huurders met een middeninkomen die graag een woning zouden
willen kopen. Zo zal een substantieel deel van de starterswoningen, moeten bestaan uit
huurwoningen die onder de huursubsidiegrens vallen (grens van €615,01 per maand, de
gereguleerde huurmarkt van De Woningbouw), omdat voor deze doelgroep gestreefd wordt naar
een zo laag mogelijke huurprijs. Een manier om goedkoop wonen te bieden voor de
'doorstromende starter' is de ontwikkeling van de Koop Goedkoop Woning en de Sociale
huurwoning. Deze nieuwe woonvormen zouden in samenwerking met De Woningbouw
gerealiseerd kunnen worden.
Desalniettemin zal door een juist te ontwikkelen aanbod van nieuwbouw op de nieuwbouwlocaties
de doorstroming op gang moeten worden gebracht ten bate van de woonwensen van de
doelgroepen starters, 35-55 jarigen en ouderen. De gemeente Muiden wil het hoge kwaliteit
woonmilieu behouden. Op basis van het relatief hoge gemiddelde inkomen van de Muidenaren
werd in hoofdstuk 4 geconcludeerd dat relatief (meer) duurdere woningen kunnen worden
gebouwd (voor de middengroep en ouderen), hetgeen ten goede kan komen aan de
aantrekkelijkheid van de gemeente Muiden binnen de regio. Dit is van belang voor het aantrekken
van de middengroep, en het vasthouden van de ouderen.
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Mogelijke oplossingen zijn een actief doorstromingsbeleid binnen de gemeente, alsmede
Strategische nieuwbouw, vernieuwing van delen van de bestaande woningvoorraad en een
regionaal woonruimteverdelingsbeleid (Vervolgnotitie volkshuisvestingsplan, 2006).

8.4

Bouwlocaties

Een inventarisatie van de capaciteit van mogelijke woningbouwlocaties in de kernen Muiden en
Muiderberg wordt weergegeven in tabel 9.
Tabel 9: Capaciteit mogelijke woningbouwlocaties in de kernen Muiden en Muiderberg, gemeente
Muiden
Kern Muiden
KNSFterrein: maximaal 1350 tot 1475

Kern Muiderberg
Kocherplantsoen: 60 levensloopbestendige
woningen +
30 a 35 levensloopbestendige woningen (toe te
voegen na herstructurering 36
aanleunwoningen)

Schoutenwerf: 50 woningen hoge segment
Singelstraat: 8 woningen
Bron: gemeente Muiden
Het KNSF terrein is een locatie waar grootschalige woningbouw plaats kan vinden. De locatie is
gelegen aan de kern Muiden. De locaties Schoutenwerf en het Kocherplantsoen zijn vergeleken bij
het KNSF terrein kleinschalig te noemen.

8.5

De spelers

De verschillende, aan wonen gerelateerde instellingen binnen de gemeente Muiden zijn:
De vragers (gebruikers): het is zeer van belang dat de wensen van de vraag- en
doelgroep helder zijn.
De gemeente: met name de afdelingen Gebieds- en Beheerszaken en Dienstverlening en
Maatschappelijke Ontwikkeling.
De aanbieders van woonruimte, waarbij woningbouwcorporatie De Woningbouw een
belangrijke rol speelt gezien haar maatschappelijke taakstelling ook in het kader van de
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBCH).
De provincie, met in het bijzonder het aanjaagteam Wonen: na een motie van Provinciale
Staten (PS) is op 1 September 2006 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de
activiteiten van het Aanjaagteam Wonen te intensiveren. Een greep uit de huidige
activiteiten van het Aanjaagteam Wonen: maatwerkacties, zoals: inzet en ondersteuning
van een woningbouwplan van 100 woningen (onderzoek naar haalbaarheid, financiele
knelpunten); aanpak van een woningbouwplan van 250 woningen waar samenwerking
van meerdere partijen moet worden georganiseerd; versneld afhandelen van de
provinciale procedures voor woningbouwplannen met meer dan 50 woningen;
ondersteuning gemeenten bij de regie over de Uitvoering van de woningbouwafspraken.
De Woningbouw
De Woningbouw is in 2001 ontstaan uit een fusie van woningcorporaties Samen Bouwen, Ons
Belang en de AWWV en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer 50 werknemers.
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De nieuwste cijfers (De Woningbouw, november 2006) geven de volgende verdeling van
huurprijzen weer:
Huurprijs
Tot €337,42
€337,42 - €482,95
€482,95 - €615
> €615
Totaal:

Aantal
288
369
153
19
829

Indien uitgegaan wordt van de verdeling goedkoop/middelduur/duur van het Gewest (zie tabel 7)
blijft de conclusie van 2004 hetzelfde met betrekking tot de verdeling in goedkope, middeldure en
dure huur.
Indien uitgegaan wordt van de te hanteren grenswaarde van het nieuwe huurbeleid (zie hoofdstuk
4), blijkt tevens dat een aanzienlijk deel van de huurwoningen tot het goedkope segment
gerekend kan worden (indien men uitgaat van de redenering: gereguleerde segment = goedkoop,
overgangssegment = middelduur en geliberaliseerde huursegment = duur). Namelijk 98% van de
huurwoningen van De Woningbouw, valt onder de huursubsidiegrens (van €615,01), in het
gereguleerde segment. Indien men ervan uitgaat dat deze 'goedkope huur' woningen gelijkmatig
verdeeld worden over de woningen die De woningbouw in bezit heeft, zal hiervan 76% in de
categorie eengezinswoningen vallen, 16% in de categorie appartementen/gestapelde bouw en 8%
in de categorie seniorenwoningen.
Het Besluit huurprijzen woonruimte, artikel 12, derde lid, schaalt de gemeente Muiden
(stadsgewest Alkmaar, Hilversum, Kennemerland) in, in de hoogste categorie. De op WOZ
gewaardeerde grenswaarde (dat de grens tussen het gereguleerde en het geliberaliseerde
segment aangeeft) wordt namelijk gesteld op €195.000. Dit is naast de grenswaarden van
€130.000, €150.000 en €175.000 de hoogste waarde. Indien het nieuwe huurbeleid (waarin de
grens tussen gereguleerde huur en geliberaliseerde huur wordt bepaald op basis van gemiddelde
WOZ waarden) alsnog zal worden ingevoerd, heeft dit tot gevolg dat de waarde van de meeste
huurwoningen tevens relatief hoog zal zijn, vergeleken met andere gemeenten.

8.3

Ontwikkelingen Woningmarkt

In het laatste decennia is de woningmarkt van Muiden nauwelijks in beweging. Dit komt ook
doordat er de afgelopen tien jaar niets is bijgebouwd.
Een daling van de gemiddelde koopprijs is, gezien de nog steeds bestaande tekorten op de
woningmarkt, niet te verwachten. De laatste cijfers spreken zelfs van een behoorlijke stijging.
Door het ontbreken van betaalbare koopwoningen wordt de vraag naar goedkope huurwoningen
versterkt. De druk op de huursector zal dus, gezien het niet zakken van de koopprijzen, groot
blijven.
Ontwikkelingen als het toenemen van de vergrijzing, het vertrekken van jongeren, 30 plussers en
ouderen uit de gemeente geven aan dat er aan de hand van een doelgroepenbeleid en hierop
afgestemd woningbouwprogramma iets moet gebeuren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er
ook andere redenen zijn op grond waarvan men de gemeente verlaat (studie, werk).
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Prijspeil koop
In de kernen Muiden en Muiderberg zijn de woningen gemiddeld goedkoper dan in het omliggende
gebied van de gemeente (CBS, 2004: 27).
Tegelijkertijd ligt de gemiddelde woningwaarde in Muiden ruim boven het cijfer van Noord-Holland
en Nederland. In Muiden is de gemiddelde woningwaarde €219.000, in Noord-Holland €146.000 en
in Nederland €134.000 (CBS, 2004: 15).
In Muiden begint de vraagprijs voor een bescheiden 4 kamerwoning (bijvoorbeeld in de wijk
'Buitendijke') bij ongeveer €280.000,00 (vervolgnotitie Volkshuisvestingsplan, 2006).
Om enig inzicht te krijgen in de waarde van woningen in de gemeente Muiden kan onderstaande
tabel worden gebruikt. In tabel 8 wordt de woningvoorraad van Muiden weergegeven aan de hand
van verschillende WOZ waardeklassen.
Tabel 8: Waardeklassen (WOZ) van woningen in Muiden 2003
Waardeklassen

% aandeel in Muiden

< 50.000
50.000 - 100.000

1

100.000 - 200.000

14

200.000 - 500.000

72

Groter of gelijk aan 500.000

13

Totaal

100

Bron: CBS Statline, waardepeildatum 01-01-2003
De waarde van de meeste woningen ligt tussen de €200.000 - €500.000. Deze waarde is relatief
hoog te noemen.
Prijspeil huur
Van de 829 huurwoningen van De Woningbouw vallen, zoals naar voren kwam in hoofdstuk 4,
bijna alle woningen (810 in aantal) onder de geliberaliseerde huurgrens (van €610,01), oftewel in
het gereguleerde segment van sociale huurwoningen.
Uit de cijfers van de huurprijzen die bekend waren op december 2004 bleek dan dat het overgrote
deel van de huurwoningen in Muiden zou vallen onder de categorie 'goedkoop', een aanzienlijk
kleiner deel onder de categorie 'middelduur' en een haast verwaarloosbaar deel onder de categorie
'duur' (Vervolgnotitie Volkshuisvestingsplan, 2006).
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In het Kolpron rapport (2001) wordt er ook een overzicht gegeven van de woningvoorraad in
Muiden naar grootte (d.d. 1999) (Tabel 6):
Tabel 6: Woningvoorraad Muiden, gespecificeerd naar grootte
Grootte woning
1-2 kamers
3 kamers
4 kamers
>4 kamers

Aandeel woningvoorraad
4% (110)
5% (140)
32% (875)
52% (1.425)

Totaal

93% (2550)

