
Noordoostpolder

Algemeen beeld 

• Ens en Bant hebben (groei)potentie door de ligging aan de doorgaande wegen.
• Tollebeek heeft een sterke relatie met Urk en Rutten met Lemmer. Dit zijn 
 dorpen die een duidelijke verbinding hebben buiten de gemeentelijke grenzen.
• Luttelgeest en Marknesse hebben invloed op elkaar en kunnen elkaar 
 aanvullen / opvangen.
• Overige kernen hebben minder sterke relaties en functioneren min of 
 meer zelfstandig.
•  De ontwikkelperspectieven richten zich op een periode van 5 jaar (2015 -   

 2020).

Ontwikkelperspectieven



Ontwikkelperspectieven
Dit zijn de ontwikkelperspectieven van de dorpen. Met de dorpen is de afgelopen jaren intensief gesproken over de eigen dorpsvisie en de uitvoering daarvan. Het dorp geeft met 
de dorpsvisies zelf richting. Er liggen resultaten van de bevolkingsprognose en diverse onderzoeken. Bekend is wat nog ligt aan uitbreidingsgrond en er zijn steeds meer mogelijke 
inbreidingslocaties bekend. Mercatus praat met bewoners over de toekomst van de huurwoningen. Het is steeds duidelijker wat er concreet gaat gebeuren. Maatregelen als groot-
onderhoud, modernisering maar ook sloop en vervangende nieuwbouw om te komen tot een vernieuwing en verbetering. Bij sloop ontstaan er weer inbreidingsplekken, die kansen 
bieden. 

Alles wat bekend en gewenst is brachten we bij elkaar tot een confrontatie die leidt een ontwikkelperspectief. Met ieder dorp afzonderlijk is dit perspectief nog een keer besproken 
met de vraag of dit het juiste beeld is. Het resultaat is dat er nu een gedragen basis ligt om op verder te bouwen. 

Leeswijzer
Het eerste blad (algemeen beeld) geeft aan wat de relatie is tussen de dorpen. Het betreft een als het ware een toekomstvisie over deze samenhang. Een aantal dorpen richten 
zich sterk op dorpen buiten de Noordoostpolder. Ee aantal dorpen hebben een sterke invloed op elkaar. Andere dorpen functioneren min of meer zelfstandig. Deze visie is belangrijk 
voor de strategische keuzes die gemaakt zijn maar ook voor de uitwerking. Bijvoorbeeld: Voor een dorp als Rutten, dat sterk op Lemmer is gericht, kan het betekenen dat “gepensi-
oneerde agrariërs” het dorp verlaten en in Lemmer gaan wonen. Voor de woningbouwplanning betekent dit dat hier wellicht mogelijkheden liggen binnen het dorp voor inbreidingslo-
caties. 

Daarna ziet u een ontwikkelperspectief per dorp. Dorpsvisie zaken die met het wonen te maken hebben zijn linksboven genoemd. De bevolkingsprognose is linksonder afgebeeld. 
Op de kaart ziet u wat er ligt aan inbreidingslocaties (met ster en geprioriteerd met een 1, 2 etc.) en aan uitbreidingsgrond (groen omcirkeld). De aanduiding “aandacht locaties Mer-
catus” wijst op locaties waar Mercatus nog met huurders in gesprek gaat over de toekomst van de woningen. Rechtsonder ziet u de conclusie en de ontwikkelstrategie. In de bijlage 
“reacties van dorpen” leest u de wat er tijdens het bespreken van het ontwikkelperspectief gezegd is. Het perspectief geeft nu eerst de richting aan voor de komende vijf jaar. 



