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1.  Inleiding 

Deze Beleidsanalyse inclusief een beschrijving van de trends en ontwikkelingen, evenals een beschrijving 

van de waarden van Zeewolde, is opgesteld ter voorbereiding van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie 

zal in het tweede kwartaal van 2021 worden vastgesteld. Deze analyse benoemt de beleidskaders die 

gelden, ze wijst de trends en ontwikkelingen aan die voor Zeewolde in beschouwing moeten worden 

genomen. Uit deze analyse volgen de opgaven voor de Omgevingsvisie.  

 

Uit de analyse blijkt dat de gemeente Zeewolde het beleid vrijwel geheel op orde heeft. Er is echter een 

aantal beleidsaspecten dat nadere uitwerking vergt in de Omgevingsvisie. Er spelen bijvoorbeeld 

ontwikkelingen, waarvoor een (vernieuwd) beleidskader nodig is. De opgaven en vraagstukken die 

aandacht vragen in de Omgevingsvisie, zijn opgenomen in de beleidsanalyse en in het hoofdstuk 

‘Opgaven’.  
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2.  Beleidsanalyse 

Op basis van het bestaande beleid zijn de beleidsopgaven in hoofdlijnen voor Zeewolde voor de komende 

jaren: 

 

2.1  Wonen en samenleving 

Wonen 

Geldend beleid 

• Woonvisie 

In de woonvisie is aangegeven: 

“Toekomst na 2025-2030 tijdig op de agenda 

Volgens de huidige planning in de gemeentebegroting van de woningbouw is de gemeente 

Zeewolde rond 2030 uitgebouwd op de nu nog beschikbare bouwlocaties. Bij een hoog 

blijvende vraag kan dit in de praktijk een paar jaar eerder zijn. Een tijdige discussie over 

de toekomst en ambities daarna is van groot belang! Immers, de doorlooptijd van 

planontwikkeling op gronden die nog geen planologische status als woningbouwlocatie 

hebben, bedraagt doorgaans minimaal 7 jaar. In 20201 zal een besluit genomen worden over 

de verdere ontwikkeling op locatie Oosterwold. In de Omgevingsvisie worden de keuzes 

voor de langere termijn gemaakt, inclusief de koers met betrekking tot woningbouw na 

2025-2030.” 

• Ter voorbereiding van de structuurvisie Zeewolde 2022 is een Koersdocument opgesteld, 

waarin een aantal mogelijke woningbouwlocaties is opgenomen. Vervolgens is de 

Structuurvisie 2022 vastgesteld. In deze structuurvisie is een aantal ontwikkellocaties 

aangegeven. Deze kunnen worden overgenomen t.b.v. de Omgevingsvisie: Op de overgangen 

tussen het dorp en het buitengebied ziet de gemeente de komende periode ruimte voor 

gebiedsontwikkelingen. Daarbij geldt dat de bestaande gebiedskwaliteiten de basis moeten 

vormen in de ontwikkelingen. Er ontstaan op deze scheidingslijnen nieuwe, hoogwaardige, 

afwisselende leefmilieus met een toegevoegde waarde voor Zeewolde. Ingezet wordt op een 

gebiedsontwikkeling in het Horsterwold met extensieve woningbouw, kleinschalige recreatie 

en bijzondere vestigingen. Woonbebouwing is ondergeschikt aan de hoofdfunctie. Daarbij 

geldt iedere keer de randvoorwaarde dat de bestaande gebiedskwaliteit versterkt moet 

worden in een uit te werken gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat de kwaliteit van de 

natuur zal toenemen. 

Aan de noordrand van de kern, nabij de entree van Zeewolde, is ruimte voor een 

kleinschalige afrondende woningbouwlocatie met het accent "waterwonen". 

• Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold: Het plangebied Oosterwold is 4.363 hectare 

groot en biedt ruimte aan circa 15.000 woningen in landelijke woonmilieus op grondgebied 

van Almere en Zeewolde samen. Circa 10.000 woningen kunnen worden gerealiseerd op 

Zeewoldens grondgebied. 

 

Trends en ontwikkelingen 

• Er is veel vraag naar woningen. Bovendien wordt de gemiddelde huishoudensgrootte kleiner, 

waardoor er ook meer vraag naar woningen is. Daarnaast neemt het aantal ouderen (wegens 

vergrijzing) toe. Ook zij hebben gepaste woonruimte nodig. 

• Onder invloed van gezinsverdunning en vergrijzing is het aantal woningen te beperkt. De 

vraag naar uitbreiding moet in het kader van de Omgevingsvisie worden beantwoord. De 

huidige stedenbouwkundige structuur van Zeewolde is geen belemmering voor beperkte 

 
1 Mogelijk wordt de datum van 2020 verschoven naar 2021. 
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uitbreiding van de kern. Bij grootschalige ontwikkelingen bestaat het risico dat het dorp zijn 

huidige identiteit verliest. 

• Vernieuwende woonconcepten zijn gewenst. Experimenteren is wenselijk om een dorp van 

de toekomst te kunnen zijn. Er is incidenteel ruimte voor vernieuwing en hoger bouwen, 

maar te veel hoogbouw kan een bedreiging zijn voor de identiteit. 

• Druk vanuit het rijk om meer woningen te bouwen om in de woningbehoefte te 

voorzien. Mogelijk leidt dit tot hoger/intensiever bouwen. 

• Noodzaak om duurzamer te bouwen. De kosten moeten dan wel in balans zijn. Op basis van 

het nog vast te stellen Duurzaamheidskader nieuwbouw Polderwijk zal de standaard voor 

het duurzaam bouwen van woningen en het inrichten van de openbare ruimte verhoogd 

worden. De ambities zijn ambities doch haalbaar. 

• Klimaatproblematiek en aardgasloos bouwen. Een belangrijk aandachtspunt bij de 

nieuwbouw van woningen, maar ook een aandachtspunt voor bestaande bouw. 

Mogelijkheden om restwarmte van datacenter te benutten voor verwarmen van huizen in 

Zeewolde. 

• In 2027 á 2030 is Polderwijk af en zijn ook de locaties in het centrum gereed.  

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid, rekening houdend met de trends en 

ontwikkelingen: 

• Kansen voor starters op de woningmarkt (behoud jongeren, starters lening, kleine 

appartementen, betaalbare woningen). 

• Betaalbaar houden van woningen: Hoe houden we het goedkope koopaanbod goedkoop? En 

hoe zorgen we voor doorstroming in goedkope huur? Duurzaamheidsambities zijn 

kostenverhogend. 

• Duurzaamheidskader nieuwbouw Polderwijk behoeft nadere uitwerking en zal in de loop der 

tijd actueel moeten blijven.  

• Op basis van Transitievisie Warmte zal in 2021 helderheid worden geboden over de wijze 

waarop binnen Zeewolde gewerkt gaat worden om van het aardgas af te geraken. 

• Wonen en zorg: ouderenwoningen, passende huisvesting voor doelgroepen en 

zorgbehoevenden. Onderzoek naar mogelijkheden voor de blijverslening, dat is een lening 

die ervoor kan zorgen dat mensen met aanpassingen in hun woning langer thuis kunnen 

blijven wonen.  

• Huisvesting arbeidsmigranten: voorzieningen midstay en longstay nodig in de vorm van het 

aanwijzen van structurele locaties. 

• Aanbod voor tijdelijke huisvesting voor ‘spoedzoekers’ en onderzoek of en op welke manier 

‘pauzewoningen’ gewenst zijn, bijvoorbeeld containerwoningen. 

• Vernieuwende woonvormen om woningbehoefte te kunnen accommoderen voor 

verschillende doelgroepen. 

• Kansen bieden vernieuwende woonconcepten en enige hoogbouw, zonder identiteit te 

bedreigen.  

• Afhankelijk van de bouwsnelheid is in 2027, maar uiterlijk in 2030, Polderwijk af en zijn ook 

de locaties in het centrum gereed. De ambities zijn hoog, voor duurzaamheid, zorgwoningen 

etc., maar dat moet binnen de huidige locaties wel haalbaar zijn. Oosterwold zal organisch 

worden ontwikkeld en zal dan ruimte bieden voor de woningbehoefte van Zeewolde. De 

keuze of er vanaf 2025 á 2030 ook gebouwd gaat worden in de kern Zeewolde middels 

inbreiding of uitbreiding van de kern is in de Woonvisie overgelaten aan de Omgevingsvisie. 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Omgevingsvisie voor 5 jaar geldig is. Voor een 

aantal beleidsvelden is het van belang om in de omgevingsvisie ook op de strategie op 
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langere termijn in te gaan. Als gekozen wordt voor ontwikkelingen binnen of aan de 

bestaande kern Zeewolde, dan is, gezien de ontwikkeltermijn van een woningbouwlocatie 

(ca 7 jaar), in 2023 een besluit hierover nodig, zodat in 2030 gebouwd kan worden. Om die 

reden wordt in deze beleidsanalyse ook ingegaan op het woonbeleid en eventuele locaties 

voor woningbouw.  

o Stand van zaken eerdere besluiten:  

▪ In de huidige structuurvisie is een aantal locaties aangegeven, namelijk aan de 

randen van de kern (voornamelijk Fortenveld), waar nog woningen ontwikkeld 

kunnen worden. 

▪ Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold. In Oosterwold kunnen circa 

10.000 woningen worden gerealiseerd op grondgebied van Zeewolde om in de 

woningbehoefte te voorzien. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende woonwensen naar voren: 

o gemêleerde wijken; 

o differentiatie in bebouwing; 

o stimulering van doorstroming ter voorkoming van scheefwonen; 

o meer bouwen voor 1-persoonshuishoudens, starters en ouderen; 

o betaalbare huur- en koopwoningen; 

o meer oog voor ruimtelijke kwaliteit bij gebiedsontwikkelingen; 

o ruimte voor bijzondere architectuur. 