Resterend: 7% (190) (o.a. bijzondere vormen)
De woningvoorraad in de gemeente Muiden bestaat grotendeels uit (grate) eengezinswoningen
(Kolpron, 2001). Daarnaast is de woningvoorraad in de koopsector relatief duur. Dit wordt
bevestigd door het feit dat de gemiddelde woningwaarde van Muiden in het middeldure segment
valt.
Reeds in de Toekomstvisie van Kolpron (2001) werd geconstateerd dat hierdoor jonge
huishoudens moeilijk aan bod komen. Dat heeft zich sindsdien zeker niet verbeterd, eerder
verslechterd (Companen, 2006: 2).
In Muiden en Muiderberg is slechts een beperkt woningaanbod beschikbaar dat geschikt is voor
mensen met een functiebeperking (Companen, 2006). In totaal zijn er 35 seniorenwoningen in de
huursector in Muiderberg, en 28 seniorenwoningen in Muiden. Al deze woningen hebben een
beperkt woonoppervlak (vanaf 37 m 2 ).
Woningvoorraad: verhouding huur/koop
Het woningbezit van De Woningbouw bestaat in totaal uit 829 woningen (De Woningbouw, 2006).
Op basis van deze gegevens bestaat de woningvoorraad van Muiden uit 2741 woningen, waarvan
829 huur en 1912 koop/ particuliere huur. Het aandeel huur (via De Woningbouw) is op basis van
deze gegevens ongeveer 30% op de totale woningvoorraad. Dit is relatief klein vergeleken met de
gegevens uit de referentiegebieden de Gooi- en Vechtstreek, de Provincie Noord Holland en
Nederland, maar komt redelijk in de buurt bij het percentage lagere inkomens in Muiden (36%).
Van de 829 huurwoningen van De Woningbouw zijn 630 eengezinswoningen, 131
appartementen/gestapelde woningen en 68 seniorenwoningen.
Prijspeil
Het gewest hanteert in 2005 de volgende bedragen indien men een onderscheid moet maken in
goedkoop/middelduur/duur.
Tabel 7: Grenzen goedkope en dure woningen
Koop
Huur

36

Goedkoop
€ 150.000,— (niet grondgebonden)
€200.000,-- (grondgebonden)
€475

Middelduur
€200.000 €350.000,€ 475 - €605

Duur
> €350.000,>€605
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De aanbodkant

8.1

Inleiding

De gemeente Muiden is een plaats met een aantrekkelijk woonklimaat. Dit betekent echter niet
dat de kwaliteit van het woonklimaat geen aandacht vraagt. Er moet juist een bijzondere
inspanning worden geleverd om de kwaliteit ook daadwerkelijk naar de toekomst toe te behouden.
In dit hoofdstuk zal allereerst het karakter van de huidige woningmarkt aan de orde komen, door
naar de algemene kenmerken te kijken, de verdeling huur/koop in de woningvoorraad en het
prijspeil. De ontwikkelingen in de woningmarkt zijn van belang om een eventuele transformatie
van de huidige woningmarkt te kunnen voorspellen. Vervolgens wordt een overzicht van de
aanwezige bouwlocaties in de kernen Muiden en Muiderberg gegeven, en de spelers die deels
verantwoordelijk zijn voor de invulling van deze locaties.

8.2

Karakter huidige woningmarkt

In de afgelopen 10 jaar (1995 - 2005) heeft slechts een zeer beperkte toename van de
woningvoorraad plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de koopwoningen de afgelopen
jaren aanzienlijk in prijs zijn gestegen. Doordat Muiden dicht ligt bij centra van werkgelegenheid
en een aantrekkelijk woonklimaat kan bieden, is er een aanzienlijke druk op de woningmarkt
aanwezig. Het lijkt erop dat de geringe groei van de woningvoorraad onvoldoende is geweest om
doorstroming te kunnen genereren en om de bevolking vast te houden. In deze paragraaf zal het
karakter van de Muidense woningmarkt onder de loep worden gehouden om het geschetste
probleem nader uit te leggen.
Algemeen
De gemiddelde huishoudensgrootte van Muiden is 2,37. Het huidige aantal particuliere
huishoudens is volgens de gegevens van 1 januari 2005: 2787. Deze huishoudens worden
gevormd door personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse
behoeften kunnen voorzien. Ruim 39% van het totale aantal particuliere huishoudens zijn
huishoudens met kinderen.
Het huidige aantal woningen in Muiden is 2741 (CBS, 2005). Dit aantal verschilt van het aantal
huishoudens doordat in enkele gevallen meerdere zelfstandige huishoudens op een adres
woonachtig zijn.
De gemiddelde bevolkings- en woningdichtheid is in Muiden kleiner dan Noord-Holland en
Nederland. Tabel 5 geeft aan dat de bevolkings- en woningdichtheid van Muiden met name
verschilt van de provincie Noord-Holland. Een verklaring hiervoor is de bovengemiddelde
bevolkings- en woningdichtheid in de WGR (Wet gemeenschappelijke regelingen) regio
agglomeratie Amsterdam, vanwege de hoge bevolkingsdichtheid in de stad Amsterdam en het feit
dat circa 60% van het grondgebied vpn de gemeente Muiden bestaat uit water.
Tabel 5: Dichtheden per km2 per 1 januari 2004
Dichtheden
Bevolkingsdichtheid
Woningdichtheid
Bran: CBS, 2004

Muiden
461
190
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Noord-Holland
969
434

Nederland
481
202
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7.3

Behoefte aan woningen

Uit het onderzoek van Atos Consulting is gebleken dat de Muidenaren veel waarde hechten aan
voorzieningen.
Met betrekking tot wonen zijn in de bewonersenquete verschillende vragen gesteld. De volgende
uitkomsten geven een redelijk beeld weer van de woonwensen van de Muidenaren.
De overgrote meerderheid wil vanwege de toenemende vergrijzing dat er een
gemeentelijk beleid wordt ontwikkeld met ouderenvoorzieningen als speerpunt. Gedacht
moet worden aan het ondersteunen van woon- en zorgvoorzieningen waardoor ouderen
langer zelfstandiger en langer in de gemeente Muiden kunnen wonen.
De overgrote meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat de gemeente
voorwaarden moet scheppen zodat zowel in Muiden als in Muiderberg voldoende woningen
voor starters beschikbaar komen.
De meerderheid van de ondervraagde bewoners wil dat er niet meer woningen in de
gemeente Muiden worden gebouwd dan de eigen behoefte.
Op de vraag of er woningbouw in Muiden en Muiderberg moet worden gerealiseerd, omdat het
noodzakelijk is voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, was de meerderheid het wel
eens. Ruim 50% was het eens, ruim 10% had geen mening en bijna 40% was het oneens met
deze stelling.
Uit de kerngegevens van het woningbehoefte onderzoek kan worden geconcludeerd dat de
vraagdruk voor het Gooi relatief laag is. Landelijk was de vraagdruk 1,47. Dit houdt in dat tegen
elke 100 aangeboden woningen 147 vragers staan. Voor het Gewest Gooi en Vechtstreek was dit
cijfer in dezelfde periode 1,23. In dit rapport wordt vermeld dat er voor het gewest Gooi en
Vechtstreek in 2002 een tekort zou zijn van circa 1800 woningen (Vervolgnotitie
Volkshuisvestingsplan, 2006).

7.4

Conclusie

De wensen van de Muidenaren blijken tegenstrijdig te zijn. Men wil op het gebied van
voorzieningen een hoog niveau.
Echter, het feit dat enerzijds de meerderheid van de ondervraagde bewoners wil dat er niet meer
woningen in de gemeente Muiden worden gebouwd dan de eigen behoefte en dat anderzijds de
meerderheid op zijn minst het huidige niveau van voorzieningen gehandhaafd ziet, is een
contradictie (zo blijkt uit berekeningen van de Toekomstverkenning Muiden', Adecs Oost bv,
2007). Wanneer extra woningbouw genoemd wordt als noodzakelijk voor het in stand houden van
de voorzieningen is wel meer dan 50% het eens.

34

Adecs Oost bv maart 2007

Woonvisie Muiden

7

De vraagkant: woonbehoefte per doelgroep en per sector

7.1

Inleiding

In vorige hoofdstukken is reeds aangegeven dat de behoefte van de inwoners van Muiden voor
een belangrijk deel bepaalt wat toegevoegd wordt aan de woningvoorraad en wat veranderd moet
worden aan de huidige woningvoorraad.
In dit hoofdstuk zal per sector en per doelgroep een richtlijn worden gegeven van benodigd extra
aantal woningen. Uit het hoofdstuk over het doelgroepenbeleid is naar voren gekomen dat de
volgende doelgroepen zullen worden onderscheiden in deze woonvisie: starters, 35-55 jarigen en
senioren/ouderen. Atos Consulting heeft in 2006 onderzoek gedaan naar wat de Muidenaar wil op
het gebied van voorzieningen en wonen. Deze wensen zullen (respectievelijk) aan de orde komen
in paragraaf 7.2 en 7.3.

7.2

Behoefte aan voorzieningen

Atos Consulting heeft in april 2006 onderzoek gedaan naar de mening over de thema's:
gemeenschap, recreatie en toerisme, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en
(maatschappelijke) dienstverlening, zorg en cultuur. Naast de mening van inwoners, is de mening
van bedrijven, stichtingen en instellingen die vanuit hun werkgebied met de gemeente Muiden te
maken hebben gehoord. Er zijn rondetafelgesprekken gehouden, dorpsgesprekken en er is via
internet een enquete afgenomen. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek is een
toekomstrichting beschreven.
De gemeente Muiden wil rekening houden met wat de inwoners, bedrijven en instellingen
belangrijk vinden. Samengevat wordt van de gemeente met name een pro-actieve, initierende en
ontwikkelende rol gevraagd ten aanzien van de volgende aandachtsgebieden:
Ouderenvoorzieningen; ruimte scheppen zodat ouderen langer in de gemeente Muiden
kunnen blijven wonen;
Startersvoorzieningen; zorgen dat er starterswoningen komen zodat starters niet weg
hoeven te trekken uit de gemeente Muiden;
Jeugd- en jongerenbeleid; beleid ontwikkelen en uitvoeren;
Balans brengen in enerzijds uitbreiding toeristische functie en anderzijds bewaken dat de
groei niet te groot wordt (met name richting verkeer/parkeren);
Voorzieningenniveau; grote wens om dit op ten minste het huidige niveau te handhaven;
Parkeren; betere of extra mogelijkheden aan de rand van de stad;
Actieve participatie in regionale ontwikkelingen; dit wordt als een zeer belangrijk punt
ervaren;
Beheer openbare ruimte verbeteren; het huidige beheer van de openbare ruimte wordt
voor velen als onvoldoende gezien, terwijl dit wel het visitekaartje van de gemeente dient
te zijn.
In mindere mate, maar ook als aandachtspunten gegeven zijn:
Stimuleren en ontwikkelen van (c.q. randvoorwaarden scheppen voor) verblijfsrecreatie
op kleine schaal;
Fiets- en wandelrecreatie blijven ondersteunen en verbeteren; en
Ontwikkelen van digitale dienstverlening.