Rutten

• Opzetten ontwikkelingsbedrijf Rutten
• Vernieuwen aanbod betaalbare en ruime 

eengezinswoningen door sloop/nieuwbouw
• Vergroten aanbod betaalbare en ruime een-

gezinswoningen in koopsector op verschil-
lende inbreidingslocaties

• Creëren aanbod huurwoningen voor starters 
en ouderen

• Bouw cluster met woningen in buitengebied
• Verbeteren multifunctionele huurwoningen 

in levensloopgeschikte woningen
• Verkoop huurwoningen
• Herontwikkeling locatie Ruttensevaart 

(Groene Kwadrant)
• Stedenbouwkundige schets
• Onderzoek concrete woonwensen

Conclusie: Rutten is ruimtelijk gezien voorlopig klaar. Er zijn 
een aantal inbreidingslocaties, waaronder de plek waar nu 
een schoolgebouw staat (1*). De maatregelen van Mercatus 
aan de huurwoningen zijn bekend. Vanuit de dorpsvisie werkt 
Rutten zelf aan diverse projecten, zoals het uitwerken van de 
plannen voor een MFC. Uit het woonwensenonderzoek (2014) 
blijkt dat de behoefte aan bouwkavels beperkt is. Er is wel 
grote behoefte aan betaalbare huurwoningen voor starters en 
ouderen. 
 
Strategie 
• Inbreidingskavels beschikbaar stellen voor marktinitiatieven 

inbreidingslocatie: (mogelijk programma op basis 
van fysieke ruimte)
 vrijstaand: 6 woningen
 twee-aaneen: 16 woningen
(invulling in overleg met VDB Rutten, accent op starters 
en ouderen)

uitbreidingslocatie: 0 woningen

Voorbeeld verkavelingen die inzicht geven in de fysieke aanwezige ruimte. 
Verdere invulling op basis van marktvraag.

bevolkingsprognose

scope 2015 - 2020
Dorpsvisie



Bant

inbreidingslocatie: 0 woningen

uitbreidingslocatie:
 vrijstaand: 8 woningen
 twee-aaneen: 14 woningen
 rij: 8 woningen

De dorpsvisie van Bant is in ontwikkeling.

Conclusie: De kavelverkoop in Bant loopt goed. Bant ligt aantrekke-
lijk, dichtbij de snelweg en Emmeloord. Bant - Zuidoost fase 1 (1) kan 
worden afgerond. Er zijn voorlopig voldoende kavels om de autonome 
groei op te vangen. Gedurende fase 1 wordt gevolgd wat de markt 
doet. Als er na fase 1 nog behoefte is aan kavels dan kan (een deel 
van) fase 2 (2) ontwikkeld worden. De kavel ligt in bebouwde kom en 
is daarmee niet geschikt voor verpachting. De maatregelen aan huur-
woningen van Mercatus zijn bekend. Op locaties van Mercatus waar 
gesloopt wordt (M3.) ontstaan inbreidingsplekken. In het “gat van 
Bant” worden vier multifunctionele huurwoningen gebouwd door Mer-
catus. 
 
Strategie 
•     Kavel fase 2 (2) aanhouden, mooi groen laten
•     Heroverweging fase 2 aan het eind van fase 1 

bevolkingsprognose

Dorpsvisie

scope 2015 - 2020



Creil

inbreidingslocatie: 0 woningen

uitbreidingslocatie:
 vrijstaand: 9 woningen
 twee-aaneen: 18 woningen
 rij: 20 woningen

• Modernisering/vernieuwing van huurwonin-
gen Mercatus

• Promotie voor de uitbereidingskavels Palet 2 
en 3

• Onderzoek concrete woonwensen jongeren/
starters boven inkomensgrens sociale huur  

Conclusie: De bevolking in Creil stabiliseert. De ontwikkeling van fase 1 (1) gaat geleidelijk en biedt 
nog voldoende ruimte. In Creil staan relatief veel woningen te koop (woonmonitor). Fase 2 (2) is qua 
ligging ongeschikt voor agrarische verkoop. Creil gaat ook zelf de kavels promoten om mensen aan te 
trekken (dorpsvisie). 
 