Dit vormen aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van het dorp.  

 

Huisvesting arbeidsmigranten 

Geldend beleid 

• Huisvesting arbeidsmigranten: Er is aan de Bosruiterweg ruimte voor 1200 plaatsen voor 

arbeidsmigranten. 

 

Trends en ontwikkelingen 

• Trekkersveld gaat uitbreiden, mogelijk leidt dat tot een hogere vraag naar 

huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten.  

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Er is aan de Bosruiterweg ruimte voor 1200 plaatsen voor arbeidsmigranten, deze locatie ligt 

relatief ver van het dorp. Er wordt ruimte gezocht in of bij het dorp voor mid-stay en  

long-stay. De arbeidsmigranten werken voornamelijk op het Trekkersveld en minder in het 

buitengebied. Dit zou kunnen landen tussen Trekkersveld en het dorp (achter Vestingveld). 

De locatie achter Vestingveld zou een mogelijkheid zijn, maar langs de Gooiseweg ligt wel 

een geluidzone en een ecologische verbindingszone. Bovendien moet de locatie voor 

waterwoningen worden vrijgehouden. De entree van het dorp moet van hoge kwaliteit zijn.  

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Geen onderwerp in de Toekomstvisie. 
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2.2  Ruimtelijke kwaliteit Openbare ruimte, landschap, groen, water 

2.2.1  Ruimtelijke kwaliteit 

Geldend beleid 

• Het landschap van Zeewolde (2017):  

o Het landschap als doel heeft het zichtbaar houden van de bijzondere 

ontstaansgeschiedenis van Flevoland.  

o Cultuurhistorie zichtbaar maken en behoud landschapskunst.  

o Landschappelijk kader behouden en versterken. 

• Landschapsvisie Flevoland, provincie Flevoland 

o Neem de landbouwkundige verkaveling als uitgangspunt. 

o Karakter van erven als ‘groene eilanden in de openheid’ behouden. 

o Zet in op het inrichten van energielandschappen met een hoge ruimtelijke 

kwaliteit; kansrijke inrichtingsprincipes voor zonne-energie zijn de inpassing op 

daken (prioriteit), het inpassen van zonnevelden in voormalige fruitteeltpercelen 

met elzenhagen of het combineren van de aanleg van een zonneveld met het 

versterken van een bosstructuur. 

o Behoud, herstel en versterk per polder de dragende hoofdbeplantingsstructuur: o.a. 

het carré met de Vogelweg voor Zuidelijk Flevoland. Daarnaast het beplanten van 

de hoofdwegen in de Zuidlob. 

• Bestemmingsplan buitengebied: in het bestemmingsplan buitengebied zijn regels 

opgenomen met betrekking tot erfbeplanting en ook bij buitenplanse procedures is 

erfbeplanting nodig. Indien een agrarische bouwkavel uitgebreid wordt, dient hierbij tevens 

ruimte ingeruimd te worden voor het realiseren van erfbeplanting. In de 

Omgevingsvergunning worden deze regels opgenomen en er wordt tevens op gehandhaafd. 

Op deze wijze is geregeld dat de agrarische bouwpercelen voorzien worden van adequate 

erfbeplanting. 

 

Trends en ontwikkelingen 

• Plaatsing/wijziging van windturbines en aanleg van grondgebonden zonneparken. 

• Uitbreiding van het dorp en Trekkersveld. 

• Afname erfbeplanting. 

• Verdwijnen wegbeplanting in verband met schade aan wegen, dit speelt in de Zuidlob, maar 

ook in het open agrarisch middengebied. 

• Slootdempingen. 

• Wegbermen verpacht aan agrariërs. De rentmeester krijgt opdracht zo veel mogelijk 

bermen te verpachten als eco-berm. Als dat lukt, neemt de ecologische waarde van de 

bermen toe.  

• Steeds meer kabels en leidingen in de grond waardoor het moeilijker wordt om opgaande 

beplanting aan te brengen. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Antennenet 5G vraagt aandacht. 

• Knardijk: De primaire-keringsfunctie is afgewaardeerd naar evacuerende functie. Vervolgens 

is een maatschappelijk proces gestart (“Knardijk, meer dan een dijk”) waarin Provincie, 

waterschap en de gemeenten Lelystad en Zeewolde participeren. Initiatiefnemers konden 

zich melden met plannen voor de Knardijk, passend weliswaar binnen planologische 

randvoorwaarden en behoud van een bepaalde waterkerende functie. De fase van 

beoordeling en waar mogelijk integratie van initiatieven loopt momenteel. De Knardijk is de 
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loper of verbinding tussen het landelijk poldergebied en het Nationaal Park Nieuw Land. De 

Knardijk heeft een krachtige uitstraling met een rijk verleden en heeft het in zich om een 

recreatief product te worden dat het verhaal van Flevoland vertelt. Zowel de strenge 

ingenieurstaal bij de ontwikkeling, als de uitstraling van rust en groen, wordt zeer 

gewaardeerd en moet behouden blijven. 

• Inzetten op efficiënt ruimtegebruik en functionele meervoudigheid. 

• Evaluatie en eventueel aanpassen van het gemeentelijk zonneparkenbeleid ten aanzien van 

grondgebonden zon.  

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren:  

o meer oog voor ruimtelijke kwaliteit bij gebiedsontwikkelingen. 

Dit vormt aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling van de gemeente. 

2.2.2  Openbare ruimte 

Geldend beleid 

• Het accent heeft altijd gelegen op de ontwikkeling van het dorp. Het beheren van de 

bestaande openbare ruimte krijgt echter steeds meer aandacht.  

• Geen bodemverontreinigingsproblematiek. 

• Hoog onderhoudsniveau van de openbare ruimte op basis van beeldkwaliteitsplan. 

• Inrichting en beheer openbare ruimte is opgenomen in Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 

(LIOR). 

 

Trends en ontwikkelingen 

• Het hoge niveau van onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte is onder de huidige 

financiële ruimte niet goed haalbaar. Bijvoorbeeld op het punt van onkruidbestrijding op 

verharding. Dat moet tegenwoordig ‘niet chemisch’ worden gedaan en dat is veel duurder 

dan d.m.v. chemische bestrijding. De openbare ruimte en het huidige hoge 

onderhoudsniveau vormt een PR-factor voor Zeewolde. 

• Voor de nabije toekomst is voorzienbaar dat de betrokkenheid van de inwoners groter 

wordt.  

• Verder zal gasloos wonen een verzwaring van het elektriciteitsnetwerk opleveren. Die 

energietransitie zal effecten hebben op de openbare ruimte. Om te voorkomen dat het 

steeds moeilijker wordt bomen groot te laten worden in de openbare ruimte zouden zones 

aangewezen kunnen worden waarin kabels en leidingen niet mogen liggen.  

• ook zal klimaatadaptatie een rol gaan spelen. (tegengaan van wateroverlast; versneld en 

alternatief afvoeren van regenwater en het inrichten van koelteplekken). 

• Ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen (water vasthouden / laadpalen / zonnecollectoren 

/ ledverlichting / biodiversiteit / meer groen i.p.v. grijs, etc.). 

• Op basis van duurzaamheidskader nieuwbouw Polderwijk inzetten op zichtbare 

duurzaamheid in openbare ruimte. 

• Laadpalen of alternatieven voor opladen elektrische voertuigen. 

• Meer en zwaardere landbouwvoertuigen in het buitengebied. 

• Op basis van op te stellen biodiversiteitskaart behouden en versterken biodiversiteit (al dan 

niet samen met bewoners en instellingen). 

• Binnen groot onderhoud meer aandacht voor warmtetransitie, klimaatadaptatie en 

biodiversiteit. 
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• Daling bodem als gevolg van droge zomers met schade aan wegen en gebouwen als gevolg 

en een slechtere afwatering van landbouwgrond op termijn met vernatting tot gevolg. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Zorgpunt is het beheer van het gemeentelijke wegennet in het buitengebied, waarvoor de 

financiering niet sluitend is, evenals de houdbaarheid van het huidige hoge 

onderhoudsniveau van de openbare ruimte (irt niet chemische onkruidbestrijding). Tevens 

aandacht voor visie op standaard ontwerp oplossingen en/of standaard materiaalgebruik. 

• Robuustheid wegen buitengebied, vanwege meer en zwaardere landbouwvoertuigen, 

waarbij sluipverkeer wordt voorkomen. 

• In de afgelopen 10 jaar is ervaring opgedaan met Integraal projectmatig wijkbeheer. Het 

ontbreekt nog aan een helder kader in de vorm van een Integraal Beheerplan Openbare 

Ruimte (IBOR). 

• Integraliteit: Betrek openbare ruimte aan de voorkant bij de stedenbouwkundige opzet van 

wijken en straten en bij het grootschalige wijkbeheer. Tevens verbetering wisselwerking 

grondbedrijf en beheersafdeling openbare ruimte.  

• Evaluatie en eventueel aanpassing van het gemeentelijke beleid ten aanzien van laadpalen 

voor elektrisch vervoer. 

• Uitvoering geven aan de kansen en mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit 

op basis van de vastgestelde biodiversiteitskaart. 

• Binnen groot onderhoud Waterbuurt aandacht aan bewonersparticipatie op gebied van 

warmtetransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o in 2040 zijn de woonwijken ruim opgezet en groen; 

o het onderhoud van de openbare ruimte is goed; 

o er zijn meer bankjes langs het strand, bij de pont en in het centrum en er is een 

fontein in een centraal park; 

o er zijn veilige wegen in het buitengebied die niet te smal zijn voor het huidige 

verkeer. 

Deze aandachtspunten worden betrokken bij de opgaven. 