Adecs Oost bv maart 2007

33

Woonvisie Muiden

32

Adecs Oost bv maart 2007

Woonvisie Muiden

Zoals in de tabel ook al staat aangegeven worden de zones waarbinnen de verschillende woonzorg combinaties worden aangeboden, woon-zorg-zones genoemd. In bijlage 4 wordt dieper
ingegaan op de ruimtelijke concepten die horen binnen de woon-zorg-zone.
Het streven naar gebundelde deconcentratie van zorg en wonen betekent voor de gemeente
Muiden dat behalve in Muiderberg (Florisberg/ Kocherplantsoen) ook in kern Muiden dergelijke
ruimtelijke concepten (in de vorm van een bijvoorbeeld een zorg-steun-punt) moeten worden
gerealiseerd.

6.5

Conclusie

In de WMO wordt aangegeven welke ruimtelijke situatie van wonen en zorg aansluit op de vraag
vanuit de veranderende (vergrijzende) samenleving. Ouderen hebben een uitgesproken wens om
zo lang mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen. Met de specifieke woonwensen die de met
name oudere inwoners van Muiden met zich meebrengen, zal in het woningbouwprogramma
rekening moeten worden gehouden.
De onderliggende filosofie van de wet is vertaald in een ruimtelijke opgave op het gebied van
wonen en zorg aan de hand van de woon-zorg-zone met bijbehorende ruimtelijke concepten. Voor
de implementatie van deze concepten in de gemeente Muiden is behoefte aan meer informatie
over de vraag en aanbod op gemeentelijk niveau. Dit is van belang voor de exacte uitwerking van
de ruimtelijke opgave die de WMO met zich mee brengt.
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Voor de regio Gooi en Vechtstreek is afgesproken dat (tot 2010) 3200 nultredenwoningen en 900
zorgwoningen moeten worden gerealiseerd. In opdracht van de provincie is door RIGO Advies een
pilot monitor Woningbouwcapaciteit uitgevoerd (voor de periode 2005 t/m 2009). Hieruit is naar
voren gekomen dat de gemeente Muiden in die periode 280 nultredenwoning zou moeten
realiseren. Onderzocht zal moeten worden of aan deze taakstelling kan en moet worden voldaan.
Gewestelijk wordt er ook een visie ontwikkeld over de gewenste differentiatie. Dit moet dan een
kwalitatieve uitwerking bevatten van de reeds gemaakte afspraken (vervolgnotitie
Volkshuisvestingsplan, 2006).

6.4

Ruimtelijke ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg

De verandering in bevolkingssamenstelling vraagt om een transformatie van de ruimte, in het
bijzonder om een transformatie van de woonruimte en de zorgruimte. Momenteel bestaat het
ruimtelijk aanbod voor ouderen uit clusters van bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen. Dit
aanbod sluit echter niet meer aan op de huidige vergrijzende vraag. Ouderen willen zo lang
mogelijk zelfstandig leven en zelfstandig wonen.
Er ligt een opgave voor de ruimtelijke ordening met in het bijzonder een taakstelling voor de
volkshuisvesting om de uitgangspunten van de WMO te realiseren. Het ruimtelijke aanbod van
wonen en zorg moet aansluiten op de vraag van ouderen en andere zorgbehoevende groepen.
De volkshuisvestelijke opgave die uit de WMO naar voren komt is hoe de woningen praktisch
kunnen aansluiten op de veranderende vraag en hoe we een aantrekkelijke leefomgeving kunnen
realiseren door variatie aan te brengen in de vormgeving van verschillende woningen en
zorgcentra. De juiste locatie van wonen en zorg is van belang om aansluiting te vinden op
optimale omgevingsfactoren.
De ruimtelijke doelstelling kan aan de hand van de WMO worden geformuleerd onder de term
extramuralisatie. Bij extramuralisatie is sprake van het scheiden van wonen en zorg (Waveren en
Buysse, 2004).
In onderstaande tabel worden enkele ruimtelijke concepten schematisch weergegeven als
intramurale en extramurale aspecten binnen de woon-zorg-zone.
Tabel 4: Intramurale en extramurale aspecten Woon-zorg-zone
Woon-zorg-zone
Intramuraal
Bejaardentehuis/
verzorgingstehuis

Verpleegtehuis

Extramuraal
Zelfstandige woningen
nultreden woning
levensloopwoning
domotica

Zorg-service-punten
(thuiszorg,
huisartsen,
fysiotherapeuten)

De ruimtelijke opgave om van intramurale zorg en wonen naar een extramurale zorg- en
woonsituatie te gaan, kan kernachtig worden weergegeven in het woord: gebundelde
deconcentratie. Dat wil zeggen dat voorzieningen zoveel mogelijk gebundeld worden aangeboden
op meerdere punten, oftewel: gedeconcentreerd in de gemeente.
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Wonen, welzijn en zorg
6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt bekeken wat er met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op
gemeenten afkomt en wat dit betekent voor het nieuwe wonen en de nieuwe zorg op gemeentelijk
niveau.

6.2

Trend van vergrijzing

Er kunnen een drietal trends onderscheiden worden die de aanleiding zijn voor de roep om nieuw
beleid en nieuwe ruimtelijke concepten op het gebied van wonen en zorg:
1. De dubbele vergrijzing van de bevolking.
Muiden wordt net als de rest van Nederland gekenmerkt door de trend van dubbele
vergrijzing. Een steeds groter gedeelte van de bevolking behoort tot de groep ' ouderen'
en deze groep van oudere mensen wordt tegelijkertijd steeds ouder.
2. De vermaatschappelijking van de zorg: mensen met een zorgvraag moeten een zo
normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de maatschappij.
3. De extramuralisering: het beleid van vermaatschappelijking van de zorg leidt ertoe dat
zorginstellingen in de sectoren verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en
lichamelijke en verstandelijke gehandicaptenzorg in toenemende mate combinaties van
zelfstandig wonen, zorg en dienstverlening gaan ontwikkelen in reguliere wijken.
Ontwikkelingen die mede ten grondslag liggen aan het langer zelfstandig willen leven zijn de
individualisering van de samenleving, de welvaart en de modernisering.

6.3

Uitgangspunten van beleid voor wonen, welzijn en zorg

De intentie van de WMO is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. De WMO wil ook de
mensen met een lichamelijk of geestelijke handicap in staat stellen om mee te doen, zodat zij
zichzelf beter kunnen redden.
Begeleiding en huishoudelijke verzorging, welzijnsactiviteiten, opvoedingsondersteuning,
woningaanpassingen en informatie en advies worden allemaal geregeld door de WMO. Hiermee
zijn gemeenten mede verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers die niet in staat zijn om op
eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. De WMO is de peiler van de gemeentelijke rol op
het gebied van zorg, welzijn en dienstverlening aan burgers.
In het kader van de ISV 2005-2010 zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de te realiseren
zorg- en nultredenwoningen. Een nultredenwoning is een woning die zonder trappen van buitenaf
bereikbaar is en waarbij de zgn. primaire ruimten, de keuken, het sanitair, de woonkamer en
minimaal 1 slaapkamer zich op dezelfde woonlaag bevinden. Gewone appartementen voldoen vaak
al aan deze eisen. Verzorgd wonen betreft nultredenwoningen waarbij de mogelijkheid tot het
verkrijgen van extramurale verzorging, verpleging en begeleiding, hotel en welzijnsdiensten,
onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het geboden arrangement. Zorg op afroep is hierbij
mogelijk. In principe is het verschil tussen nultredenwoningen en zorgwoningen dat deze laatsten
worden ingevuld door de zorgsector (Wet WWZ en WMO). De nultredenwoningen behoeven niet
gelabeld te worden voor een doelgroep omdat ze in principe geschikt zijn voor alle
woningzoekenden.
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Leefbaarheid:
Ontwikkeling leefbare en flexibele wijken.
Groene hoogdynamische zones.
Energie
Zongericht verkavelen en bouwen.
Compact bouwen.
Gebruik zonnecollectoren.
5.4
Conclusie
In nader uit te werken stedenbouwkundige plannen moeten de in dit hoofdstuk behandelde
duurzaamheidsaspecten meewegen. Door in een vroeg stadium van het ontwerp proces van
woningbouwplannen te investeren in mogelijkheden voor het incorporeren van duurzaamheid op
het gebied van water, natuur en ecologie, verkeer, hinder en energie (zoals in dit hoofdstuk
besproken) zal de leefbaarheid van deze nieuwe ruimtes gemaximaliseerd worden.
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•

•
•
•

Het verhogen van de belevingswaarde van een gebied door middel van variatie en
levendigheid waardoor gebruikers zich meer betrokken voelen bij hun omgeving en
vandalisme, sociale onveiligheid en slijtage minder kans krijgen.
Het vergoten van het draagvlak voor voorzieningen zoals openbaar vervoer, groen, sport,
horeca, recreatiegelegenheden, winkels, scholen en gezondheidsvoorzieningen.
De afwezigheid van straatlawaai en overlast.
De afwezigheid van burengerucht en andere overlast van medebewoners.

Energie:
•
Vermindering gebruik van energie.
•
Gebruik van duurzame energiebronnen.
•
Efficient gebruik maken van fossiele brandstoffen.

5.3

Ruimtelijke ontwikkeling van duurzaam bouwen

Hieronder zullen een aantal concrete voorbeelden worden genoemd waarmee duurzaamheid in
ruimtelijke ontwikkeling kan worden gemcorporeerd.
Water / integraal waterbeheer:
Integraal waterbeheer: beheer van waterkwaliteit in samenhang met waterkwantiteit in een
watersysteem. Voorkomen verdroging, wateroverlast, vervuiling buiten het plangebied en
behouden, versterken of realiseren van natuurwaarden die samenhangen met
gebiedsgebonden waterhuishouding en -kwaliteit.
Van peilbeheer naar voorraadbeheer: zo goed mogelijk het zomertekort 'in voorraad houden'
in de winter, zonder dat wateroverlast ontstaat. Alleen het jaargemiddelde overschot wordt
afgevoerd.
Afkoppelen verhard oppervlak: Afkoppelen is het inrichten van een plangebied, zodanig dat
het regenwater van alle of een deel van de verharde oppervlakken niet langer in het
rioolstelsel terecht komt, maar op het oppervlaktewater wordt geloosd of wordt ge'infiltreerd in
de bodem.
Minimaliseren verharding: een zo kort mogelijke ontsluitingsstructuur kiezen bij een gegeven
verkaveling, het rijprofiel zo smal mogelijk en eventueel doorlatend uitvoeren.
Infiltratie: maatregelen die de oppervlakkige afvoer van regenwater verkleinen door ervoor te
zorgen dat het water makkelijker in de bodem wegzakt.
Regenwaterretentie: het vasthouden van water en voorraadbeheer.
Zuivering in het plangebied: toepassing van technieken (zoals gescheiden rioolstelsel) om de
waterkwaliteit binnen het plangebied te verbeteren.
Natuur en ecologie:
Stadnatuur: schooltuinen, verwilderde landjes, trapveldjes en parken, begroeide oude muren
of een arboretum.
Ecologisch verbindingen: een natuurlijke zone die twee natuurkerngebieden verbindt.
Natuurvriendelijke oevers: zodanige inrichting van oevers dat van nature voorkomende
vegetatie een goede groeikans heeft.
Verkeer:
Fietsroutevorm ing.
Openbaar vervoer zo optimaal mogelijk.
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5

Duurzaamheid en leefkwaliteit als leidraad

5.1

Inleiding

Duurzaamheid is van belang voor de leefkwaliteit van de maatschappij. Gemeenten zullen op een
degelijke manier duurzaamheid moeten incorporeren in ruimtelijke plannen. Daarom zal ook in
deze woonvisie aandacht worden besteed aan duurzaamheid en leefkwaliteit. Het is de bedoeling
dat deze thema's als een leidraad de ruimtelijke woningbouwplannen bepalen. De in dit hoofdstuk
aan de orde komende inhoudelijke concepten zijn grotendeels gebaseerd op het 'Nationaal Pakket
Duurzame Stedebouw' (Witberg, M. & E. Zinger, 1999). Per thema zullen concrete maatregelen
worden genoemd, die praktisch ingezet kunnen worden om realisatie van 'duurzame ruimte' te
kunnen bewerkstelligen.

