Woonagenda Muiden 2014-2018
Doel
In de Woonagenda geeft de gemeente Muiden aan wat de grootste knelpunten zijn op de lokale
woningmarkt en welke oplossingen en prioriteiten het gemeentebestuur daarvoor kiest. De gemeente
kan immers niet alles. Ze wil heldere keuzes maken.
De gemeenten kiezen hun eigen woonagenda. Welke gemeente wil Muiden zijn en welke woonagenda
hoort daarbij? Past de woningvoorraad daar bij? De keuze is bepaald:
Muiden heeft twee kernen waarin mensen rustig kunnen wonen. De verdeling van goedkope,
middenklasse en dure woningen is redelijk. Zij wil de woningvoorraad kwalitatief op peil houden en de
huidige voorraad sociale huurwoningen behouden, zodat mensen met een smalle beurs niet hoeven te
verhuizen naar Weesp, Amsterdam of Almere voor een andere woning. Daarnaast wil de gemeente de
doorstroming op de woningmarkt stimuleren.
Toelichting op Woonagenda
Deze Woonagenda is een oproep voor de partners van de gemeente om de prioritaire projecten
gezamenlijk aan te pakken. Voor de huursector kan dit bijvoorbeeld door het maken van
prestatieafspraken met corporatie De Woningbouw. In dit pakket van prestatieafspraken worden de
prioritaire projecten die in deze Woonagenda staan, verder uitgewerkt.
De twee grote projecten (Bloemendalerpolder en KNSF-terrein) maken geen onderdeel uit van de
Woonagenda. Maar ze maken wel deel uit van de woonopgave van de regio en zijn verder verwoord in
de SUOK van de Bloemendalerpolder en de overeenkomsten inzake de KNSF.
Analyse
Op basis van de bestaande documenten (zie hieronder) is de volgende SWOT-analyse opgesteld:
SWOT woningmarkt Muiden
Sterkte
• Muiden is onderdeel van de aantrekkelijke
woonregio Gooi en Vechtstreek, die één
woonruimteverdeelsysteem hanteert.
• Uit de cijfers blijkt dat er geen doelgroepen
zijn die grote knelpunten op de woningmarkt
ondervinden.
• Er zijn veel nieuwbouwmogelijkheden: de
totale plancapaciteit in 2013 bedraagt maar
liefst 1.530 woningen (55% van de huidige
woningvoorraad).
• Veel koopkracht als gevolg van relatief hoge
inkomens: besteedbaar inkomen in 2011 is
gemiddeld € 18.300 (landelijk gemiddelde:
€ 14.900).
• Ontwikkelmogelijkheden (KNSF, jachthaven).
• De leefbaarheid is prima (zie figuur 1).

Zwakte
• ‘Versleten’ wijk Muiden Noordwest vraagt
om kwaliteitsverbetering en een
opknapbeurt.
• Beperkte kwaliteit bestaande
woningvoorraad (Muiden-Oost en Noord).
• Hoog % scheefwoners: huurders met een
hoger inkomen die in een sociale huurwoning
wonen.
• Relatief sterke ontgroening (relatief minder
jongeren) en vergrijzing (relatief meer
ouderen).
• De huishoudens met een laag inkomen
wonen vooral in Muiden Noordwest en de
wijk Florisberg (zie figuur 2).
• De kansen op de woningmarkt zijn vooral
beperkt voor huishoudens met een lager

Kans
• Het evenwicht op de woningmarkt
verbeteren door nieuwbouw (de voorraad
betaalbare woningen laten toenemen voor
mensen met een lager (midden)inkomen) en
verbeteren Muiden Noordwest.
• Inspelen op vergrijzing en scheiden wonenzorg door:
o aanpassen van woonzorgcentrum
Florisberg in samenhang met omliggende
woningen;
o benutten van potentiële mogelijkheden
die Bredius-terrein biedt, als verbinding
tussen KNSF-terrein en te verbeteren wijk
Noordwest.

(midden)inkomen, waaronder starters en
jongeren. Dat komt omdat er vooral duurdere
woningen worden gebouwd. Het gevolg is dat
starters en de middengroep vertrekken naar
Weesp en Almere.
Bedreiging
• Verschraling van sociale voorzieningen als
gevolg van ontgroening en vergrijzing.
• Instelling Florisberg beperkt zich tot de
ontwikkeling voor het woonzorgcentrum.
• Verdere uitstroom van huishoudens naar
naburige gemeenten.