 

2.2.3  Groen 

Geldend beleid 

• Bomenbeleidsplan: In dit plan zijn randvoorwaarden opgenomen voor de toepassing en het 

beheer van bomen in de gemeentelijke buitenruimte binnen de bebouwde kom. 

• Groenbeleid buitengebied: In dit plan zijn randvoorwaarden opgenomen voor toepassing en 

beheer opgaande houtige beplanting in de wegbermen en het beheer van wegbermen en 

sloten. Belangrijke onderdelen in dit plan zijn het behoud van het landschap en 

toegevoegde waarde voor natuur/biodiversiteit.  

• Speelruimtebeleid: geeft randvoorwaarden voor de hoeveelheid en locaties van 

speelruimtes (formeel en informeel) en speelwaarden wanneer onderhoud dient plaats te 

vinden. Het plan wordt in 2021 geactualiseerd.  

• Hondenkaart: Dit is een vertaling van de APV en aanwijsbesluit t.a.v. de toegankelijkheid 

van honden in de openbare ruimte.  

• Ontstenen van tuinen wordt gestimuleerd door de stichting Steenbreek.  
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Trends en ontwikkelingen 

• Klimaatverandering: 

o Het groeiseizoen duurt langer als gevolg van klimaatwijziging. Dit heeft effect op de 

onderhoudskosten. 

o De komst van diverse invasieve exoten als gevolg van klimaatverandering. 

Bestrijding kan veel geld kosten. 

o Het voorjaar wordt droger met meer uitval van plantsoen tot gevolg en meer kosten 

voor water geven.  

o Door klimaatverandering krijgen we meer zware stormen. Dit kan gevolgen hebben 

op de bomen (omwaaien).  

o Als gevolg van droogte is er een grote kans op het verzakken van sloten waardoor 

deze het water minder goed afvoeren. Het waterschap kan de gemeente 

verplichten de sloten opnieuw onder profiel te brengen. 

• Vanwege het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen de bruine rat 

kan/zal het aantal ratten toegaan nemen. Vanwege gezondheid moet deze worden 

bestreden op een dure manier.  

• In nieuwe wijken zijn te weinig voorzieningen voor jongeren (wel voor kleinere kinderen). 

• Ecologische invulling wegbermen. 

• Behoud en versterken biodiversiteit binnen de bebouwde kom op basis van de nog op te 

stellen biodiversiteitskaart. 

• Vanuit sociale veiligheid is ecologisch beheer soms minder mogelijk, bv. door vaker snoeien.  

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Illegaal grondgebruik van openbaar groen tegengaan.  

• Meer aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptie en biodiversiteit in aanleg en beheer 

buitenruimte. Op basis van op te stellen beleid inzake klimaatadaptatie invulling geven aan 

noodzakelijke en wenselijke maatregelen; 

• Relatie groen en klimaat: wateropvang in openbaar groen, waterberging in nieuwere 

woonwijken door bv wadi’s, koeling door middel van bomen (hittestress), bomen niet te 

snel weghalen. 

• Grootschalig groen, zoals Landschapspark de Wetering behouden. 

• Uitvoering geven aan de kansen en mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit 

op basis van de vastgestelde biodiversiteitskaart. 

• Altijd de mogelijkheid om op loopafstand hond uit te laten of te recreëren 

• In nieuwe wijken meer jongerenontmoetingsplekken voor de oudere jeugd aanleggen, zoals 

een overkapping of een basketbalveld. 

• Uitvoering geven aan activiteiten op gebied van ontstening particuliere gronden. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o In de Toekomstvisie staat de wens om meer bankjes en een hondenlosloopplek.  

Er wordt een bankenplan gemaakt (dit staat los van de Omgevingsvisie). 
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2.2.4  Water 

Geldend beleid 

• Beleid: Waterplan  

• Het klimaat verandert: dijken moeten hoger, breder en robuuster. Dijken worden 

meervoudig gebruikt , zonnepanelen bij secundaire waterkeringen, recreatieve 

verbindingen, biodiversiteit/ verbindingsstructuur. Dit heeft invloed op de omgeving en op 

de beeldkwaliteit 

• Volgens de meest actuele watertoets is het hoofdwatersysteem (vaarten/tochten) voor ruim 

99% op orde in Flevoland. Onderhoud van en zorgen voor voldoende berging in sloten is een 

verantwoordelijkheid van de grondeigenaar/-gebruiker, door te voldoen aan voorgeschreven 

leggerprofielen. 

• Er zijn scenario’s opgesteld voor overstromingen: wat er overstroomt en welke maatregelen 

er genomen moeten worden om te evacueren en hoe lang de evacuatie duurt. Er wordt 

vervolgbeleid ontwikkeld door veiligheidsregio en waterschap.  

• Zeewolde heeft een grondwater-winningsgebied met beschermde zones. Beleid van de 

provincie is om bronnen in het derde watervoerende pakket bij boeren weg te halen. I.c.m. 

meer droogte ontstaat hier een grote opgave. In Zeewolde mag door deze beschermingszone 

geen warmte opgeslagen worden in de bodem. 

 

Trends en ontwikkelingen 

• Klimaatadaptatie, wateroverlast, hittestress en biodiversiteit. 

• Dijken moeten hoger, breder en robuuster tgv klimaatverandering. 

• Watertekort: droogte irt water t.b.v. landbouw. De vraag neemt toe voor landbouw. Water 

moet meer vastgehouden worden. 

• Wateroverlast: water op straat. Water op straat neemt toe in de belevingssfeer van mensen. 

Op dit punt is werken aan acceptatie nodig.   

• Andere energievoorziening, zoals WKO-systemen (maar beperkingen in Zeewolde vanwege 

boringsvrije zone drinkwater), benutting Aquathermie (grachten/De Waterlinie 

Polderwijk/Blauwe Diamant en Wolderwijd) of Riothermie (gescheiden rioolstelsel, dus in 

potentie relatief hoge temperatuur afvalwater). 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Inspelen op trends:  

o Dijken moeten hoger, breder en robuuster tgv klimaatverandering. 

o Watertekort: er zijn oplossingen nodig voor voldoende water voor de landbouw en 

de natuur.  

o Wateroverlast: water op straat. Overigens valt de overlast in Zeewolde mee, 

plaatselijk liggen soms verkeersdrempels verkeerd. 

• Bebouwing op de dijk is ook een vraag die toeneemt. In principe is bebouwing in de 

kernzone niet toegestaan. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o Voorkomen verstening. De inwoners vinden dat het voorkomen van wateroverlast 

een gedeelde verantwoordelijkheid is van de gemeente en de inwoners. Inwoners 

kunnen op hun eigen terrein meer groen aanleggen, dan verharding.  

Dit vormt een aandachtspunt. 
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2.3  Milieu en duurzaamheid 

2.3.1  Duurzaamheid 

Geldend beleid 

• Duurzaamheidsvisie 2017 met een uitvoeringsprogramma. In Duurzaamheidsvisie wordt 

prioriteit gegeven aan de deelonderwerpen natuur en lokaal voedsel. Energie krijgt als 

thema een plek binnen de Energievisie. De visie richt zich met name op het in beweging 

krijgen van de samenleving; van duurzaam bewustzijn naar daadwerkelijk duurzaam 

handelen.  

• Energievisie 2017, met een uitvoeringsprogramma van 2018. In de Energievisie is als 

uitgangspunt opgenomen dat in 2030 de gemeente Zeewolde 200% energieneutraal zal zijn. 

Dat betekent dat ten opzicht van het energieverbruik in 2016 in 2030 een duurzame 

energieproductie zal zijn gerealiseerd die 2x het gebruik is. Hiertoe zal ingezet worden op 

dakgebonden en grondgebonden zonnepanelen. Daarnaast aandacht voor energiebesparing 

en het aardgasloos maken van de energievoorziening. 

• Er is een schone startpositie vanuit het verleden (grond). 

• Gemeente Zeewolde is volgens GDI de duurzaamste gemeente van NL.  

 

Trends en ontwikkelingen  

• Zeewolde staat voor een grote opgave m.b.t. de energietransitie/ van het gas af. In 

Zeewolde is het gasnet en zijn de woningen jong. De vraag is dan ook hoe en wanneer 

Zeewolde hiermee aan de slag gaat. Combinatie met Regionale Energie Strategie. 

• M.b.t. de energietransitie wordt de markt verrast door de snelle ontwikkelingen. Voor 

bedrijfspanden is nog een wereld te winnen. (zonnepanelen). Er is vanuit de markt 

eveneens vraag naar zonneparken op landbouwgrond en in natuur. 

• Mogelijkheden datacenter voor warmtetransitie. 

• Nieuwbouw Polderwijk. Op basis van een aangepast duurzaamheidskader voor nieuwbouw in 

Polderwijk wordt de standaard voor duurzaam bouwen verhoogd. Inclusief energie. 

• Sterkere inzet van bewoners, bedrijven en organisaties op eigen verantwoordelijkheid. 

Overheid kan hierin ondersteunen, maar initiatief ligt bij anderen dan alleen overheid. 

• In het kader van het duurzaamheidsspoor natuur- en voedselbeheer liggen veel kansen om 

te verbreden en te verdiepen. 

• We voorzien een transformatie in landbouw. Er wordt van rijkswege aangestuurd op 

kringlooplandbouw. Veel bio-landbouw en biodiversiteit. 

• Ontwikkeling beleid op gebied van biodiversiteit. Op basis van een nog op te stellen 

biodiversiteitskaart voor de bebouwde kom van Zeewolde zal invulling gegeven worden aan 

behoud en versterken van de biodiversiteit. Hierbij zal tevens een beroep gedaan worden op 

de inbreng van bewoners en organisaties (particulier maar ook participatie in openbaar 

groen). Biodiversiteitsbeleid kan tevens als basis gelden voor ontwikkeling nieuwe gebieden. 