5.2

Uitgangspunten van beleid voor duurzaamheid en leefkwaliteit

Duurzaamheid is de mogelijkheid om ondersteunend, onderhoudend en vernieuwend te zijn. In
een duurzaam ecosysteem worden natuurlijke bronnen niet uitgeput. De bronnen worden alleen
daar gebruikt, wanneer ze in hetzelfde tempo, waarin ze weg worden gehaald ook weer terug
kunnen komen. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeftes
van de huidige generatie, zonder de mogelijkheid van de volgende generaties aan hun eigen
behoeftes te voldoen in gevaar te brengen.
Binnen de ruimtelijke ordening kan een bijdrage aan duurzaamheid mogelijk verdeeld worden in
vijf thema's: water, natuur en ecologie, verkeer, leefbaarheid en energie. Hieronder zullen de
doelstellingen per thema puntsgewijs aan de orde komen.
Water:
Voorkomen van verdroging en wateroverlast binnen en buiten een plangebied.
Voorkomen afwenteling van vervuiling buiten het plangebied of naar de toekomst.
Behouden, versterken of realiseren van natuurwaarden die samenhangen met
gebiedsgebonden waterhuishouding en -kwaliteit.
Natuur en ecologie:
Creeren van mogelijkheden voor natuur in stedelijke situaties, ook op basis van specifieke
omstandigheden in het stedelijke milieu.
Realiseren van een fijnmazig groen-blauw-recreatief netwerk met natuurwaarden en
recreatieve waarden.
Het stimuleren van de betrokkenheid van bewoners bij de inrichting van privegroen.
Het vergroten van de belevingswaarde van de groene openbare ruimte.
Verkeer:
Ruimtelijke kwaliteit: versterking van de stedelijke structuur, vergroting van de leefbaarheid
en vergroting van de verkeersveiligheid.
Milieukwaliteit: beperking van energiegebruik, beperking van de uitstoot van schadelijke
stoffen en geluidhinder en beperking van het ruimtegebruik door rijdend en stilstaand verkeer.
Leefbaarheid:
•
Een mooie, goed onderhouden en vooral ook nette buurt.
•
Ruimte en groen.
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Het type en prijs woning dat past bij deze doelgroepen is:
Starters: appartement, goedkope segment, huur en koop
35-55 jarigen: grondgebonden woning, midden/dure segment, met name koop
Ouderen/senioren: speciale (zorg) woningen, gelijkvloers, alle prijssegmenten, huur- en koop
Het doelgroepenbeleid kan worden uitgevoerd door in de nieuwbouw en in het beheer van de
huidige voorraad woningen, speciale aandacht per doelgroep te schenken aan de hand van
bovenstaande indeling. Door het bouwen van de juiste woonvormen, typen en prijsklassen kan
doorstroming worden bevorderd. Naar voren is gekomen dat het doelgroepenbeleid specifiek voor
de gemeente Muiden moet worden afgestemd op specifieke kenmerken van de gemeente zoals de
bevolkingsopbouw en het gemiddelde besteedbare inkomen.
Zo kan ten opzichte van de doelgroep starters concluderend worden gesteld dat, gezien het tekort
aan goedkope starterwoningen, een substantieel deel van de te bouwen starterwoningen,
huurwoningen moeten zijn die onder de huursubsidiegrens vallen (van €615,01 per maand).
De klassenindeling van inkomens (van het RIVM) geeft aan dat de hoge inkomensgroep in Muiden
groot is, vergeleken met het gewest, de provincie en Nederland. Op basis hiervan kan worden
geconcludeerd dat relatief (meer) duurdere woningen kunnen worden gebouwd (voor de
middengroep en ouderen), dat ten goede kan komen aan de aantrekkelijkheid van de gemeente
Muiden binnen de regio.
Het uiteindelijke woningbouwprogramma zal in grote mate bepaald worden door de gegevens uit
dit hoofdstuk in combinatie met de gegevens over de huidige voorraad woningen (hoofdstuk 8).
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Volkshuisvestingsplan, 2006):
- Jongeren/starters
De starters richten zich vooral op gestapelde huurwoningen. Met name bij de jongeren
(alleenstaanden, 2 persoonshuishoudens) neemt het werk een groot deel van de tijd in beslag. De
woning die zij wensen moet daarop zijn aangepast. Dit houdt in dat men liever geen tuin wenst
maar wel een balkon en voldoende leefruimte in de woning. Gedacht wordt daarbij aan een
driekamerappartement met balkon in een kleinschalig complex.
- De middengroep (30-55 jaar)
Voor de middengroep geldt dat er velen zijn die hun wooncarriere willen voortzetten, enerzijds
omdat de huidige woning te klein is geworden en anderzijds door de stijging van het inkomen
waardoor zij nu meer woonkwaliteit wensen. Het probleem zal vaak zijn dat hiervoor binnen de
eigen gemeente geen mogelijkheden zijn.
Urgente doorstromers willen vooral grondgebonden woningen kopen. Bij doorstromers die nog niet
zo actief op zoek zijn naar een andere woning, is de orientatie op de gestapelde bouw wat groter,
maar per saldo wil ook hier de meerderheid een grondgebonden woning.
In het Kolpron rapport wordt gesteld dat het bij de groep 'huishouden 35-55 jaar' niet alleen gaat
om gezinnen met kinderen, maar ook om een- en tweepersoonshuishoudens. Het inkomensprofiel
van deze leeftijdsgroep maakt duidelijk dat het over het algemeen om een welgestelde
leeftijdsgroep gaat. Woningen in het (midden-)dure segment behoren daarmee tot de
mogelijkheden.
- Ouderen
Bij de ouderen kan geconcludeerd worden dat de huidige woningen als te groot of te duur worden
ervaren. De meeste van deze ouderen zijn op zoek naar een bescheiden, maar wel luxe woning,
die ook levensloopbestendig is. In deze visie wordt dan ook niet van seniorenwoning gesproken,
maar wordt de term levensloop(bestendige)woning gebruikt (zie definitie bijlage 3). Voor ouderen
met een lager inkomen zal in de toekomst een aanvulling moeten plaatsvinden op de al aanwezige
seniorenwoningen in de huursector. Voor ouderen zal met name gekeken moeten worden naar
gelijkvloerse woningen (b.v. appartementen/ penthouses) of grondgebonden woningen, zoals
patiowoningen, in verschillende prijsklassen. Tevens kan of in sommige gevallen moet, de relatie
met zorg worden gelegd.
Er zal in de ruimtelijke ontwikkeling van wonen dan ook specifiek aandacht besteed moeten
worden aan bovenstaande typen woningen. Daarnaast zal gedifferentieerd moeten worden in
prijsklasse. Voor de appartementen voor de starters moet gestreefd worden naar een zo laag
mogelijke huur/koopprijs. Voor de doelgroep 35-55 jaar en ouderen/senioren zal gezien het
relatief hoge gemiddeld besteedbaar inkomen relatief duur gebouwd kunnen worden. Echter in het
belang van de doorstroming is het uiferaard van belang in zowel de goedkope, de midden als de
dure klasse te bouwen.
4.5
Conclusie
Gelet op het voorgaande is het dus duidelijk van belang dat er voldoende gebouwd moet worden
voor mensen die starten op de woningmarkt, mensen met een middeninkomen die bezig zijn met
hun wooncarriere en ouderen. Daarnaast zullen ook oud-inwoners die vertrokken zijn vanwege het
ontbreken van woonruimte in de gelegenheid moeten worden gesteld om terug te keren.
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De klassenindeling van het RIVM van inkomens geeft aan dat de hoge inkomensgroep in Muiden
vergeleken met het gewest, de provincie en Nederland, groot is (zie 'Toekomstverkenning
Muiden' Adecs Oost bv, 2007).
Een verklaring voor de inkomensverschillen uit tabel 2 kan met name gevonden worden in de
verdeling over de verschillende inkomensklassen (zie bijlage 6 'Toekomstverkenning Muiden').
Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 32% van de personen in Muiden tot de (hogere) 9e en 10e
inkomensklasse behoort, ten opzichte van 27% in de Gooi- en Vechtstreek, ruim 22% in de
Provincie Noord-Holland en 20% in Nederland. Tegelijkertijd blijkt het aandeel personen in de
laagste twee inkomensklassen met name te verschillen tussen Muiden en Noord-Holland en tussen
Muiden en Nederland. Muiden en de Gewest Gooi- en Vechtstreek hebben om en nabij hetzelfde
aandeel van de twee laagste inkomensgroepen.
Het RIVM heeft op dezelfde manier een klassenindeling van inkomens gemaakt en hieraan de
labels lage inkomensgroep, middeninkomensgroep en hoge inkomensgroep gehangen. Een
vergelijking van de lage-, rhidden- en hoge inkomensklassen van Nederland, Provincie NoordHolland, Gewest Gooi- en Vechtstreek en Muiden wordt weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Inkomensverdeling lage-, midden-, hoge inkomensgroep per gebied
Gebied

Lage inkomensgroep

Midden inkomensgroep Hoge inkomensgroep

Nederland
Provincie
Noord-Holland
Gewest Gooien Vechtstreek
Muiden
Bron: CBS Statline,

40
37

40
41

20
22

35

38

27

36
32
32
op basis van definitie lage, midden en hoge inkomens van het RIVM.

