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Onderwerp: Reactie college op concept "Visie voor Marken op de Toekomst" 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 19 oktober 2014 hebben wij van u het concept "Visie voor Marken op de Toekomst" (hierna: concept

visie) ontvangen met het verzoek daarop te reageren. 
Een vertegenwoordiging van ons college heeft op 17 november 2014 met een vertegenwoordiging van de 
Eilandraad overleg gevoerd en daarbij is afgesproken dat er uiterlijk 27 november een primaire reactie zou 
komen. 

De conceptvisie is tot stand gekomen door een grote inzet van de Eilandraad en de werkgroepen. Veel 
bewoners hebben hun inbreng gehad. Het college is blij met deze grote betrokkenheid en wil alle partici

panten feliciteren met dit resultaat. 

I n de bijlage zullen we ingaan op de conceptvisie per hoofdstuk. Een gedetailleerde en uitputtende reactie 
is op dit moment, mede vanwege de decentralisaties van rijkstaken op het gebied van het sociaal domein, 
(nog) niet te geven. 

Met betrekking tot de toekomst zien wij een aantal aanknopingspunten die wij gezamenlijk met u op korte 
termijn kunnen oppakken. Er worden ook zaken benoemd, die wij op de langere termijn mee gaan nemen 
in besluitvormingsprocessen en in een aantal gevallen zien wij geen rol voor de gemeente. I n onze meer 
gespecificeerde reactie die in bijlage 1 is opgenomen, zullen we hier dieper op ingaan. 
Wij stellen voor om een vervolgoverleg te hebben over de planning en prioriteiten. 
Graag willen wij op 1 december a.s.de definitieve visie in ontvangst nemen. 

Met vrienc 
burgemeeáíer i uders. 

J/Ŵl.G. van Hal-Vink 
locosecretaris 

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
burgemeester 

Bijlage: 1 
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Bijlage 1 Reactie op het concept 'Wisie voor Marken op de Toekomst" 

Wij zullen voor onze reactie de hoofdstukindeling van de conceptvisie aanhouden. 

1 Visie voor Marken op toerisme 

Het spanningsveld tussen (grootschalig) toerisme en de lokale bevolking is herkenbaar. 
Van de ene kant is het goed voor de Marker ondernemers en voor de gemeente Waterland dat toeristen op 
Marken blijven komen en aan de andere kant kan dit negatieve effecten hebben op de leefbaarheid van de 
bewoners. 
Wij zijn bereid om een overleg te organiseren tussen vertegenwoordigers van de Eilandraad, de toeristische 
ondernemers en de gemeente om de mogelijkheden te bespreken om een balans te vinden tussen 
leefbaarheid en toerisme. 
Ten aanzien van het behoud van de Marker identiteit wachten wij de mogelijke vorming van een Stichting 
Verenigde Verenigingen af. 
In het overleg van 17 november hebben wij al aangegeven dat het ondoenlijk is om een exact inzicht te 
geven in de opbrengsten en kosten specifiek voor Marken. Wel is duidelijk dat het merendeel wordt 
opgebracht door toeristen die de nacht doorbrengen binnen de gemeente (voornamelijk in de kernen 
Katwoude, Monnickendam en Uitdam). 
Wij zijn principieel tegen een systeem waarbij opbrengsten die in één van onze kernen wordt gerealiseerd 
ook alleen ten behoeve van die kern worden ingezet. 
Blij zijn wij met de prettige samenwerking die de Eilandraad ervaart met de Stichting Promotie Waterland 
(SPW) en hopen dat deze in de komende jaren voorgezet zal worden. 
Zoals u bekend is, zijn wij druk bezig met het opstellen van een toeristische visie, inclusief 
uitvoeringsagenda, voor de gehele gemeente Waterland en waar mogelijk zullen wij gebruik maken van de 
door u gemaakte visie. 