• Goede voorbeeld van de overheid zelf als het gaat om gebouwen, maar ook in kader van 

civiel technisch werk en beheer en onderhoud. Van duurzaam inkopen, duurzaam 

aanbesteden naar circulair inkopen; zal meer en meer de norm worden. 

• Klimaatadaptatie wordt belangrijk. 

• Lelystad Airport wordt ontwikkeld, wat een grote impact op het milieu heeft. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Constante aandacht voor mogelijkheden om samenleving meer in beweging te krijgen op 

vlak van duurzaamheid. 

• Uitvoering geven aan intentieverklaring duurzaam/circulair inkopen. 
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• Op basis van op te stellen beleid inzake klimaatadaptatie invulling geven aan noodzakelijke 

en wenselijke maatregelen. 

• Uitvoering geven aan de kansen en mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit 

op basis van de vastgestelde biodiversiteitskaart. 

• Planontwikkeling warmtebenutting datacenter. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o zorg over meer windmolens en te veel zonnevelden; 

o zonne-energie: eerst daken en ‘afdaken’, daarna open veld onder voorwaarden; 

o een kenniscentrum duurzame energie in Zeewolde evenals een informatiecentrum 

voor huiseigenaren met voorbeelden van verduurzaming die door huiseigenaren zelf 

toe te passen zijn; 

o Zeewolde is in Nederland hèt voorbeeld van een groene gemeente. 

Deze aandachtspunten worden betrokken bij de opgaven in de omgevingsvisie. Overigens is sinds 

oktober 2019 een Energieloket geopend in het winkelcentrum, bemenst door medewerkers van 

Natuur en Milieufederatie Flevoland. Dit sluit aan bij de wens van de inwoners voor een 

kenniscentrum.  

 

2.3.2  Milieu 

Uit het kaartenoverzicht in bijlage 4 blijkt dat de leefmilieusituatie goed is in Zeewolde.  

 

Geldend beleid 

• Het beleid is grotendeels vastgelegd in provinciale plannen. Er gaat door de Omgevingswet 

een verschuiving plaatsvinden van taken (decentralisatie). Van belang is waar Zeewolde nu 

staat en in hoeverre dat acceptabel is dan wel verbetering behoeft dan wel gewenst is. 

• Verwezen wordt naar de kaarten in bijlage 4.  

 

Trends en ontwikkelingen 

• Taken worden gedecentraliseerd van provincie naar gemeente. Wat zijn de consequenties 

van decentralisatie milieutaken voor gemeentelijke organisatie?   

• Stikstofproblematiek 

• De ontwikkeling van Lelystad Airport en de consequenties die dat heeft voor milieuaspecten 

als geluid en luchtkwaliteit. 

• De uitbreiding van Trekkersveld zal mogelijk deel uitmaken van het gezoneerde 

industrieterrein. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Er is vooralsnog geen aanleiding om strengere normen op te stellen vanwege de goede 

milieusituatie.  

• Het geluid van de A28 voldoet aan de norm, maar bij oosten wind wordt overlast ervaren. 

Gemeente gaat zich inzetten voor overleg met Harderwijk en Rijkswaterstaat. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwam de volgende wens naar voren: 

o Zeewolde is in Nederland hèt voorbeeld van een groene gemeente. 

Dit wordt betrokken bij de opgaven in de omgevingsvisie. 
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2.4  Bereikbaarheid, verkeer en parkeren 

Geldend beleid 

• Het geldend beleid is vastgelegd in het Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP). Dit 

plan geldt tot 2020. Een nieuw GVVP wordt komend jaar opgesteld. De hoofdopgave van het 

geldend GVVP is: de herkenbaarheid van de wegen en (fiets-)paden voor wat betreft 

snelheid en route verbeteren. Dit houdt aanpassing van de weginrichting voor fietsers, 

auto’s en vrachtverkeer in. De aanpassing hiervan vindt plaats door mee koppeling: als er 

onderhoud nodig is, wordt de weginrichting meteen aangepast. Het nieuwe GVVP zal meer 

inzetten op bereikbaarheid en duurzaamheid  

 

Trends en ontwikkelingen 

• Deeleconomie en deelauto’s (wat leidt tot meer parkeerplekken voor deelauto’s, maar ook 

minder parkeerplekken voor particuliere auto’s). 

• Zelfrijdende auto’s (dit is van invloed op de verkeersruimte, bijvoorbeeld het verwijderen 

van drempels). 

• Laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.  

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid:  

• Zeewolde loopt voorop: bushaltes worden aangelegd voordat er iets gerealiseerd is, om 

mensen te trekken.  

• Pilot voor buurtbus. 

• Pilot provincie directe busverbinding Zeewolde - De Uithof. 

• Carpool-app/liftpaal op uitvalsweg naar Harderwijk/Nijkerk. 

• Op basis van evaluatie lokaal laadpalenbeleid bezien of het beleid en de uitvoering 

aanpassingen behoeven. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o Zeewolde heeft geen treinstation. Er wordt een betere verbinding met het station 

gevraagd, maar de bezettingsgraad is laag in het openbaar vervoer. Alternatieve 

oplossingen zouden kunnen zijn: deelauto’s, buurtbus of liftpaal/carpool-app. 

o Veiliger wegen in het buitengebied. 

Deze wegen zijn veilig ingericht, conform de daarvoor geldende normen. De grond is 

zettingsgevoelig. De mate van onderhoud is afhankelijk van budget. Dat budget wordt niet 

opgehoogd.  

 

2.5  Gezondheid en samenleving  

2.5.1 Gezondheid  

Geldend beleid 

• Collegeprogramma: een veerkrachtige samenleving, waarin iedereen meedoet: inwoners die 

duurzaam samenleven, wonen, werken en recreëren. Met kinderen die gezond en veilig 

opgroeien en volwassenen die gezond ouder worden. Een samenleving waarin mensen hun 

talenten ontwikkelen en inzetten en zich veilig voelen omdat er sociale samenhang is in de 

buurt waarmee zij zich verbonden voelen. 

• Het sport- en beweegakkoord: versterken van sporten en bewegen en zo toe te werken naar 

een gezond en vitaal Zeewolde. 

 

Trends en ontwikkelingen 
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• Landelijk gezien vormt ‘overgewicht’ een aandachtspunt. Overgewicht leidt tot een 

slechtere gezondheid en minder kwaliteit van leven. 

• Landelijk gezien vormt eenzaamheid een aandachtspunt. Aantrekkelijk ingerichte plekken 

dragen bij aan het verminderen van de kans op eenzaamheid en stressgerelateerde klachten 

en dragen bij aan de fysieke fitheid, sociale cohesie en kwaliteit van leven. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid:  

• Realisatie van aantrekkelijk ingerichte plekken. Aantrekkelijk ingerichte plekken dragen bij 

aan het verminderen van de kans op eenzaamheid en stressgerelateerde klachten en dragen 

bij aan de fysieke fitheid, sociale cohesie en kwaliteit van leven. 

• Het stimuleren van ontmoeten en bewegen in de buitenruimte, accommodaties en het 

stimuleren van ontmoeten bij mensen thuis. 

• Door de leefomgeving zo in te richten dat een actieve leefstijl (zoals fietsen, traplopen, 

buitenspelen) wordt gestimuleerd en dat gezonde voeding de makkelijke, logische keuze is, 

worden problemen rond overgewicht tegengegaan. (Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-

2022). 

• Binnen de gemeente bewustwording van het thema gezondheid, zodat gezondheid, uitdagen 

tot beweging en ontmoeten en toegankelijkheid in de stedenbouwkundige plannen en in 

plannen voor de openbare ruimte impliciet wordt meegenomen. Hierbij kan het ITS-

keurmerk of het handboek toegankelijkheid worden gebruikt.  

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o De fietsroutes in Zeewolde en omgeving zijn een goed alternatief voor de bus. Veel 

van deze fietsroutes zijn aan een opknapbeurt toe en kunnen worden aangevuld 

met oplaadpalen voor de elektrische fiets. Dit is een duurzame oplossing. Bovendien 

draagt het bij aan een goede gezondheid. Er zijn meer bankjes langs het strand, bij 

de pont en in het centrum gewenst.  

Beiden sluiten aan bij het verbeteren van de buitenruimte ten behoeve van bewegen en 

ontmoeten.  

 

2.5.2 Samenleving  

Sociaal  

Geldend beleid 

• Het beleid van de gemeente richt zich onder andere op kwetsbare groepen in de 

samenleving rond de thema’s preventie, zorg, welzijn, leefbaarheid, veiligheid en 

participatie. 

• In verhouding is er in Zeewolde een kleine groep kwetsbare inwoners. 

• Op het schaalniveau van Zeewolde is sprake van maatwerk in de vorm van kleinschalige 

woonprojecten waarbij voorzien kan worden in een vorm van begeleiding. We zetten voor 

de periode van de Woonvisie in op het verkennen van de mogelijkheden, waarbij het 

samenspel van partijen die in de opgave nodig zijn de omvang en doelgroep bepaalt. 

Daarnaast is uitbreiding nodig van de voorraad kleine, goedkope huurwoningen met zorg (zo 

nodig). Onderdeel daarvan is de bouw van beschutte woonvormen. Ook is woningaanbod 

nodig voor jongeren (Woonvisie). 

 

Trends en ontwikkelingen 

• De vergrijzing zal leiden tot een toename van mensen met dementie.  
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• Daarnaast wonen mensen langer zelfstandig thuis in plaats van bijvoorbeeld in verzorgings- 

c.q. verpleeghuizen. 

• Huisvestingsvraagstuk voor mensen die (tijdelijk) in een kwetsbare positie verkeren. 