Uit voorgaande verdeling in lage-, midden- en hoge inkomensgroepen, komt het hiervoor
veronderstelde grote aandeel van hoge inkomens in Muiden ten opzichte van de referentie
gebieden nogmaals duidelijk naar voren, zelfs met dezelfde procentuele aandelen. Dit grote
aandeel van hoge inkomens in Muiden kan als verklaring gelden voor een hoger gemiddeld
besteedbaar inkomen per persoon in Muiden ten opzichte van de referentiegebieden.
Dat het aandeel lage inkomens in Muiden kleiner is ten opzichte van de referentiegebieden en als
verklaring voor een hoger gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon in Muiden kan gelden,
komt uit de tabel minder duidelijk naar voren. Dit komt omdat deze klasse ruimer wordt genomen
dan hiervoor in de verklaring gegeven werd (4 laagste 10% inkomensklassen, in plaats van 2
laagste 10% inkomensklassen).
4.4
Gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van wonen
Zoals hiervoor al gesteld, zal in de ruimtelijke ontwikkeling van de woonsector binnen de
gemeente Muiden speciale aandacht gegeven moeten worden aan de volgende doelgroepen:
jongeren/ starters, de middengroep (30-55 jaar) en de ouderen/ senioren.
Gespecificeerd naar de verschillende groepen, kan op grond van de ervaringen, het volgende over
de bij deze doelgroepen behorende woningtypen worden opgemerkt (vervolgnotitie
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koopwoning. Uit een evaluatie blijkt dat dit product met name interessant is voor de groep onder
de 35 jaar, met een inkomen tot €40.000,00 (middeninkomens) en ze laten vaak een huurwoning
achter.
Het systeem van de Koop Goedkoop woning bleek niet voldoende te zijn om de gaten te dichten.
Het principe van de Sociale Koopwoning moet hierin ook een bijdrage leveren. Het idee van de
Sociale Koopwoning is dat de bewoner slechts een deel van de koopsom betaalt (de
Woningbouwvereniging financiert het overige deel) en het restant wordt dan uiteindelijk betaald bij
doorverkoop van de woning.
De reden waarom de woningbouwverenigingen met deze twee vormen zijn gestart is dat zij
constateerden dat er grote gaten in de woningmarkt ontstonden. Het ging hierbij met name om
het gat tussen de huur- en koopsector.
'De Woningbouw' werkt nog niet met bovengenoemde nieuwe woonconcepten.
Naast de nieuwe woonvormen voor het dichten van de gaten in de woningmarkt zijn er nieuwe
woonvormen speciaal voor de doelgroep ouderen ontworpen. Op deze nieuwe zorg gerelateerde
woonvormen zal in hoofdstuk 6 en bijlage 3 nader worden ingegaan.
Specifieke kenmerken doelgroep Muiden
De vraag naar woningen binnen de dynamische woningmarkt zal per gemeente verschillen door
specifieke kenmerken per gemeente, waardoor de woonbehoefte verschilt. Twee specifieke
kenmerken zijn van belang:
Ten eerste zal het specifieke doelgroepenbeleid per gemeente moeten worden afgestemd op de
bevolkingssamenstelling en -prognose. Hier is door Kolpron Consultants (2001) tevens aandacht
voor gevraagd. Zo valt bijvoorbeeld uit de leeftijdsopbouw van de Gemeente Muiden af te lezen
dat de groei van het aantal 65-plussers in korte tijd (20 jaar) zal versnellen en groter zal worden.
Deze groei zal, vergeleken met de vergrijzingsgolf van Noord Holland en Nederland, relatief groot
zijn. Het aandeel van de groepen 45-64 en 65-79 jaar op de totale bevolking is namelijk groter in
Muiden dan in Noord-Holland en Nederland (CBS, 2004 in 'Toekomstverkenning Muiden', Adecs
Oost bv, 2007).
Ten tweede zal in het doelgroepenbeleid aandacht moeten worden besteed aan het gemiddelde
besteedbare inkomen, in verband met het type en de kwaliteit nieuw te bouwen woningen. Hier
zal in paragraaf 4.3 op terug worden gekomen.

4.3

Gemiddelde besteedbare inkomen

Uit een vergelijking van de gemiddelde besteedbare inkomens (CBS statline, cijfers 2002,
categorie personen met 52 weken inkomen, zie bijlage 1 Toekomstverkenning Muiden (Adecs Oost
bv, 2007) van Nederland, Noord-Holland, de Gooi- en Vechtstreek en Muiden blijkt dat het
gemiddeld besteedbaar inkomen per jaar toeneemt, naarmate het schaalniveau kleiner wordt
(Tabel 2).
Tabel 2: Gemiddeld besteedbaar inkomen per gebied per jaar (in €)
Gebied
Nederland
Provincie Noord-Holland
Gewest Gooi- en Vechtstreek
Muiden

Gemiddeld besteedbaar inkomen (xlOOO)
18,6
19,6
21,8
22,5

Bron: CBS Statline, gegevens 2002
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woningbouw te realiseren binnen de gemeente Muiden (Vervolgnotitie Volkshuisvestingsplan,
2006).
Het nieuwe huurbeleid
Het nieuwe huurbeleid dat per 1 januari 2007 van kracht had moeten worden, gaat per 1 januari
2007 niet door. Als gevolg van de uitslag van de verkiezingen op 22 november is in de Eerste
Kamer besloten het wetsvoorstel voor de modernisering van het huurbeleid niet te behandelen.
De inhoud van de nieuwe wet moderniseert het huurbeleid door de huurmarkt in drieen te delen:
•
het gereguleerde segment, met huurprijzen tot een bepaald maximum (75%).
•
een overgangssegment met lets hogere, maar nog wel gereguleerde (maximum)prijzen
(20%).
•
een geliberaliseerd segment, met duurdere woningen zonder huurprijsregelgeving (5%).
De bedoeling zou zijn om het huidige aandeel geliberaliseerde woningen van 5% van de totale
huurvoorraad te verruimen. De huidige normgrens van €615,01 per maand (per 1 juli 2006),
waarboven verhuurders vrij zijn om de hoogte van de huur te bepalen, zou worden losgelaten en
vervangen door een grens op basis van de WOZ-waarde van de woning. Met de keuze van de
grenswaarde zou worden aangestuurd op een substantiele verruiming van het geliberaliseerde
deel, waarbij de omvang van het resterende deel van de gereguleerde sector beter aansluit bij de
omvang van de doelgroep met lage inkomens. De bedoeling zou zijn om de grens regionaal te
differentieren, waarbij rekening wordt gehouden met de regionale verschillen in WOZ-waarden.
In het nieuwe kabinet is Ella Vogelaar minister van Wonen, wijken en integratie en Jacqueline
Cramer minister van VROM. Het Kabinet heeft de 'liberalisering' van het huurbeleid niet in haar
programma opgenomen.
Regionale afspraken
In het convenant woningbouwafspraken 2005-2010 (Dekker, 2004) zijn kwantitatieve afspraken
voor de periode tot 2010 overeengekomen tussen Hilversum en de Provincie Noord-Holland. Deze
afspraken hebben betrekking op de gehele regio Gooi en Vechtstreek. In de woningbouwafspraken
zijn echter geen afspraken gemaakt over het percentage te realiseren goedkope koop- en
huurwoningen. In de voorloper van de woningbouwafspraken werd wel gesproken over een
percentage van 33% goedkope koop- en huurwoningen. Deze 33% is gebaseerd op de
uitgangspunten van de Nota Mensen, Wensen, Wonen. Regionaal is voorgesteld om zoveel
mogelijk te streven naar de verdeling 33% goedkope, 33% middeldure en 33% dure woningbouw
(Vervolgnotitie Volkshuisvestingsplan, 2006).
In het kwaliteitshandvest Wonen is aandacht gevraagd voor de sterk teruglopende financiele
bereikbaarheid van een groot gedeelte van het woningaanbod voor de diverse groepen.
Nieuwe woonvormen
Tot voor kort waren er twee manieren om in huisvesting te voorzien. Enerzijds het betrekken van
een huurwoning en anderzijds het kopen van een bestaande of nieuwbouw woning. Vanuit de
woningbouwcorporaties in het algemeen is een verschuiving in de wijze van het aanbieden van
woonruimte te zien. Inmiddels zijn er twee nieuwe aanbiedingsvormen geTntroduceerd; de Koop
Goedkoop woningen en de Sociale Koopwoning (zie bijlage 1 voor definities). Van de Koop
Goedkoop Woning zijn de woonlasten de eerste jaren tot 30% lager dan van een normale
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4
4.1

Doelgroepenbeleid
Inleiding

De gemeente wil alle mogelijkheden benutten om verschillende groepen op de woningmarkt een
goede kans op een woning te geven. De wens van de inwoner staat centraal. Wie deze inwoners
zijn en in welke verdeling in doelgroepen representatief is wordt in dit hoofdstuk behandeld.
Allereerst worden de uitgangspunten van beleid omschreven aan de hand van eerder onderzoek
van Kolpron Consultants (2001), het nieuwe huurbeleid, regionale afspraken en specifieke
kenmerken in het dynamische proces van vraag en aanbod in de woningmarkt van Muiden.
Vervolgens zal een van de specifieke kenmerken, 'het gemiddelde besteedbare inkomen' nader
aan de orde komen, waarna inzicht verkregen kan worden in de gevolgen voor de ruimtelijke
ontwikkeling van wonen.