Figuur 1: De leefbaarheid in Muiden en Muiderberg is prima

Bron: www.wijkscan.com (Leefbaarometer 2008)
Figuur 2: De lagere inkomens wonen vooral in Muiden Noordwest en Florisberg

Bron: www.wijkscan.com (inkomens huishoudens 2009)
De SWOT-analyse laat zien dat de kracht van de woningmarkt van Muiden ook haar zwakte is. Door
gebrek aan dynamiek in de woningmarkt blijft iedereen zitten waar ze zit. Mensen nemen genoegen
met relatief beperkte kwaliteit, zie bijvoorbeeld de starterswoningen, en verhuizen niet omdat er te

weinig betaalbare woningen worden gebouwd. Of ze gaan naar Weesp omdat daar wél betaalbare
woningen worden gebouwd, of ze gaan de brug over naar Almere omdat de mensen daar een tuin
hebben en goede voorzieningen in de buurt.
De belangrijkste uitdagingen om de grootste knelpunten op de woningmarkt aan te pakken, zijn:
• bouwen van de juiste woningen (qua prijs);
• opknappen van huurwoningen met een beperkte kwaliteit;
• inspelen op de voortgaande vergrijzing.
Prioriteiten
De analyse leidt tot de volgende vier prioriteiten:
Wat doet de
Prioriteit
Beoogd resultaat
gemeente?
Verbeteren
Verbeterde woonAfspraken met De
Muiden
wijk die compleWoningbouw
Noordwest
mentair is aan
maken over de
woningdifferentiatie benodigde maatop KNSF-terrein.
regelen – verbinding leggen met
ontwikkelaar van
het KNSF-terrein.
Aanpassen van
Eigentijds complex
woonzorgcentrum dat voorziet in de
Florisberg
actuele en toekomstige behoefte.

Bestemmingsplan
herzien.

Vergroten aanbod
voor ‘scheef
woners’

Zittende huurders
verhuizen naar
betaalbare nieuwbouw, zodat de
sociale
huurwoningen
beschikbaar komen
voor mensen met
een lager inkomen.

Overleg met De
Woningbouw, die
eigen verantwoordelijkheid heeft,
over huurverhoging.

Nieuwbouw op
Brediusterrein

50 woningen

Bestemmingsplan
vaststellen.

Wat verwacht zij
van haar partners?
De Woningbouw: de
verwachting is dat
de corporatie
concrete plannen
ontwikkelt voor
Noordwest en in
relatie tot
ontwikkeling van
het KNSF-terrein.
Florisberg: goed
onderbouwde
plannen in samenwerking met
Habion, gemeente
en De Woningbouw.
De Woningbouw:
huurprijsbeleid voor
hogere inkomens
maximaal inzetten
en verbeteren van
de kwaliteit van
slechte woningen;
en het vergroten
van het aanbod voor
(ex)scheef woners.
RWS: medewerking
bij verkoop.

Wanneer?
2014-2018

2014-2015

Vanaf 2014

Vanaf 2015

Geraadpleegde bronnen
Bij het opstellen van de Woonagenda zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
• Woonvisie Muiden 2007-2020 (Adecs Oost, maart 2007);
• ISV3-notitie gemeente Muiden (Oranjewoud, mei 2011);
• Nota Wonen – Zorg (Gemeente Muiden, november 2011);
• Regionaal Actieprogramma Wonen 2011-2015 (Regio Gooi en Vechtstreek, maart 2012);

•
•
•
•

Evaluatie Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek (Regio Gooi en Vechtstreek, februari 2013);
Meer zicht op betaalbaarheid; betaalbaar wonen in de regio Gooi en Vechtstreek (RIGO,
september 2013);
Monitor Woningbouw (Provincie Noord-Holland, oktober 2013);
www.wijkscan.com

Geïnterviewde personen
• De heer R. Meerhof, wethouder van Muiden;
• Mevrouw H. Timmerman, wethouder van Muiden;
• De heer C. van Zanten, beleidsmedewerker wonen van Muiden;
• De heer K. Kunst, hoofd Vastgoed van De Woningbouw;
• Mevrouw A. Diepstraten, directeur woonzorgcentrum Florisberg Amaris;
• De heer J. Molenaar en mevrouw M. Overmeer, resp. directeur en beleidsmedewerker
woningstichting Naarden;
• Mevrouw I. Huiskers, senior beleidsadviseur van gemeente Hilversum;
• De heer H. Uneken, programmacoördinator sociaal domein van Regio Gooi en Vechtstreek.
De auteurs van deze notitie zijn: Wim Vos / Ron Stevens (BMC)
17 januari 2014