• Toename van mensen die aangewezen zijn op (goedkope) sociale huurwoningen. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid:  

• Een passend voorzieningenniveau op het vlak van welzijn en ontmoeting, servicediensten, 

sport en beweging. Het voorzieningen niveau dient ook te passen bij de trend dat mensen 

langer zelfstandig thuis wonen.  

• Gezond opgroeien en oud worden in een gezonde leefomgeving.  

• Streven naar een inclusieve samenleving ,waarin iedereen mee kan doen, ongeacht 

achtergrond of beperkingen. Dit vraagt bijvoorbeeld dat er bij de inrichting van openbare 

ruimte en voorzieningen wordt nagedacht over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid.  

Een maatregel in het kader van toegankelijkheid kan bijvoorbeeld zijn dat stoepen verlaagd 

worden voor scootmobielen.  

• Sociale netwerken actief stimuleren. Dit kan door ontmoeting te stimuleren, in de 

buitenruimte maar ook binnen (bestaande) voorzieningen. Het plaatsen van bankjes kan 

ontmoeting in de buitenruimte stimuleren. Ook biedt het bevorderen van sociale samenhang 

door middel van kunst, cultuur en erfgoed kansen. 

• Omgaan met hittestress in relatie tot het welbevinden van inwoners, evenals omgaan met 

extra vervuiling (bv afvalwater). 

• Sociale aspecten bij nieuw in te richten woonwijken betrekken bijvoorbeeld op het aspect 

van de inrichting van de buitenruimte (bankjes bij speeltuinen) of op het aspect van sociale 

voorzieningen. 

• (Sociale) veiligheid in Oosterwold vanwege de afstand tot de bestaande kernen Zeewolde en 

Almere. Denk bijvoorbeeld aan de aanrijtijden van de brandweer. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o Er is in het kader van de Toekomstvisie door inwoners aangegeven dat in 2040 de 

sociale samenhang in het dorp groot is. Er is oog voor elkaar. De ontwikkelingen in 

de zorg vragen een steeds grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de 

inwoners. Daar staat tegen over dat we ruimte bieden voor voldoende 

zorgvoorzieningen voor jongeren, maar zeker ook voor de toenemende groep 

ouderen. Er zijn voldoende zorgvoorzieningen nodig, bijvoorbeeld voor 

dementerenden, zodat mensen oud kunnen worden in het dorp. Dit is verwerkt in 

de genoemde ‘extra opgaven’.  

 

Onderwijs 

Geldend beleid 

• Integraal huisvestingsplan. 
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Trends en ontwikkelingen 

• Tendens dat voor 0 – 21 jr. meer activiteiten geclusterd worden georganiseerd. 

• Wijken hebben een cyclus en daarmee een veranderende behoefte aan gebouwen voor 

scholing, daarop dient te worden ingespeeld door flexibel te bouwen (schoolpatio’s 

bijvoorbeeld).  

• In Zeewolde wordt relatief veel thuis onderwijs gegeven. Het aantal is relatief hoog maar 

wel stabiel. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid:  

• Wens om scholen ook voor andere doeleinden te mogen verhuren (nu niet mogelijk i.v.m. 

concurrentie). 

• Veranderende behoefte aan gebouwen voor scholing, daarop dient te worden ingespeeld 

door flexibel te bouwen (schoolpatio’s bijvoorbeeld).  

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o Het dorp is geschikt voor jong en oud, met voldoende voorzieningen. De beide 

punten onder ‘extra opgaven’ sluiten daarbij aan voor wat betreft onderwijs.  

 

2.5.3  Sport  

Geldend beleid  

• Lokaal Sportakkoord: Sport en bewegen in een omgeving die verleidt, in iedere levensfase, 

zonder beperkingen (toegankelijkheid, bereikbaarheid), op een eigen niveau, bij vitale 

aanbieders, ondernemende sportaanbieders. 

• Sportvelden en schoolpleinen zijn nu gesloten buiten schooltijd. De gemeente gaat in 

gesprek over meer multifunctioneel gebruik. Hierover gaan we met verenigingen en scholen 

in gesprek.  

 

Trends en ontwikkelingen 

• Open club gedachte (club als ontmoetingsplek). 

• Toenemende aandacht voor (eigen) gezondheid. 

• Preventieve waarde van sport en bewegen. 

• Bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. 

• Jeugd voldoet minder aan beweegrichtlijnen en zijn motorisch minder vaardig. 

• Rol van sportverenigingen binnen de maatschappij; meer dan alleen sport faciliteren. Rol 

van verenigingen binnen sociale dynamiek van Zeewolde is groot. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid  

• De behoefte van de mensen staat centraal. Het betrekken van mensen bij 

beleidsontwikkeling en de uitvoering en realisatie van sportvoorzieningen.  

• Middelen voor natuurbehoud door recreanten/sporters (andere bronnen).  

• Inzetten op multifunctioneel gebruik van (natuur-) gebieden en sportaccommodaties. 

• Zorgen voor een beweegvriendelijke buitenruimte die uitnodigt tot bewegen. 

• Zorgen voor voldoende en goed bereikbare sport, speelruimtes en recreatie voorzieningen in 

de wijken, sportparken en publiek buitenruimte te voet of per fiets. 

• Verbeteren van de toegankelijkheid van sportparken en natuur. 
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Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o Het dorp is geschikt voor jong en oud, met voldoende voorzieningen, waaronder 

sportvoorzieningen. De punten onder ‘extra opgaven’ sluiten daarbij aan voor wat 

betreft sport.  

 

2.5.4  Veiligheid  

Geldend beleid 

• Bestaand beleid met betrekking tot veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld externe veiligheid, 

maar ook overstromingsrisico’s, zelfredzaamheid en dergelijke. Beleidsdoel is het creëren 

en behouden van een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving. Daarnaast het voorkomen 

van risico’s. Bij het opstellen van een omgevingsplan wordt rekening gehouden met de 

veiligheid van de fysieke leefomgeving.  

• Klimaatstresstest.  

 

Trends en ontwikkelingen 

• Het aardgasvrij maken van woonwijken en andere energievormen voor auto’s. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid:  

• Het aardgasvrij maken van woonwijken/bedrijventerreinen en andere energievormen voor 

auto’s heeft consequenties voor de veiligheid. Er is planruimte nodig inclusief de 

veiligheidszones rondom de nieuwe energievoorzieningen. 

• Opgaven o.b.v. klimaatstresstest: met name in het centrum is een hogere mate van 

hittestress geconstateerd. Toevoeging van extra bomen kan dat verbeteren.  

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• bij de Toekomstvisie kwam vanuit de inwoners het volgende naar voren: 

o Zeewoldenaren voelen zich over het algemeen (sociaal) veilig in Zeewolde. 

 

2.6  Economie, recreatie en toerisme 

2.6.1  Economie 

Geldend beleid 

• Uit de Visie kleinschalige bedrijventerreinen blijkt dat het vraag en aanbod daarvan niet op 

elkaar aansluiten. Dit geldt met name voor de bedrijventerreinen met de lichtere 

categorieën. Op het middendeel van Schepenveld liggen grotere kavels met mogelijkheden 

tot categorie 3. Daar is voldoende vraag naar. 

• Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold: Het plangebied Oosterwold is 4.363 hectare 

groot en biedt ruimte aan een economisch programma: kantoren (20 hectare), 

bedrijventerreinen (135 hectare), stedelijke voorzieningen (25 hectare) en gemengde woon-

werkmilieus zorgen samen voor circa 20.000 tot 30.000 arbeidsplaatsen. Voor grote 

toeristisch-recreatieve en/of economische concepten is 150 hectare beschikbaar. 

 

Trends en ontwikkelingen 

• Trekkersveld wordt uitgebreid tot aan de Knardijk (tussen Gooiseweg en Hoge Vaart). 

Hiervan is 35 ha voor meerdere bedrijven, dit is voor de komende 10 jaar voldoende. 166 ha 

is voor een groot bedrijf.  

• Harderwijk heeft een te kort aan bedrijventerreinen. Vanwege de samenwerking met 

Zeewolde hebben zij aangegeven dat zij kansen zien voor een gezamenlijk bedrijventerrein.   

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Evaluatie van het beleid voor de kleinschalige bedrijventerreinen met betrekking tot 

stoppende bedrijven.  
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• Het inkomenspeil is vrij hoog. Veel mensen werken buiten het dorp. Ingezet wordt op meer 

bedrijven met banen voor mensen met een hoger opleidingsniveau. Dit biedt overigens geen 

oplossing voor het voorkomen van hoog autobezit. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o leegstand in het centrum komt niet meer voor;  

o meer werkgelegenheid voor Zeewoldenaren, bijvoorbeeld hoogopgeleide 

werknemers in dienstverlenende bedrijven; 

o jonge, startende ondernemers hebben een plek gekregen bij elkaar in een gebouw. 

 

Dit vormen aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van de gemeente.  

 

2.6.2  Agrarisch 

Geldend beleid 

• Bestemmingsplan buitengebied: De bouwpercelen zijn maximaal 2,5 ha. Voor de meeste 

bedrijven biedt dit voldoende ruimte. In uitzonderingsgevallen wordt er van af geweken (cf. 

provinciaal beleid).  

• Het beleid uit het bestemmingsplan buitengebied is nog actueel en kan worden voortgezet. 

 

Trends en ontwikkelingen 

• Voor agrarische bedrijven is voldoende ruimte.  

• Er zijn in de gemeente nagenoeg nog geen vrijkomende erven, waarvoor een andere 

vervolgfunctie nodig is. Er is een ‘kleine vraag’ naar mogelijkheden voor vestiging van 

andere agrarische gerelateerde bedrijvigheid. 