2 Visie voor Marken op Wonen 
Wij zijn blij met de heldere analyse. Die kunnen wij goed gebruiken bij de voorbereiding van zowel de 
Woonvisie als de Structuurvisie. 
Met de conclusies dat er op termijn voldoende woningen beschikbaar zijn kunnen wij instemmen. Wel 
delen wij uw mening dat aanbod en vraag beter op elkaar afgestemd kunnen worden. 
Wij zijn bereid om samen met u te onderzoeken of er Europese of andere subsidiemogelijkheden zijn om 
verkrotting te voorkomen. Van een separaat stimuleringsfonds zijn wij geen voorstander, omdat dat voor 
de gehele gemeente Waterland zou moeten werken en daarvoor ontbreken de middelen. 

3 Visie voor Marken op Promotie wonen 
De stelling dat gezinnen met kinderen een goede impuls zijn voor de leefbaarheid op Marken 
onderschrijven wi j . Wij willen met u meedenken (bijvoorbeeld voor de gegevensverzameling), maar achten 
de rol van de gemeente in dezen beperkt. 
Zoals u bekend, kunt u een aanvraag indienen in het kader van het Stimuleringsfonds voor promotie van 
Marken voor de vestiging van gezinnen. De beoordeling van die aanvraag vindt dan plaats bij de 
boordeling van alle aanvragen. Wij kunnen mogelijk "doorlinken" vanuit een gemeentepagina naar een 
specifieke website. Een specifiek budget is niet beschikbaar. 

4 Visie voor Marken op Openbaar Vervoer 
Zoals u bekend, staat de verbetering van het Openbaar Vervoer en tenminste de instandhouding van het 
huidige voorzieningenniveau hoog op de agenda van het college. D i t heeft al tot resultaten geleid zoals de 
directe busverbinding in de ochtendspits naar Amsterdam CS en betere overs tap tij den op de lijnen 111 
(Amsterdam Noord) en 103 (Purmerend). Tevens wordt er gewerkt aan het plan om een buurtbus te laten 
rijden op plekken waar geen openbaar vervoer is. 

5 Visie op Marken op Voorzieningen: ouderen- en medische zorg 
Wij willen onze reactie op dit hoofdstuk koppelen aan onze reactie op hoofdstuk 7 (Visie voor Marken op 
jeugd) vanwege de samenhang. Vooruitlopend daarop willen wij een eerste reactie geven. 
U geeft aan dat u de zorg wilt verplaatsen van het huidige medisch centrum naar het Trefpunt. Daarbij 
geeft u aan dat u verwacht dat de belangstelling voor de bibliotheek op termijn afneemt. Wij zijn gebonden 
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aan het contract dat wij met Karmac Bibliotheekservices hebben afgesloten voor een periode van 5 jaar 
met een optie tot verlenging met 2 jaar. Uiteraard streven wi j altijd naar een optimalisatie van 
voorzieningen dus als er zich kansen voordoen in de toekomst, staan wij daar in beginsel positief tegenover 
en zullen wij met de betrokken partijen (bijvoorbeeld Karmac) in overleg treden . 
In het algemeen vinden wij het van belang dat het Trefpunt een levendige voorziening b l i j f t en de 
beschikbare ruimte wordt benut. 
Samenvoeging van het basisonderwijs, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang vinden wij een 
logische gedachte. Daarbij tekenen wij aan dat basisschool de Rietlanden eerder te klein was voor de 
huisvesting van de peuterspeelzaal vanwege de sloop van een vleugel van het gebouw. De 
leerlingenprognoses moeten uitwijzen hoeveel ruimte nodig is. We laten binnenkort nieuwe prognoses 
opstellen. 
Aan het voorzieningenniveau in de kernen (waaronder Marken) zal in de Structuurvisie aandacht besteed 
worden., waarbij keuzes gemaakt zullen worden. 
Over het idee om een Zorghotel op te zetten kunnen wij op dit moment geen gemeentelijk standpunt 
innemen maar wij staan open voor initiatieven van derden. 

6 Visie op Marken op Verenigingen en Stichtingen 
Het is nu al mogelijk om evenementen aan te vragen voor meerdere jaren. Per evenement wordt 
beoordeeld of dit mogelijk en wenselijk is, afhankelijk van de vraag of er wijzigingen plaatsvinden. 
Overleg met de wijkagent wordt ingepland naar aanleiding van geconstateerde onduidelijkheden bij 
evenementen. 