4.2

Uitgangspunten van beleid

Uitgangspunt van beleid is dat gebouwd wordt naar de behoefte van de bevolking. Algemene
doelgroepen die in huisvestingsbeleid uiteraard aandacht verdienen zijn de aandachtsgroep,
starters, de vergrijzende bevolking en overige hulpbehoevenden, zoals verstandelijk- en geestelijk
gehandicapten (voor definities zie bijlage 1). In onderstaande zullen de specifieke kenmerken van
'de doelgroep Muiden' worden belicht.
Eerder onderzoek Kolpron Consultants
Eerder onderzoek van Kolpron Consultants (2001) laat het beeld zien dat er in de gemeente
Muiden specifiek, wanneer uitgegaan wordt van de huidige situatie, behoefte bestaat aan
woningen voor drie doelgroepen:
- Jongeren/starters tot 35 jaar;
- Huishoudens van 35 tot 55 jaar;
- Ouderen/ Senioren.
Voor de eerste en de derde groep is het volgens dit rapport de verwachting dat bij een
ongewijzigde situatie het woningaanbod onvoldoende zal zijn. Zowel in Muiden als in Muiderberg
stagneert momenteel de doorstroming in de jongerenhuisvesting door het ontbreken van de
volgende woning in hun wooncarriere.
Ten aanzien van de huisvesting van de vergrijzende groep is een actieve rol van de gemeente
gevraagd; het aanbod van woningen zal groter moeten worden. De groei van de groep ouderen/
senioren zal in de toekomst toenemen. Op dit moment doet zich de situatie voor dat ouderen naar
elders moeten verhuizen en dus hun vertrouwde omgeving moeten verlaten, omdat Muiden geen
geschikte huisvesting kan bieden. De minder valide en/of minder draagkrachtige senior is vaak
afhankelijk van de nodige aanpassingen in de huidige woning en hand en spandiensten van
vrijwilligers.
Voor de tweede groep wordt in het Kolpron rapport de verwachting uitgesproken dat deze zal
afnemen. Dit is uit sociaal en economisch oogpunt niet wenselijk (Vervolgnotitie
Volkshuisvestingsplan, 2006). Op dit probleem wordt in de Toekomstverkenning Muiden' (Adecs
Oost bv, 2007) ingespeeld door nieuw te bouwen voor deze groep vanuit de gedachte van
aanbodgestuurde woningbouw. Deze groep kan worden aangetrokken door aantrekkelijke
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hiermee samenhangend een versterking van de bestaande voorzieningen. Er zullen in de
gemeente Muiden tot 2020 minimaal circa 685, tot circa 1250 woningen in de diverse sectoren
bijgebouwd moeten worden, verdeeld over beide kernen.
Naast de groei van de woningvoorraad op relatief korte termijn zal op lange termijn steeds meer
via sloop, vervangende nieuwbouw en aanpassingen in de woningvoorraad tegemoet worden
gekomen aan de woningbehoefte, onder meerter bevordering van de doorstroming.
De bandbreedte van 685 tot 1250 extra woningen zal het Strategische kader vormen in deze
woonvisie Muiden 2007-2020 en nader worden gespecificeerd.
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Tabel 1: Woonsituatie nu en woonsituatie in 2020 volgens toekomstscenario 1 tot en met 3
Inwoners

Huishoudens

Situatie nu

6505

2787

2020 scenario 1/CBS

6368

3032

2020 scenario 2

8560

2020 scenario 3

7340

Bijbouwen

Woningvoorraad
2741

230

2971

4076

1250

3991

3495

685

3431

Bron: CBS Statline, RIVM + rekenwerk Adecs Oost bv (uit de Toekomstverkenning Muiden' Adecs
Oost bv, 2007)
Wanneer de gemeente geen of te weinig woningen toevoegt aan de voorraad (scenario 1) zullen
meerdere voorzieningen verdwijnen, met name vanwege het feit dat de bevolkingssamenstelling
drastisch zal veranderen en het aantal inwoners terugloopt. De gemeente Muiden zal in een snel
tempo vergrijzen (toename tussen 2006 en 2020 ruim 30%), hetgeen onmiddellijk impact heeft
op het voorzieningenniveau (afname tot 50%) (zie ook tabel 19 uit de Toekomstverkenning
Muiden' (Adecs Oost bv, 2ti07).
Met ontwikkeling van scenario 1 zou met een woningbouwopgave van 230 woningen tegemoet
kunnen worden gekomen aan de eigen woningbehoefte (doelstelling 1). Echter, daarmee kan niet,
en zeker niet op langere termijn, het draagvlak van voorzieningen gewaarborgd blijven.
Om de huidige bevolkingssamenstelling volledig vast te kunnen houden (scenario 2) en het
huidige voorzieningenniveau tenminste te kunnen behouden maar zelfs enigszins te kunnen
versterken, zal de gemeente Muiden ongeveer 1250 woningen bij moeten bouwen, gespecificeerd
naar specifieke doelgroepen (starters, jonge gezinnen, maar ook senioren) en eveneens verdeeld
over de beide kernen.
Indien vanuit de huidige bevolkingssamenstelling enige vergrijzing wordt toegestaan (scenario 3)
zal de gemeente Muiden om toch redelijk vast te kunnen houden aan het huidige
voorzieningenniveau, tenminste 685 woningen bij moeten bouwen, ook gespecificeerd naar
specifieke doelgroepen en eveneens verdeeld over de kernen Muiden en Muiderberg.
De prognose voor scenario 2 en 3 is dat in 2020 voldoende draagvlak aanwezig zal zijn voor het
huidige algemene voorzieningenaanbod van Muiden, waarbij dit in scenario 2 robuuster is.
3.5
Conclusie
Gebleken is dat de doelstellingen nauw met elkaar samen hangen. Aan de ene kant is gebleken
dat substantie'le nieuwbouwopgave van belang is voor het aantrekken van mensen buiten de
gemeentegrens, dat uiteindelijk van groot belang is voor het in stand houden van het huidige
voorzieningenniveau. Aan de andere kaat zal het voorzieningenniveau bepalen of mensen van
buiten uberhaupt in de gemeente Muiden willen gaan wonen.
De doelstellingen van de gemeente Muiden in ogenschouw nemende valt scenario 1 sowieso af.
Immers, gebleken is dat door te bouwen voor de eigen behoefte (scenario 1) het
voorzieningenniveau zal dalen en de gemeente wil juist dat het draagvlak voor voorzieningen ook
op langere termijn gewaarborgd blijft.
In de Toekomstverkenning Muiden (Adecs Oost bv, 2007) wordt geconcludeerd dat een
substantiele woningbouwopgave van belang is voor een evenwichtige bevolkingsopbouw en
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3

Strategisch kader woonruimteverdeling nieuwbouw

3.1

Inleiding

Onderliggende woonvisie betreft een woonvisie voor de langere termijn. Bij een dergelijke
woonvisie is een gedegen onderbouwing van belang. Begin 2007 is reeds een rapport opgesteld
om de toekomst van wonen en voorzieningen in Muiden te verkennen (Toekomstverkenning
Muiden; Ruimtelijke Structuur van Wonen en voorzieningen, Adecs Oost bv, 5 februari 2007). Aan
deze verkenning ligt een gedegen onderbouwing ten grondslag. Het beleid van de Provincie, de
regio en de gemeente wordt erin behandeld en aan de hand hiervan en de bevolkingsprognose van
het CBS worden drie verschillende mogelijke scenario's beschreven, waarvan een
woningbouwprogramma kan worden afgeleid. De uitkomsten van dit onderzoek zullen als
Strategisch kader worden gebruikt voor de Woonvisie. Het geeft een richtlijn van de toekomstige
behoefte aan woningen, in kwantitatieve en kwalitatieve zin.

3.2

Algemene doelstellingen

Bij de afweging over de nieuwbouwprogrammering spelen diverse - politieke - argumenten een
rol. De belangrijkste zijn:
•
De gemeenten willen - in ieder geval - de eigen woningbehoefte via de nieuwbouw kunnen
opvangen.
•
De gemeenten willen het draagvlak voor voorzieningen ook op de langere termijn waarborgen
(RIGO, 30 november 2006).

3.3

De drie scenario's

Met de doelstellingen in het achterhoofd kan ingespeeld worden op de drie berekende scenario's
van de Toekomstverkenning Muiden (Adecs Oost bv, 2007):
1. Het scenario van autonome ontwikkeling:
Er wordt in dit scenario uitgegaan van de bevolking zoals ze nu is en hoe ze zich autonoom zal
ontwikkelen in de toekomst. Berekend wordt hoeveel woningen er in de toekomstige situatie
bijgebouwd zouden moeten worden.
In de berekening van de overige scenario's wordt tevens het effect van aanbodgestuurde vraag
naar woningbouw meegenomen. Vanuit de gedachte dat bevolking van buiten de gemeentegrens
kan worden aangetrokken door de bouw van extra (buiten de eigen behoefte) woningen.
2. Het scenario van het handhaven van de huidige bevolkingssamenstelling:
Scenario 2 gaat ervan uit dat met woningbouw gestreefd kan worden naar het in stand houden
van de huidige bevolkingssamenstelling. Door voldoende woningen in de geschikte categorieen
te bouwen, blijft de gemeente Muiden aantrekkelijk voor die bevolkingsgroepen (gezinnen: 014 jaar en 30-64 jaar) waar Muiden in de toekomst behoefte aan heeft om de huidige
bevolkingssamenstelling te kunnen blijven handhaven.
3. Het scenario van gedeeltelijke ve,rgrijzing:
Scenario 3 onderkent de consequenties van vergrijzing en probeert deze gedeeltelijk te
compenseren door het aantrekken van jongere doelgroepen. Een scenario waarbij aan de
vergrijzing wordt toegegeven, maar waarbij Muiden zich niet volledig aan de vergrijzing
aanpast: een beetje vergrijzen mag en kan.

3.4

Uitkomsten van de scenario's

De uitkomsten van de berekende scenario's in aantallen inwoners, huishoudens en bij te bouwen
woningen zijn in tabel 1 weergegeven.
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2.6
Conclusie
Het onderzoek 'Structurele bevolkingsdaling: een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers'
(Derks e.a., 2006) geeft duidelijk aan waar de gevaren liggen en bekijkt de effecten van de
demografische ontwikkeling op nationaal niveau, maar maakt ook de vertaalslag naar de gevolgen
voor regie's en kleinere gemeenten. Het onderzoek van Derks e.a. geeft aan wat de gevolgen zijn
van de demografische ontwikkeling voor de ruimtelijke ontwikkeling op korte en lange termijn en
op nationaal en op lokaal niveau. Voor de woonvisie van Muiden is dit onderzoek van belang om
bewust keuzes te kunnen maken in wat de gemeente wel en niet wil, door de gevolgen van de te
maken keuzes na te gaan.
De provincie streeft naar een goede afstemming van wonen en voorzieningen binnen haar
provincie en tussen de regio's en gemeenten. De regio geeft tevens aan dat de nieuwbouw (met
kwaliteiten en typen woningen) nauwkeurig en in regionaal verband afgestemd moet worden,
gezien de krapte op de arbeidsmarkt.
De gemeente geeft aan op alle gebieden een aantrekkelijke gemeente te willen blijven: op het
gebied van wonen, op het gebied van (zorg, maatschappelijke) voorzieningen en op het zakelijke
vlak. Een vertaalslag vanuft het onderzoek van Derks e.a. naar het beleid voor Muiden is
vervolgens dat de gemeente de komende jaren nog zal moeten groeien in haar woningvoorraad
om straks de daling aan te kunnen en een 'vitale gemeente' te kunnen blijven.
De algemene bevolkingsdaling is in de regio Gooi en Vechtstreek al begonnen. Landelijk treedt
deze op vanaf 2035. Monitoring zal op de lange termijn uitwijzen hoe om te gaan met de
structurele bevolkingsdaling, echter uit de cijfers blijkt dat een gemeente als Muiden nog tijd heeft
om ervoor te zorgen dat het een aantrekkelijke en leefbare gemeente blijft. Want door de
veranderende samenstelling van de bevolking (minder gezinnen, meer vergrijzing) komen de
voorzieningen in vooral kleinere dorpen in gevaar. Het voorzieningenpeil bepaalt naast een veeltal
overige factoren de aantrekkelijkheid van Muiden en Muiderberg.