Strategie
•     Afronden fase 1 (1)
•     Creil ondersteunen bij promotie kavels (dorpsvisie)
•     Heroverweging fase 2 (2) bij afronding fase 1 (1)

bevolkingsprognose

scope 2015 - 2020
Dorpsvisie



Espel

inbreidingslocatie: 
 twee-aaneen: 2 woningen
 rij: 4 woningen
uitbreidingslocatie:
 vrijstaand: 12 woningen
 twee-aaneen: 16 woningen
 rij: 12 woningen

• Onderzoek naar woonwensen van ouderen 
• Welkomstpakketje voor nieuwe inwoners
• Informatieverstrekking aan nieuwe inwoners 

uit andere landen bijvoorbeeld Polen 
• Gesprek met Mercatus: verzamelen alle 

woon-wensen en neem die mee in een ge-
sprek met Mercatus.

Conclusie: Fase 1 (1) biedt voldoende ruimte om de verwachte groei op te vangen. Bij ver-
koop fase 2 (2), is ontsluiting via het dorp logisch. Deze verloopt nu via grond fase 2 (2). 
De kavel is verpacht voor agrarisch gebruik. De kosten voor fase 2 (2) zijn al verwerkt in de 
grondexploitatie van fase 1 (1). 
 
Strategie
• Fase 1 (1) afronden en vervolgens de inbreidingslocatie Kaghe (1*) ontwikkelen
• Onderzoeken potentie grote kavels voor mini-landgoederen in fase 2 (2)
• Heroverweging na afronding fase 1 (1) om fase 2 (2) te ontwikkelen of de kavel 
 te verkopen

bevolkingsprognose

Dorpsvisie

scope 2015 - 2020



Tollebeek

inbreidingslocatie: 
 twee-aaneen: 6 woningen

uitbreidingslocatie: 0 woningen

• Clusteren/realiseren van aangepaste wonin-
gen voor ouderen 

• Realiseren van een prettige woonomgeving 
voor ouderen in Tollebeek 

Conclusie: Tollebeek is ruimtelijk gezien voorlopig klaar. Er is geen uitbreidingsgrond. 
Er zijn (op termijn) inbreidingslocaties, waaronder de locatie Mariaschool (1*). In Tol-
lebeek wonen veel mensen uit Urk. Een aantal gaat terug naar Urk nu daar weer volop 
mogelijkheden zijn. De komende jaren wordt een lagere instroom verwacht. De huur-
woningen van Mercatus zijn toe aan vernieuwing/modernisering. Op locaties van Merca-
tus kunnen nog inbreidingsplekken ontstaan. Mogelijkheden liggen er vooral in andere 
woningtypen voor andere doelgroepen. De dorpsvisie geeft hieraan al richting. 

Strategie 
• Ontwikkeling op inbreidingsplekken op basis van dorpsvisie
• Ontwikkeling locatie Mariaschool in afstemming met het dorp door marktpartij 

bevolkingsprognose

scope 2015 - 2020
Dorpsvisie



Nagele

inbreidingslocatie: 
 vrijstaand: 4 woningen
 geschakelde twee-aaneen: 18 won.

uitbreidingslocatie: 0 woningen

• Promotie wonen in Nagele
• Binden en aantrekken van mensen
• Nagaan wensen van jongeren
• Actieplan onder nieuwe huurders, bewust 

kiezen voor Nagele w.o leefstijlgesprek
• Renovatie woningen in diverse hoven
• Opwaarderen Karwijhof door overdracht 

Hendrick de Keijser
• Uitwerken centrumplan
• Woningbezitters van de hoven betrekken bij 

verbetering
• Particulieren liften mee
• Organiseren van verfdagen
• Mercatus werkt SVB uit en bespreekt voor-

genomen strategie met dorpsbelang
• Kleine locatie met kavels aanbieden, naar 

behoefte

Conclusie: In Nagele is geen uitbreidingsgrond. Inbrei-
dingsplekken zijn er voldoende. In Nagele staan relatief 
veel sociale huurwoningen. 
 