• Er is geen vraag naar meer boomkwekerijactiviteiten of potteelten e.d. 

• Wel is er vraag naar mogelijkheden voor verwerken en bewerken van agrarische producten. 

• Landbouw wordt meer gerobotiseerd, het wordt vaker toegepast in gecontroleerde 

gebouwen en dat wegen robuuster moeten worden door meer en zwaardere 

landbouwvoertuigen. 

• Op weg naar kringlooplandbouw; aanpassing landbouw i.v.m. stikstofproblematiek. 

• Lokaal voedsel; eten van boer op bord van bewoner. 

• Verduurzaming landbouw; akkerranden, wegbermen en dergelijke. 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Uitgangspunt voor verwerken en bewerken is tot nu toe dat verwerken op een 

bedrijventerrein gebeurt, en bewerken kan op de percelen zelf. Een verwerkingsfabriek in 

het buitengebied is niet gewenst. Vleesverwerking is bijvoorbeeld niet toegestaan. Het is 

niet gewenst dat het agrarisch gebied een industrieel karakter krijgt. Het direct inpakken 

van groenten van het omringende land valt onder bewerken. Dit is toegestaan. Een goede 

erfbeplanting is vereist. De trend is dat dit in de toekomst wel meer gerobotiseerd zal 

worden uitgevoerd.  

• Er is behoefte aan meer mogelijkheden voor be-en verwerking op of aansluitend aan het 

agrarisch erf. In principe zijn deze verwerkende activiteiten ook als agrarisch te 

beschouwen, totdat wordt overgegaan tot de vervaardiging van een product waarvoor de 

agrarische producten als grondstof dienen en ook moet de be- en verwerking ondergeschikt 

blijven aan de agrarische hoofdactiviteit ( (dit schrijft de provincie ook voor).  

• Bewerken: wassen en inpakken van producten die ter plaatse worden geproduceerd. De 

bepaling van of het ondergeschikt is, kan tot discussie leiden.  

• Ruimte bieden voor doorontwikkeling van verblijfsrecreatieterreinen.  

• Voortzetting van het stimuleren van randbeplanting rondom agrarische bouwpercelen. 
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Reflectie op Toekomstvisie 

• Tijdens het proces voor de totstandkoming van de Toekomstvisie (tijdens het ‘praten met 

de voeten’) is door inwoners aandacht gevraagd voor woningbouw die een bedreiging kan 

vormen voor agrariërs en behoud van een sterke agrarische positie. Dit vormt een 

aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling van de gemeente.  

 

2.6.3   Recreatie 

Geldend beleid 

• Recent is de nieuwe recreatienota opgesteld. Ambities en doelen: 

o Toerisme: meer bezoekers, langer verblijf, hogere bestedingen.  

o Recreatie: meer vermaak, meer beleving, hogere deelname. Water en natuur, rust 

en ruimte zijn belangrijke ‘assets’ en beschermen van kwaliteiten. 

o Meer verblijf-en dagrecreatievoorzieningen. 

o Meer vermaak en belevingswaarde (zien, doen, beleven). 

o Routestructuren, fietsen, wandelen, varen (incl. binnendijks water). 

o Zeewolde richt zich vooral op gezinnen, wandelaars en fietsers. Zeewolde wil een 

uitvalbasis zijn voor verblijfsrecreanten in Zeewolde. Inwoners kunnen daarvan mee 

profiteren. Het is niet de bedoeling dat er grootschalige terreinen/activiteiten 

worden ontwikkeld. Ontwikkelingen passen bij Zeewolde. 

• Bestemmingsplan buitengebied en Structuurvisie: behoud huidige recreatieterreinen, een 

indicatieve reservering voor een grootschalige recreatieve ontwikkeling in de Zuidlob en 

invulling geven aan nieuwe toeristisch recreatieve voorzieningen in het Horsterwold.  

• Permanente bewoning is niet toegestaan en wordt in het beleid tegengegaan, door 

bijvoorbeeld jaarrond gebruik niet toe te staan. In bepaalde gevallen wordt jaarrond-

gebruik wel toegelaten. Voorwaarde is dat er beheersvoorzieningen op het terrein zijn. 

Andere mogelijkheden worden ook gebruikt, SBB stelt bijvoorbeeld als voorwaarde dat 

ondererfpacht niet wordt toegestaan. Als de woningen klein zijn, dan is jaarrond gebruik 

mogelijk, het kan dan niet leiden tot permanente bewoning. 

 

Trends en ontwikkelingen 

• Mensen hebben meer vrije tijd, waarbij mensen meer behoefte hebben aan kwaliteit en 

beleving (bijvoorbeeld in de recreatieve branche). 

• Wens van ondernemers voor vergroting van terreinen, kwaliteitsverbetering en grotere 

maatvoering recreatieverblijven. 

• Probleem permanente bewoning. 

• De laatste tijd worden buitendijkse ontwikkelingen meer toegestaan. Het randmeer is 

gedeeltelijk aangewezen als N2000, dus dat kan beperkingen opleveren voor buitendijks 

gebruik. 

• Zeewolde vormt de achtertuin van MRA, dat biedt kansen. 

• Mogelijkheden voor een hotel. 

• (Zinvolle) ervaringen opdoen-beleven/ontplooien. 

• Rust, ruimte, natuur als tegenhanger hectische stedelijke / werk omgeving 

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Voortzetten beleid tegengaan permanente bewoning. 

• Ruimte bieden voor doorontwikkeling van verblijfsrecreatieterreinen. Bestemmingsplannen 

vormen vaak belemmering voor ondernemers om te kunnen innoveren. 

• In de Zuidlob is ruimte voor een grotere recreatieve ontwikkeling (cf. structuurvisie). 

• Locaties aanwijzenwaar ondernemers kunnen starten en ontwikkelen. 
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• Een ruimte waar (veilig) activiteiten en evenementen georganiseerd kunnen worden. 

• Plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (nabij routes). 

• Afwegen wens van ondernemers voor vergroting van terreinen, kwaliteitsverbetering en 

grotere maatvoering recreatieverblijven. 

• Behoud van kwaliteiten (natuur, ruimte, water). 

• Verbetering OV / toegankelijkheid Zeewolde. 

 

Reflectie op Toekomstvisie 

• Uit de Toekomstvisie kwamen de volgende wensen naar voren: 

o Van inwoners kwam vooral het verzoek om bewegwijzering vanaf de pont, een 

aantrekkelijk centrum, activiteiten die geschikt zijn voor toeristen èn inwoners, 

niet tè veel toeristen en behoud van strand, water en bossen. 

 

Algemeen 

De bestaande beleidskaders liggen vast en staan niet ter discussie. Voor een aantal beleidsterreinen 

wordt momenteel beleid ontwikkeld. Bijvoorbeeld: 

 

• Nieuw GVVP (participatie in het najaar). 

• De Hondenkaart heeft ter inzage gelegen. 

• Het Speeltuinenbeleid wordt herzien.  

 

In het participatieproces wordt hiermee rekening gehouden en zo nodig afstemming gezocht, om 

dubbelingen te voorkomen.  
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3. Cijfers en ontwikkelingen 

De bevolking zal in geringe mate groeien, 

blijkt uit het CBS. Zeewolde heeft een 

relatief jonge bevolking. Het aandeel  

1-persoonshuishoudens en 1-oudergezinnen 

neemt toe, terwijl het aandeel 

meerpersoonshuishoudens afneemt. Dat 

heeft gevolgen voor de woningbehoefte.  

Tot 2050 zal het aandeel ouderen 

verdubbelen. Dit heeft gevolgen voor het 

aantal en het type zorgvoorzieningen, (een 

toename van) mantelzorg, de inrichting van 

de openbare ruimte en de toegankelijkheid 

van voorzieningen en winkels, wenselijkheid 

van levensloopbestendige woningen en een 

grotere behoefte aan seniorenwoningen en 

dergelijke. Daarnaast streeft het rijk ernaar 

om het aandeel werkenden te vergroten, zodat de verhouding werkenden – niet werkenden verbetert, 

bijvoorbeeld door betere arbeidsperspectieven voor allochtonen en betere kinderopvang zodat beide 

ouders kunnen werken. Het heeft echter ook gevolgen voor de voorzieningen die nu speciaal gericht zijn 

op de jeugd. Als het aandeel jongeren af neemt in Zeewolde, dan zullen ook de voorzieningen daarvoor 

afnemen.  

Het grootste aantal banen is te vinden in de handel en overige zakelijke diensten, maar ook in vervoer en 

opslag, horeca en gezondheids- en welzijnszorg.  

Zeewolde is energieneutraal. Er is nog ruimte voor meer energieopwekking, bijvoorbeeld door 

zonnepanelen. Ook worden momenteel windmolens vervangen door windmolens met een groter 

vermogen.  

Het aandeel auto’s in Zeewolde ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Gezien de ligging van Zeewolde 

is dat verklaarbaar. Daarmee wordt rekening gehouden bij het stellen van parkeernormen, maar het 

biedt daarentegen ook kansen voor het stimuleren van andere vormen van vervoer.  

Meer feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zijn te vinden in bijlage 2 en 3.  

 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid: 

• Vraag naar bepaald type zorgvoorzieningen, (een toename van) mantelzorg, de inrichting 

van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van de openbare ruimte, voorzieningen en 

winkels, wenselijkheid van levensloopbestendige woningen of seniorenwoningen. 
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4. Kwaliteiten Zeewolde 

4.1 Zeewolde in de regio 

Flevoland telt 6 gemeenten, waaronder gemeente Zeewolde. Zeewolde is een van de kleinere gemeenten 

in Flevoland. De kern Zeewolde is en van de grotere dorpen in de provincie Flevoland. Omdat Zuidelijk 

Flevoland pas na de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland is ontwikkeld, zijn de agrarische bedrijven 

grootschaliger ten opzichte van de rest van de provincie. Daardoor zijn er grote, gezonde bedrijven en is 

functieverandering van agrarische bedrijven in de gemeente minder aan de orde. Ook op het vlak van 

natuur, recreatie, energievoorziening en bedrijvigheid heeft Zeewolde binnen de provincie haar eigen 

duidelijke signatuur: grootschalige, aaneengesloten natuur, recreatie gericht op de randmeren, 

windenergie en logistieke bedrijvigheid.  