14

Adecs Oost bv maart 2007

Woonvisie Muiden

het stedelijke gebied vindt regionale afstemming plaats. Het Kwaliteitshandvest Wonen is het
woonbeleid dat door de regio wordt gemaakt. De beleidslijnen die hierin zijn vastgelegd worden
jaarlijks geevalueerd.
Het volkshuisvestingsprogramma ziet er volgens de regio als volgt uit:
•
Bewaken nieuwe systeem woonruimteverdeling;
•
Kwaliteitshandvest Wonen en verstedelijkingsafspraken (ISV);
•
Afhandeling herverdeling BWS gelden voor de periode 2005-2010;
•
Differentiate Woningbouw.
•
Verbetering afstemming vraag en aanbod van wonen en zorg;
•
Het geautomatiseerd bestand periodiek aanpassen en beschikbaar stellen van gegevens
over vraag en aanbod van wonen en zorg via internet;
•
Evalueren van de huidige systematiek van toewijzing en - waar nodig - adviseren inzake
een uniformere wijze van toewijzing van zorggerelateerde woningen;
•
Evenwichtige kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de woningbouw
(Kwaliteitshandvest wonen Gooi en Vechtstreek);
•
Regionale afstemming bij de totstandkoming van woningbouwafspraken en inventarisatie
draagvlak en mogelijkheden voor regionale prestatie-afspraken.

2.5

Collegeprogramma Muiden 2007

In de programmabegroting 2007 van de gemeente Muiden (2006) komen verschillende
doelstellingen naar voren. Doelstellingen die samenhangen met de sector volkshuisvesting zijn:
Economische zaken: een goed en gezond ondernemersklimaat en het verbeteren en
instandhouden van voorzieningen.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: in 2007 is de Uitvoering van
de Wmo gestart en zullen de ontwikkeling van wonen, welzijn & zorg zone verder worden
ontwikkeld.
Volksgezondheid en milieu: nu en in de toekomst een gezonde gemeente om in te wonen,
werken en recreeren. Belangrijke sleutelwoorden daarbij zijn leefkwaliteit en
duurzaamheid.
Wonen staat niet op zichzelf. Het woningaanbod en de samenstelling van de bevolking bepaald
tevens de economische vitaliteit en het voorzieningenniveau binnen een gemeente. Met andere
woorden: de doelstelling van ' woningbouw' dient verder te reiken dan alleen 'een dak boven het
hoofd'.
De relatie van wonen met de overige sectoren wordt samengevat in de doelstelling vanuit de
sector ruimtelijke ordening en volkshuisvesting: ruimte voor woningbouw en voorzieningen e.d.:
'Wet realiseren van nieuwe planologische ruimte voor wonen, werken en maatschappelijke
voorzieningen om te voldoen aan de woningbehoefte, om het bedrijfsleven
uitbreidingsmogelijkheden te bieden of hun bedrijven te doen verplaatsen, om de werkgelegenheid
te handhaven en om zowel onderwijs als maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken.'
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ook de voorzieningen: middenstand, banken, kleine ziekenhuizen, buslijnen, postkantoren,
supermarkten et cetera. Dat stimuleert de jeugd om te vertrekken (ontgroening), en dit geldt 66k
voor de vergrijzende bevolking. Het is denkbaar dat zich een verhoogde emigratie uit dergelijke
gebieden gaat voordoen in de richting van centrumgebieden waar medische-, zorg-, mobiliteitsen culturele voorzieningen nog aanwezig zijn.

2.3

Het collegeprogramma 2003-2007 Provincie Noord-Holland

Het collegeprogramma 2003-2007 van Provincie Noord-Holland gaat ten aanzien van het
woningbouwvraagstuk uit van binnen het streekplan vast te stellen rode contouren. Kleine kernen
krijgen de gelegenheid woningen te bouwen, binnen bij het streekplan vast te stellen rode
contouren, na beoordeling van door de gemeenten aan te dragen argumenten, waarbij
leefbaarheid, woningbehoefte en behoud van voorzieningen ter plaatse of in de naaste omgeving
leidraad zijn.
Uitwerkingen van plannen zullen plaatsvinden op basis van de uitgangspunten zoals die in het
streekplan en/of dit collegeprogramma zijn vastgelegd. Het vastgestelde streekplan Noord-Holland
Zuid is uitgangspunt.
De provincie acht een actieve rol van de provincie op het gebied van de volkshuisvesting
noodzakelijk om bij te dragen aan de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huur- en
koopwoningen.
De provincie vervult daarbij vooral een rol als aanjager en stimulator. Zij stimuleert en
ondersteunt gemeenten bij het op gang houden van de bouwproductie en het realiseren van een
gevarieerd aanbod van woningen. De provincie bevordert realisering van gevarieerde woonwijken
met ruimte voor groen, water en werken. Met name heeft zij aandacht voor de
huisvestingsbehoefte van starters en senioren. Hierdoor kan ook de doorstroming weer op gang
komen. Het college bevordert dat wordt gebouwd met milieuvriendelijke duurzame materialen.
Nieuwe woonwijken moeten zo energiezuinig mogelijk worden ontworpen.
De sterk toenemende vraag naar zorg in een vergrijzende, en individualiserende samenleving kan
niet los gezien worden van het huisvestingsvraagstuk. Innovatieve projecten in die sfeer, kunnen
aanleiding vormen prioriteit te geven aan een investeringsimpuls in de sociaal culturele
infrastructuur, voor zover niet uit andere bronnen financierbaar.

2.4

Visie van de regio

De regio Gooi en Vechtstreek geeft aan dat de aantrekkingkracht van de regio Gooi en Vechtstreek
en het relatief geringe aantal vrijkomende betaalbare woningen leiden tot een zeer krappe
woningmarkt. Op korte termijn (tot 2015) overstijgt de bouwtaakstelling de regionale behoefte, na
deze periode zijn de uitbreidingsmogelijkJieden nog zeer gering. Om deze reden geeft de regio aan
nauwkeurig en in regionaal verband af te stemmen welke kwaliteiten en typen woningen
gerealiseerd dienen te worden. Aan de Regionale Volkshuisvestings Commissie (RVC) wordt het
voorstel gedaan om de mogelijkheden van regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties
naderte bekijken. Op regionaal niveau wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de
toenemende vergrijzing in het Gooi. Jongere doelgroepen (starters, jongeren) dienen nadrukkelijk
aan bod te komen op de woningmarkt om een goede demografische opbouw in deze regio te
behouden. Van belang is om rekening te houden met een goede koppeling tussen wonen en zorg
voor de verschillende doelgroepen uit de regionale zorgvisies. Over de kwaliteit van het wonen in
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2

Maatschappelijke discussie wonen

2.1

Inleiding

De woonsector is weer een hot-item binnen de ruimtelijke ordening. Oorzaak hiervan is de
demografische ontwikkeling waaruit blijkt dat Nederland gaat krimpen in aantal inwoners. Een
ontwikkeling die niet eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Om gevoel te krijgen voor wat
deze ontwikkeling inhoudt, zal allereerst het rapport'Structurele bevolkingsdaling: een urgente
nieuwe invaishoek voor beleidsmakers' (Derks e.a., 2006) aangehaald worden. Vervolgens wordt
beschreven wat op provinciaal en regionaal niveau de hete hangijzers binnen de ruimtelijke
ordening en specifiek op het gebied van wonen zijn. Tot slot zal worden aangegeven wat het beeld
ten aanzien van wonen is van de gemeente Muiden.

2.2

Structurele bevolkingsdaling

Op verzoek van de secretarissen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en van de VROMRaad is
door Derks e.a. een studie verricht naar het vertragen van de bevolkingsgroei en het uiteindelijk
dalen van de bevolkingsomvang in relatie tot beleidsgebieden die tot het werkterrein van beide
raden behoren. Op basis daarvan kunnen beide raden overwegen of verder reikende studies en
adviezen op dit terrein nuttig en noodzakelijk zijn.
Doel van de korte studie van Derks e.a. is om politieke aandacht te vragen voor het verschijnsel
van de bevolkingsdaling, omdat deze demografische ontwikkeling grote invloed zal hebben op vele
beleidsdossiers.
De publicatie geeft aan dat de bevolking van Nederland vanaf ongeveer 2035 een structurele
daling van het aantal zal gaan tonen.
Het aantal jonge huishoudens gaat veel eerder krimpen dan het totaal aantal huishoudens. Het
einde van de groei van het aantal gezinnen met kinderen is dus duidelijk in zicht. Dat aantal gaat
in Nederland binnen tien jaar dalen. Het aantal 'oude' huishoudens daarentegen stijgt de komende
tientallen jaren nog aanzienlijk.
Als gevolg van de veranderende samenstelling van de bevolking qua leeftijd (vergrijzing), gevoegd
bij ontwikkelingen als individualisering, langer in eigen huis wonen door ouderen en extramurale
huisvesting van gehandicapten, moet de woningvoorraad 'meer en anders' groeien dan op basis
van de ontwikkeling van het aantal inwoners verwacht zou kunnen worden.
De grote bouwgolf van na de oorlog zal namelijk steeds minder voldoen aan de veranderende
woonwensen. In de gaten moet worden gehouden dat het aantal woningen slechts een aspect is
van de woningmarkt. Aspecten als het soort woningen en de locatie van de woningen horen er ook
bij.
Voor zover demografische data gehanteerd worden kijkt de planontwikkeling in zijn algemeenheid
vooral naar de periode van groei en niet of nauwelijks naar de periode van structurele daling
daarna. Dat geeft een vertekend beeld van de toekomstige werkelijkheid. De aanpassingen van de
woningvoorraad aan de veranderende behoefte zal op lange termijn (na 2035: structurele
bevolkingsafname) dan ook steeds minder via de groei van de woningvoorraad en steeds meer via
sloop en vervangende nieuwbouw plaats vinden.
Door alle tijden heen klagen perifere regie's dat ze te weinig aandacht en ondersteuning
ontvangen van het rijk. In het kielzog van de autonome bevolkingsdaling in die regie's verdwijnen
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1.6