7 Visie voor Marken op Jeugd 
Het aanbieden van vertier aan de jeugd van 12 tot 18 jaar vinden wij met u heel belangrijk. Wij zijn het met 
u eens dat de behoefte en wensen van de jeugd bekend moeten zijn om vraaggericht te kunnen werken. 
Wij hebben onderzoeksgegevens over de jongeren op Marken beschikbaar. Zo hebben wij recent hun 
woonwensen in beeld gebracht en voeren wij één keer per vier jaar de gezondheidsmonitor uit. Ook die 
levert waardevolle gegevens op over de jongeren op Marken. In aanvulling daarop zijn wi j bereid te kijken 
welke onderzoeksgegevens nodig zijn om de behoeften van de jongeren vast te stellen en in het 
verzamelen van die gegevens een rol te vervullen. 
Voor het aanbod aan de jongeren zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de SMJ. De SMJ kan daarbij 
waar nodig en gewenst ondersteuning krijgen van de jongerenwerker; zij zijn ook al in gesprek over het 
bereiken van de jongeren op Marken. 
Voor het onderdeel "concentreren van voorzieningen voor 2 t / m 12 jaar in een gebouw" verwijzen wij u 
naar onze reactie op 5. Visie op Marken op Voorzieningen: ouderen- en medische zorg. 

8 Visie voor Marken op Openbare ruimte 
De gemeente zal het standpunt van de Eilandraad over de verbreding van het fietspad ondersteunen. 
Over de di jkversterking b innen het project Meerlaagse veil igheid op Marken v i n d t al goed en veelvuldig 
overleg plaats. Daarbij maakt de gemeente zich sterk voor de belangen van haar inwoners, maar bevindt zij 
zich binnen een groot politiek en bestuurlijk krachtenveld. Ook de gemeente investeert heel veel t i jd in 
deze belangrijke kwestie. Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. 

Over het onderhoud van de Omringdijk vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en Rijkswaterstaat. 
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van deze gesprekken. 
Bij het onderhoud is de achterstand op het onderhoud van bruggen bijna weggewerkt. 
De groenvisie is leidend voor het onderhoud van het groen. Daar waar dit knelpunten oplevert, wordt in 
onderling overleg gezocht naar maatwerkoplossingen. 

Wij streven naar zoveel mogelijk zonnepanelen op nieuwe gebouwen en gaan onderzoeken waar 
zonnepanelen binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht eventueel mogelijk zijn. 

Wij zijn (nog) niet overtuigd van het nut en de noodzaak van een verkeerscirculatieplan. Wel 
onderschrijven wij de problematiek en zullen dan ook, in overleg, kijken welke oplossingen mogelijk en 
haalbaar zijn om het verkeer (inclusief voetgangers) in goede banen te leiden. 

Over ontwikkelingen in de omgeving (Lelystad, Almere etc.) dragen wij zorg voor de belangen van (de 
inwoners van) de gemeente Waterland. Het college heeft via inbreng in diverse overlegstructuren mede 
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invloed op de ontwikkelingen. D i t heeft er onder andere toe geleid dat de extra verbinding tussen Almere 
en Amsterdam vooralsnog niet gehonoreerd is en dat een mogelijke toekomstige extra verbinding vooral in 
de variant van (deels) ondergronds wordt onderzocht. Daarnaast is mede door onze inzet geen uitbreiding 
aan de westzijde van Almere voorzien. Wij delen de informatie altijd met onze raadsleden via 
informatiedocumenten. Omdat deze openbaar zijn kunt u ze ook altijd inzien. 

Wij zijn bereid om jaarlijks te kijken of er wijzigingen noodzakelijk zijn in de actuele bestemmingsplannen 
(waaronder dat van Marken) door middel van een Veegnota en zullen per keer beoordelen of er voldoende 
nut en noodzaak is. 
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