Zeewolde ligt binnen de invloedssfeer van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zeewolde speelt geen 

bepalende rol in deze regio, maar haakt waar nodig aan. Zo wordt in Oosterwold een woongebied voor 

15.000 woningen ontwikkeld samen met de gemeente Almere. Het agrarische landschap en de natuur van 

Zeewolde vormen een groene buffer daaromheen.  

Met de gemeenten Ermelo en Harderwijk is een samenwerkingsverband gesloten.  

De samenwerking is gericht op ambtelijke samenwerking, maar ook op afstemming van beleid en de 

regionale opgaven. Iedere gemeente heeft wel zijn eigen kenmerken binnen dit samenwerkingsverband, 

Harderwijk zal zich meer kunnen richten op voorzieningen, Ermelo en Zeewolde hebben daarnaast hun 

eigen kwaliteiten, bijvoorbeeld de Zeewolder bedrijventerreinen, transport/logistiek, agrarisch en 

duurzaamheid. Ook liggen Ermelo en Harderwijk in de provincie Gelderland.  

 

4.2 Kwaliteiten 

Kwaliteiten gemeente breed  

In de Toekomstvisie zijn kwaliteiten van de gemeente Zeewolde beschreven aan de hand van inbreng van 

inwoners.  

 

Karakter van het dorp en de gemeente  

Zeewolde is 35 jaar jong. De eerste inwoners van 

Zeewolde waren vooral veehouders en akkerbouwers. 

Door de vruchtbare kleigronden van de polder was dit 

gebied hier uitermate voor geschikt. Vanaf 1984 

vestigden de eerste Zeewoldenaren zich in het dorp. 

Inmiddels wonen er meer dan 20.000 inwoners.  

Wat maakt Zeewolde de gemeente die zij is en wat 

maakt inwoners van Zeewolde Zeewoldenaren? Wat is de 

identiteit van de Zeewoldenaren? De identiteit zit onder andere in de architectuur of stedenbouwkundige 

opzet van de gemeente, maar ook in de sociaal-culturele en economische kenmerken. Het is de jongste 

gemeente van Nederland met herkenbare woonwijken, gebouwd tussen 1984 en heden, met jonge bossen 

en de stille kern, een mooi strand, diverse ondernemers en grote agrarische bedrijven. Zeewoldenaren 

zijn trots op hun gemeente. Zeewoldenaren waarderen het karakter van het dorp, waar mensen elkaar 

nog groeten en naar elkaar omzien. Het veiligheidsgevoel in het dorp is groot. Dit heeft onder andere te 

maken met het feit dat de hulpdiensten zichtbaar zijn.  

De inwoners wonen er graag en zijn tevreden met de ligging aan het water en nabij het bos. Er wonen 

doeners en no-nonsense mensen. De Zeewoldenaren zijn bereid aan te pakken. 

 

  

Wat waarderen inwoners het meest aan het 

dorp Zeewolde: 

• de dorpsgemeenschap, het naar 

elkaar omzien; 

 

• nabijheid van voorzieningen. 

 



Beleidsanalyse, versie 25-08-2020 Pagina 24 
 

Ligging en omgeving  

Zeewolde is prachtig gelegen aan het water. De jachthaven, het strand en het wonen aan het water zijn 

belangrijke kwaliteiten van het dorp. De ligging tussen 

de het Horsterwold, Harderbos en het Hulckesteinsebos 

geeft het dorp een aantrekkelijk aanzien, maar biedt 

ook veel ontspanningsmogelijkheden, met de vele 

wandel-, fiets- en ruiterpaden. Toeristen waarderen de 

campings en bungalowparken in de bosrijke omgeving.  

In het buitengebied van Zeewolde wordt meer energie 

opgewekt dan de inwoners zelf verbruiken. Er staan veel 

windturbines en er zijn mogelijkheden voor zonne-

energie. 

Daarnaast is Zeewolde voor onderwijs en zorgvoorzieningen georiënteerd op het oude land: Harderwijk 

en Ermelo.  

 

Bereikbaarheid  

Veel inwoners werken of studeren buiten Zeewolde, 

waardoor sprake is van een grote woon-werkpendel. 

Zeewolde is te bereiken via een netwerk van N-wegen 

die aantakken op de rijkswegen (A28, A27 en A6).  

Het dorp ligt niet aan een spoorlijn en beschikt daardoor 

niet over een eigen treinstation. De dichtstbijzijnde stations liggen in Harderwijk en Nijkerk. Deze 

treinstations zijn binnen 20 minuten per auto te bereiken. Voor openbaar vervoer zijn de inwoners op de 

bus richting Harderwijk, Nijkerk en Almere aangewezen. 

 

 
 

Buslijnen  Provinciale wegen 

 

Inwoners zijn veelal aangewezen op de auto, omdat het openbaarvervoer met name in de avonden en de 

weekenden niet frequent rijdt. Carpoolen biedt soms een oplossing. Door de centrale ligging van de 

gemeente, zijn Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Arnhem, en Utrecht binnen een uur met de 

auto te bereiken. Inwoners zien de verkeersveiligheid als aandachtspunt, omdat er op de lange, rechte 

wegen vaak te hard wordt gereden. Het feit dat er geen stoplichten zijn in de kern Zeewolde, wordt als 

een bijzonder voordeel gezien.  

  

Wat waarderen inwoners het meest aan de 

ligging van Zeewolde: 

• rust, ruimte en natuur; 

 

• de centrale ligging; 

 

• het bos, het strand en het water; 

 

• sterke agrarische sector. 

 

Wat waarderen inwoners het meest aan de 

bereikbaarheid van Zeewolde: 

• centrale ligging. 
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Wonen 

Zeewolde is een aantrekkelijke plek om te wonen. Dit 

komt door de aantrekkelijke omgeving, met bos en 

water.  

De woningprijzen liggen relatief laag ten opzichte van 

het landelijk gemiddelde. In het centrum wordt niet 

alleen gewinkeld, maar ook gewoond: Er zijn relatief 

veel seniorenwoningen gerealiseerd in het centrum.  

 

Economie en werkgelegenheid 

Het wordt over het algemeen als positief ervaren om 

ondernemer te zijn in Zeewolde. Dit heeft mede te 

maken met de centrale ligging binnen Nederland. Binnen 

de gemeente liggen verschillende bedrijventerreinen, 

elk geschikt voor bepaalde typen bedrijven. 

Bijvoorbeeld het Trekkersveld en het Horterparc waar 

ruimte is voor middelgrote en grote bedrijven (logistiek, 

productie & assemblage, bouw of groothandel), 

 

Centrum 

In het centrum zijn vooral winkels te vinden voor de 

dagelijkse boodschappen. Ook is er een aantal 

restaurants en cafetaria’s. De gezelligheid van het 

centrum kan nog verbeterd worden, vinden de inwoners. 

Inwoners missen bloeiende en levendige terrassen in het 

centrum. Er zijn weinig horecagelegenheden en er zijn 

niet of nauwelijks barretjes.  

De kleinschaligheid van het dorp zien de inwoners als 

kwaliteit. Hierdoor zijn de voorzieningen bereikbaar en 

komen de inwoners elkaar sneller tegen. Ook het gratis 

parkeren wordt erg gewaardeerd.  

 

Recreatie, cultuur en vrije tijd 

De omgeving van Zeewolde biedt veel gelegenheid tot 

recreatie, door het strand, het water en de bossen. Er 

zijn diverse terreinen voor verblijfsrecreatie. Er worden 

veel evenementen georganiseerd. Er is een bibliotheek 

en een kleinschalig theater. Ook worden lessen gegeven, 

zoals muziek, zang en ballet.  

 

Sport  

Zeewoldenaren zijn over het algemeen tevreden over 

het aanbod van sportvoorzieningen en -verenigingen. Er 

zijn veel sportverenigingen, waar sportmogelijkheden 

voor zowel jongeren als voor ouderen geboden worden. 

Ook is het zwembad een publiekstrekker voor mensen 

uit de gemeente. Dit zwembad heeft geen buitenbad en 

geen glijbaan. Dit wordt door sommige inwoners gemist. Verder heeft recreatiepark De Eemhof 

recreatieve zwemvoorzieningen, maar dit ligt verder van de kern Zeewolde. 

Wat waarderen inwoners het meest aan het 

wonen in Zeewolde: 

• aantrekkelijke omgeving met bos en 

water. 

 

Wat waarderen inwoners het meest aan de 

economie en werkgelegenheid in Zeewolde: 

• goed ondernemersklimaat en 

centrale ligging; 

 

• goede dagelijkse 

winkelvoorzieningen. 

Wat waarderen inwoners het meest aan het 

centrum: 

• mogelijkheid voor ontmoeting in het 

centrum; 

 

• goede voorzieningen voor dagelijkse 

boodschappen; 

 

• gratis parkeren. 

 

Wat waarderen inwoners het meest aan 

recreatie, cultuur en vrije tijdsbesteding in 

Zeewolde: 

• veel mogelijkheden voor recreatie 

door ligging van Zeewolde. 