Strategie 
•     Verdere uitvoering via “Project Uitvoeringslab Nagele”

bevolkingsprognose

Dorpsvisie

scope 2015 - 2020



Ens

inbreidingslocatie: plannen in ontwikkeling

uitbreidingslocatie: (fase 1a)
 vrijstaand: 2 woningen
 twee-aaneen: 10 woningen
 rij: 16 woningen

• CPO projecten realiseren voor starters 
• Modernisering/vernieuwing van huurwonin-

gen Mercatus
• Maken ontwikkelperspectief
• Planvorming kleinschalige zorgwoningen
• Plan promotie en vraagbundeling kavel-

Braaksma
• Onderzoek woningbehoefte

Conclusie: De gunstige ligging ten opzichte van de N50 en de A6, maar ook de goede werkgelegen-
heid, maken Ens tot een aantrekkelijk dorp om te wonen. Zowel binnen als buiten het dorp liggen 
kansen op in- en uitbreidingslocaties. Waarbij uitbreiding een lang gekoesterde wens van het dorp is. 
Op inbreidingslocaties wordt in de vorm van CPO (succesvol) herontwikkeld en realiseert Mercatus 
vervangende nieuwbouw in de sociale huursector. De uitbreidingslocatie is opnieuw in de markt gezet. 
Geïnteresseerde kopers kunnen zich oriënteren op de particuliere kavelmarkt of een woning kopen bij 
de (een) projectontwikkelaar.

Strategie
• Ontwikkelen gedeelte (1) van Ens Oost, bij minimaal 12 kopers starten met bouwrijp maken
• Is na twee jaar wel woningbouw gerealiseerd, dan volgt heroverweging voor de resterende    

grond - in overleg met Dorpsbelang
• Is na twee jaar geen woningbouw gerealiseerd, dan wordt, na overleg met Dorpsbelang, de gehele 

kavel verkocht
• Het Ontwikkelperspectief is de leidraad voor de ontwikkelrichting en initiatieven bij inbreiding

bevolkingsprognose

scope 2015 - 2020
Dorpsvisie



Kraggenburg

inbreidingslocatie: (mogelijk programma op basis van fysieke ruimte) 
vrij / twee-aaneen: 4 à 6 woningen
rij: 6 à 7 woningen

(invulling in overleg met VDB Kraggenburg, in stijl van het dorp, accent op 
rijwoningen en appartementen)
uitbreidingslocatie: (programma)

vrijstaand: 8 woningen
twee-aaneen: 24 woningen
rij: 12 woningen

• Onderzoek woningbehoefte Kraggenburg
• Vaststellen woningbehoefte Kraggenburg
• Richting voor realisatie woningbehoefte
• Ruimtelijke procedures
• Ontwerp en realisatie

Conclusie: In Kraggenburg kan er in- en uitgebreid worden. Met het dorp is hierover regelmatig overlegd. Het dorp geeft 
de voorkeur aan het ontwikkelen van een uitbreidingslocatie boven inbreiding. 
Er zijn een aantal inbreidingslocaties. De voormalige RK-kerk van Kraggenburg wordt omgebouwd tot wooneenheden 
door een ontwikkelaar. Voor deze bijzondere woonvorm zijn voldoende kopers. De locaties Walstraat en Middenweg geven 
ruimte voor inbreiding. Op de uitbreidingslocatie Penders (1) wordt een woningbouwprogramma (gefaciliteerd) mogelijk 
gemaakt, dat past bij de woningbouwbehoefte.  Kavel Paauw (2) wordt verkocht.  

Strategie
• De inbreidingslocatie ‘Walstraat’ (ster 1) meenemen met de actualisatie van bestemmingsplan ‘Kraggenburg’ (2016)
• De inbreidingslocatie ‘Middenweg’ (ster 3), wanneer voldoende concreet, mogelijk maken met een partiële herziening 

van het bestemmingsplan
• Grond- en ontwikkelstrategie maken voor de ontwikkeling van de inbreidingslocaties ‘Walstraat’ (ster 1) en ‘Midden-

weg’ (ster 3). Voor inbreidingslocatie ‘ster 3’ moeten nog stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld worden
• Bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst (of exploitatieplan) mogelijk maken voor de ontwikkeling van 19 

wonin-gen aan de Jacob Bruintjesstraat op de kavel ‘Penders’ (1)
• Gemeentelijke kavel ‘Paauw’ (2) eventueel verkopen onder voorwaarden
• Mocht de ontwikkeling van Penders binnen redelijke termijn niet lukken, dan gaan we op zoek naar alternatieve ont-

wikkellocaties. 