Leeswijzer

Deze Woonvisie kan in de opbouw grofweg verdeeld worden in vier delen:
In het eerste deel zullen het onderwerp wonen, de maatschappelijke discussie hieromheen en het
Strategische kader ten aanzien van de woonruimteverdeling van de gemeente Muiden, worden
behandeld. In hoofdstuk twee komt het onderwerp wonen en de maatschappelijke discussie
hieromheen aan de orde. In hoofdstuk drie wordt vervolgens het Strategische kader voor de
woonruimteverdeling uiteengezet, welke gebaseerd is op de Toekomstverkenning Muiden (Adecs
Oost bv, 2007).
In het tweede deel worden de algemene thema's die als een leidraad door alle ruimtelijke
ontwikkelingen lopen, beschreven. In hoofdstuk vier komt het doelgroepenbeleid aan de orde, in
hoofdstuk vijf wordt duurzaamheid en leefkwaliteit beschreven, en in hoofdstuk zes wordt dieper
ingegaan op het onderwerp 'wonen en zorg'.
In het derde deel zal specifiek op de Muidense situatie in worden gegaan door in respectievelijk
hoofdstuk zeven en acht de vraag- en aanbodzijde te belichten.
Tot slot wordt in het laatste deel de vraag- en aanbodkant vertaald naar een
woningbouwprogramma. In hoofdstuk negen zal dit programma aan de orde komen. In hoofdstuk
tien zal concluderend een brug worden gemaakt van het woonbeleid naar de Uitvoering van het
beleid toe.
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van Atos Consulting in april 2006 een onderzoek verschenen over de behoefte aan voorzieningen
en woningen van de Muidenaren. Deze zal in de behandeling van de vraagkant mee worden
genomen.
De aanbodkant wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de volgende gegevens:
Huidige situatie woningbouw
Huidige knelpunten woningvoorraad
Huidige situatie organisaties (corporaties e.d.)
Plannen van het Rijk, de provincie, de regio
Locatieonderzoek: KNSF-terrein (nieuwbouw), Bloemendalerpolder (nieuwbouw),
Schoutenwerf (nieuwbouw), Kocherplantsoen (herstructurering), Noordwest
(herstructurering)
Dan zijn er nog algemene thema's die als een leidraad door alle ruimtelijke ontwikkelingen lopen.
Dit zijn met name 'wonen en zorg' en 'leefkwaliteit en duurzaamheid'.
Bovenstaande maakt duidelijk dat een woonvisie voortkomt uit het dynamische proces van vraagen aanbod, en alle aspecten die vraag- en aanbod bemvloeden, zowel op macro als op micro
niveau. Op macro niveau kan gedacht worden aan de nationale economische situatie of aan
verschuivingen binnen de regio Gooi- en Vechtstreek. Op micro niveau kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan veranderingen binnen de organisatie van corporaties, zorginstellingen e.d.. Dit
gegeven maakt de organisatie om te komen tot Uitvoering van de plannen essentieel. Hier zal dan
ook een hoofdstuk aan besteed worden.

1.4

Drie scenario's

Uit de bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat het aantal inwoners in de gemeente Muiden de
komende jaren geleidelijk daalt tot circa 6.300 inwoners in 2020. Gelijktijdig zal ook de gemiddelde
huishoudensgrootte, volgens de landelijke trend, dalen. De verwachting is dat de gemiddelde
huishoudensgrootte 2,1 personen is in 2020. Daarnaast verandert de bevolkingssamenstelling van
de gemeente Muiden: het aantal ouderen (65 plus) stijgt relatief het meest, het aantal
volwassenen (30 - 64 jaar) daalt. De berekening naar de gevolgen van deze trends voor de vraag
naar wonen in de gemeente Muiden is in de Toekomstverkenning Muiden (Adecs Oost bv, 2007)
gemaakt aan de hand van drie scenario's. Deze drie scenario's zijn respectievelijk: het scenario
van autonome ontwikkeling, het scenario van het handhaven van de huidige
bevolkingssamenstelling en het scenario van gedeeltelijke vergrijzing.
Tevens wordt in de doorberekening van de twee meest waarschijnlijke scenario's een onderscheid
gemaakt tussen de kwantitatieve woonbehoefte (aantal woningen) en de kwalitatieve
woonbehoefte (soort woningen), met speciale aandacht voor levensloopbestendige woningen.
Er is een keuze tussen twee scenario's: het scenario van het handhaven van de huidige
bevolkingssamenstelling en het scenario van gedeeltelijke vergrijzing.

1.5

Status van het plan

Indien het wordt vastgesteld door het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente
Muiden, heeft de Woonvisie de status van vastgesteld beleid. Dit houdt in dat deze visie als
algemeen beleid geldt met betrekking tot woningbouwplannen en het beheer van de huidige
voorraad.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

Uit de Toekomstverkenning Muiden (Adecs Oost bv, 2007) is gebleken dat er, wanneer er
gestreefd wordt naar een evenwichtige bevolkingsopbouw en een evenwichtig aanbod van
woningen en voorzieningen, een volkshuisvestelijke opgave ligt voor de gemeente Muiden.
Naar de Uitvoering van woningbouwplannen toe geredeneerd, is echter, met name op kwalitatief
niveau, meer dan alleen een Toekomstverkenning Muiden nodig. Daarmee is de behoefte aan een
woonvisie ontstaan.

1.2

Doelstelling en centrale vraagstelling

Ten eerste is het de bedoeling dat dit rapport als onderlegger van de besprekingen met
corporaties, ontwikkelaars en zorginstellingen gaat fungeren. Deze visie mag dus niet gezien
worden als een blauwdruk, maar moet gezien worden als een richtinggevend kader voor de
ontwikkeling van de woonsector in de gemeente Muiden. Deze nota gaat daarom in het eerste deel
op een hoger abstractieniveau in op woningbouwgerelateerde ontwikkelingen zoals het
doelgroepenbeleid en wonen in combinatie met zorg, en in het tweede deel wordt concreet
toegewerkt naar een ruimtelijke woningbouwopgave.
In tweede instantie is deze woonvisie bedoeld om de woningbehoefte van de gemeente Muiden te
vertalen naar een woningbouwprogramma per locatie. In dit rapport wordt inzicht verkregen in de
woningbehoefte naar type woning en naar leeftijdscategorie.
Tot slot is het doel te komen tot een evenwichtige opbouw van het woningbestand. Het gaat dan
om evenwicht in de prijs en in verschillende typen woningen.
De centrale vraagstelling luidt:
'Hoe ziet het woningbouwprogramma (richtlijn aantal en differentiatie woningen en locaties) eruit
om te kunnen voorzien in de toekomstige woonbehoefte van de gemeente Muiden, en indirect in
de behoefte op het gebied van economie, onderwijs, cultuur, sport en recreatie, milieu en sociale
voorzieningen?'
Het accent zal met name liggen op het woningbouwprogramma. Echter het volkshuisvestingsbeleid
heeft tevens tot doel het huidige aanbod aan woningen te verbeteren, doorstroming te bevorderen
en de aansluiting van nieuwbouw op de kernen te optimaliseren. Hier zal ook aandacht aan
besteed worden in deze woonvisie.

1.3

Methodologische opzet

Om de woningbehoefte op een gedegen manier om te kunnen zetten naar een
woningbouwprogramma per locatie is een bepaalde methodologische opzet/kader van belang. De
woningmarkt ontstaat door een dynamisch proces van vraag- en aanbod. In het opstellen van de
woonvisie zal dan ook enerzijds de vraagkant inzichtelijk moeten zijn, en anderzijds dient hiervoor
de aanbodkant van locaties en actoren in de woningbouw/corporatie sector helder te zijn.
De vraagkant wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een korte uiteenzetting van de
uitkomsten van de Toekomstverkenning Muiden (Adecs Oost bv, 2007). De woningbehoefte die
voortkomt uit de Toekomstverkenning Muiden komt voort uit een lange termijnvisie. Hiernaast is
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Samenvatting
Door onder andere de sterke vergrijzing van de bevolking is het nodig andere accenten te leggen
in het volkshuisvestingsbeleid voor de toekomst. Integratie van zorg, wonen, dienstverlening op
maat en welzijn is daarbij noodzakelijk. De, over het algemeen jonge, starter dreigt hierdoor nog
meer in de knel te komen en mag daarom niet over het hoofd gezien worden. Daarnaast moet
aandacht blijven bestaan voor de leefbaarheid in de kernen Muiden en Muiderberg. Dit wordt met
name bepaald door de aanwezige maatschappelijke-, zakelijke- en vrijetijdsvoorzieningen.
Tot nu toe lag het accent op het behoud van de kernen. Als we alleen uitgaan van de autonome
ontwikkeling valt uiteindelijk het draagvlak voor voorzieningen weg, vanwege de vergrijzing en de
afnemende gemeentelijke woonbezetting. Erzal daarom bijgebouwd moeten worden, waarbij
zorgvuldig moet worden gekeken naar de verdeling over specifieke doelgroepen.
Oplossingen zullen dus ook buiten de bestaande woningvoorraad moeten worden gezocht. Er moet
uiteraard sprake zijn van zorgvuldig ruimtegebruik in de nieuwe woningbouwplannen en binnen de
bestaande voorraad. Te meer gezien de landschappelijke kwaliteiten en kwetsbaarheden random
de kernen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid vraagt verder om meer aandacht voor
aanpasbaar en duurzaam bouwen.
Samengevat uit de Toekomstverkenning Muiden (Adecs Oost bv, 2007) kan na onderzoek naar de
huidige situatie van wonen en voorzieningen en de effecten van de toekomstige demografische
ontwikkeling, hierop het volgende worden geconcludeerd:
Muiden zal in de nabije toekomst meer en sneller vergrijzen.
Het voorzieningenniveau zal hierdoor verslechteren (afname tot 50%).
In deze woonvisie is vervolgens nader uitgewerkt wat het volkshuisvestingsbeleid moet zijn om
het voorzieningenniveau en hieraan gerelateerde leefbaarheid vast te kunnen houden.
Samengevat staat Muiden voor de volgende kernopgaven:
•
Om de voorzieningen vast te kunnen biijven houden zal moeten worden bijgebouwd.
•
De nieuwbouw opgave kan worden onderverdeeld in goedkope-, midden- en dure koopen huurwoningen om de juiste inkomens(doel)groepen aan te kunnen trekken en om de
eigen bevolking te kunnen laten doorstromen.
•
De nieuwbouw opgave kan worden onderverdeeld in starters-, eengezins-, en
levensloopbestendige woningen voor senioren om de juiste leeftijds(doel)groepen aan te
kunnen trekken.
Om de kernopgaven op een gedegen manier te kunnen verwezenlijken zal aan de volgende acties
prioriteit moeten worden gegeven:
•
Meer gebruikmaken van de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en komen tot een
zorgvuldig ruimtegebruik.
•
Zorgen voor integratie van wonen, zorg, dienstverlening op maat en welzijn. Grotendeels
door herstructurering.
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