bevolkingsprognose

Dorpsvisie

scope 2015 - 2020



Marknesse

inbreidingslocatie: 
vrij / twee-aaneen : 8 à 10 woningen

uitbreidingslocatie:
vrijstaand: 40 woningen
twee-aaneen: 60 woningen
rij: 25 woningen
CPO: 4 locaties (circa 25 woningen)

• CPO projecten realiseren voor starters en
ouderen

• Modernisering/vernieuwing van huurwonin-
gen Mercatus

• Maken ontwikkelperspectief
• Planvorming kleinschalige zorgwoningen
• Kleinschalige uitbreidingen Marknesse-Zuid
• Haalbaarheidsonderzoek verplaatsen sport-

velden naar gebied rond bestaande sporthal
• Haalbaarheidsonderzoek woonarken Zwolse

Vaart

Conclusie: In Marknesse zijn amper inbreidingsplekken. Toevoegen van woningen kan alleen door 
uitbreiden. Dit is al lange tijd niet mogelijk, hierdoor kunnen (potentiele) inwoners er voor kiezen 
elders te gaan wonen. Er wordt nog wat bevolkingsgroei verwacht. Het dorp is aantrekkelijk vanwege 
de omvang en de voorzieningen. De huurwoningen van Mercatus zijn toe aan vernieuwing/moderni-
sering. Op locaties van Mercatus kunnen nog wat inbreidingsplekken ontstaan. De voorkeursstrategie 
is het realiseren van woningbouw op de kavel van Megahome (1). Omdat er nog weinig beweging is, 
wordt kavel Muylwijk (2) in voorontwerp gebracht. De aangegeven inbreidingslocaties zijn niet alle-
maal even kansrijk. Mogelijkheden moeten nog verder onderzocht worden.

Strategie  
• Blijven inzetten op ontwikkeling van kavel Megahome (1)
• In voorontwerp brengen van kavel Muylwijk (2)

bevolkingsprognose

scope 2015 - 2020
Dorpsvisie



Luttelgeest

inbreidingslocatie: 
vrij / twee-aaneen: 4 woningen

uitbreidingslocatie:
vrijstaand: 3 woningen
twee-aaneen: 14 woningen

• Overleg besluitvorming aanpak corporatie-
woningen

• Planvorming aanpak corporatiewoningen
• Planuitvoering corporatiewoningen
• (CPO-)project starterswoningen
• (CPO-)project ouderenhuisvesting
• Promotie fase 3 nieuwbouw

Conclusie: Luttelgeest is ruimtelijk gezien voorlopig klaar. 
Fase 3 (1) kan worden afgerond. Er zijn voorlopig voldoende 
kavels om de autonome groei op te vangen. In 2015 zijn er 
14 kavels (rijwoningen) verkocht. Dit is meer dan verwacht. 
Luttelgeest vangt mensen op vanuit omliggende dorpen. In 
Luttelgeest is ruimte voor inbreiding. Er zijn mogelijkheden 
voor CPO projecten en promotie van fase 3 (1) op initiatief 
van het dorp (dorpsvisie). De huurwoningen van Mercatus zijn 
toe aan vernieuwing/modernisering. Op locaties van Mercatus 
kunnen ook nog inbreidingsplekken ontstaan. 

Strategie 
• Fase 3 afmaken (1)
• Eventueel verkopen kavel fase 4 (2), onder

voorwaarden
• Benoemen inbreidingskavels voor marktinitiatieven 

bevolkingsprognose

Dorpsvisie

scope 2015 - 2020