 

Wat waarderen inwoners het meest aan 

sportmogelijkheden in Zeewolde: 

• veel mogelijkheden voor sport, ook 

voor jongeren en ouderen. 
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5. Opgaven 

In de Toekomstvisie gaven de inwoners de volgende perspectieven voor Zeewolde in 2040: 

 

Uit de beleidsanalyse en de trends en ontwikkelingen volgt een aantal opgaven. Deze zijn in hoofdstuk 2 

van deze beleidsanalyse opgenomen. Voor het overzicht zijn de opgaven in deze paragraaf 

samengevoegd. Voor een deel van de opgaven is de gemeente aan zet, andere opgaven kunnen in 

samenspraak tussen gemeente en inwoners worden aangepakt en een aantal opgaven zijn afhankelijk van 

initiatieven van inwoners. Tijdens de participatie-bijeenkomsten zal worden besproken wat inwoners zelf 

kunnen bijdragen aan de opgaven.  

 

Uit de beleidsanalyse volgen de volgende opgaven voor de Omgevingsvisie: 

 

Wonen: 

Extra opgaven ten opzichte van geldend beleid, rekening houdend met de trends en 

ontwikkelingen 

• Kansen voor starters op de woningmarkt (behoud jongeren, starters lening, kleine 

appartementen, betaalbare woningen). 

• Betaalbaar houden van woningen: Hoe houden we het goedkope koopaanbod goedkoop? En 

hoe zorgen we voor doorstroming in goedkope huur? Duurzaamheidsambities zijn 

kostenverhogend. 

• Duurzaamheidskader nieuwbouw Polderwijk behoeft nadere uitwerking en zal in de loop der 

tijd actueel moeten blijven.  

• Op basis van Transitievisie Warmte zal in 2021 helderheid worden geboden over de wijze 

waarop binnen Zeewolde gewerkt gaat worden om van het aardgas af te geraken. 

• Wonen en zorg: ouderenwoningen, passende huisvesting voor doelgroepen en 

zorgbehoevenden. Onderzoek naar mogelijkheden voor de blijverslening, dat is 

een lening die ervoor kan zorgen dat mensen met aanpassingen in hun woning 

langer thuis kunnen blijven wonen.  

• Huisvesting arbeidsmigranten: voorzieningen midstay en longstay nodig in de vorm van het 

aanwijzen van structurele locaties. 

• Aanbod voor tijdelijke huisvesting voor ‘spoedzoekers’ en onderzoek of en op 

welke manier ‘pauzewoningen’ gewenst zijn, bijvoorbeeld containerwoningen. 

• Vernieuwende woonvormen om woningbehoefte te kunnen accommoderen voor 

verschillende doelgroepen. 

• Kansen bieden vernieuwende woonconcepten en enige hoogbouw, zonder identiteit te 

bedreigen.  

• Afhankelijk van de bouwsnelheid is in 2027, maar uiterlijk in 2030, Polderwijk af 

en zijn ook de locaties in het centrum gereed. De ambities zijn hoog, voor 

duurzaamheid, zorgwoningen etc., maar dat moet binnen de huidige locaties wel 

haalbaar zijn. Oosterwold zal organisch worden ontwikkeld en zal dan ruimte 

Perspectieven op Zeewolde 2040: 

• wonen in een mooie omgeving, met het bos, het strand en het water dichtbij; 

• het dorp is geschikt voor jong en oud, met voldoende woningen en voorzieningen voor hen; 

• er is een levendig centrum, dat uitnodigt tot ontmoeting; 

• inzet van innovatieve vormen van vervoer, het dorp is bereikbaar in het weekend en de 

avonden; 

• er is ruimte voor ondernemen op diverse plekken in Zeewolde; 

• ruimte voor duurzame energievoorziening. 



Beleidsanalyse, versie 25-08-2020 Pagina 27 
 

bieden voor de woningbehoefte van Zeewolde. De keuze of er vanaf 2025 á 2030 

ook gebouwd gaat worden in de kern Zeewolde middels inbreiding of uitbreiding 

van de kern is in de Woonvisie overgelaten aan de Omgevingsvisie. In het 

coalitieakkoord is opgenomen dat de Omgevingsvisie voor 5 jaar geldig is. Voor 

een aantal beleidsvelden is het van belang om in de omgevingsvisie ook op de 

strategie op langere termijn in te gaan. Als gekozen wordt voor ontwikkelingen 

binnen of aan de bestaande kern Zeewolde, dan is, gezien de ontwikkeltermijn 

van een woningbouwlocatie (ca. 7 jaar), in 2023 een besluit hierover nodig, 

zodat in 2030 gebouwd kan worden. Om die reden wordt in deze beleidsanalyse 

ook ingegaan op het woonbeleid en eventuele locaties voor woningbouw.  

o Stand van zaken historische besluiten:  

▪ In de huidige structuurvisie is een aantal locaties aangegeven, 

namelijk aan de randen van de kern (voornamelijk Fortenveld), 

waar nog woningen ontwikkeld kunnen worden 

▪ Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold. In Oosterwold 

kunnen circa 10.000 woningen worden gerealiseerd op grondgebied 

van Zeewolde om in de woningbehoefte te voorzien. 

• Er is aan de Bosruiterweg ruimte voor 1200 plaatsen voor arbeidsmigranten, 

deze locatie ligt relatief ver van het dorp. Er wordt ruimte gezocht in of bij het 

dorp voor midstay en longstay. De arbeidsmigranten werken voornamelijk op het 

Trekkersveld en minder in het buitengebied. Dit zou kunnen landen tussen 

Trekkersveld en het dorp (achter Vestingveld). De locatie achter Vestingveld zou 

een mogelijkheid zijn, maar langs de Gooiseweg ligt wel een geluidzone en een 

ecologische verbindingszone. Bovendien moet de locatie voor waterwoningen 

worden vrijgehouden. De entree van het dorp moet van hoge kwaliteit zijn.  

 

Ruimtelijke kwaliteit 

• Antennenet 5G vraagt aandacht. 

• Knardijk: De primaire-keringsfunctie is afgewaardeerd naar evacuerende functie. Vervolgens 

is een maatschappelijk proces gestart (“Knardijk, meer dan een dijk”) waarin Provincie, 

waterschap en de gemeenten Lelystad en Zeewolde participeren. Initiatiefnemers konden 

zich melden met plannen voor de Knardijk, passend weliswaar binnen planologische 

randvoorwaarden en behoud van een bepaalde waterkerende functie. De fase van 

beoordeling en waar mogelijk integratie van initiatieven loopt momenteel. De Knardijk is de 

loper of verbinding tussen het landelijk poldergebied en het Nationaal Park Nieuw Land. De 

Knardijk heeft een krachtige uitstraling met een rijk verleden en heeft het in zich om een 

recreatief product te worden dat het verhaal van Flevoland vertelt. Zowel de strenge 

ingenieurstaal bij de ontwikkeling, als de uitstraling van rust en groen, wordt zeer 

gewaardeerd en moet behouden blijven. 

• Inzetten op efficiënt ruimtegebruik en functionele meervoudigheid. 

• Evaluatie en eventueel aanpassen van het gemeentelijk zonneparkenbeleid ten aanzien van 

grondgebonden zon.  

 

Openbare ruimte 

• Zorgpunt is het beheer van het gemeentelijke wegennet in het buitengebied, waarvoor de 

financiering niet sluitend is, evenals de houdbaarheid van het huidige hoge 

onderhoudsniveau van de openbare ruimte (irt niet chemische onkruidbestrijding). Tevens 

aandacht voor visie op standaard ontwerp oplossingen en/of standaard materiaalgebruik. 
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• Robuustheid wegen buitengebied, vanwege meer en zwaardere landbouwvoertuigen, 

waarbij sluipverkeer wordt voorkomen. 

• Integraliteit: Betrek openbare ruimte aan de voorkant bij de stedenbouwkundige opzet van 

wijken en straten en bij het grootschalige wijkbeheer. Tevens verbetering wisselwerking 

grondbedrijf en beheersafdeling openbare ruimte. 

• Evaluatie en eventueel aanpassing van het gemeentelijke beleid ten aanzien van laadpalen 

voor elektrisch vervoer. 

• Uitvoering geven aan de kansen en mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit 

op basis van de vastgestelde biodiversiteitskaart. 

• Binnen groot onderhoud Waterbuurt aandacht aan bewonersparticipatie op gebied van 

warmtetransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

Groen 

• Illegaal grondgebruik van openbaar groen tegengaan.  

• Meer aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptie en biodiversiteit in aanleg en beheer 

buitenruimte. Op basis van op te stellen beleid inzake klimaatadaptatie invulling geven aan 

noodzakelijke en wenselijke maatregelen. 

• Relatie groen en klimaat: wateropvang in openbaar groen, waterberging in nieuwere 

woonwijken door bv wadi’s, koeling door middel van bomen (hittestress), bomen niet te 

snel weghalen. 

• Integraler beheer van de openbare ruimte (tot nu toe is Zeewolde vooral een 

ontwikkelgemeente). 

• Grootschalig groen, zoals Landschapspark de Wetering behouden. 

• Uitvoering geven aan de kansen en mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit 

op basis van de vastgestelde biodiversiteitskaart. 

• Altijd de mogelijkheid om op loopafstand hond uit te laten of te recreëren. 

• In nieuwe wijken meer jongerenontmoetingsplekken voor de oudere jeugd aanleggen, zoals 

een overkapping of een basketbalveld. 

• Uitvoering geven aan activiteiten op gebied van onstening particuliere gronden. 

 

Water 

• Inspelen op trends:  

o Dijken moeten hoger, breder en robuuster tgv klimaatverandering. 

o Watertekort: er zijn oplossingen nodig voor voldoende water voor de landbouw en 

de natuur.  

o Wateroverlast: water op straat. Overigens valt de overlast in Zeewolde mee, 

plaatselijk liggen soms verkeersdrempels verkeerd. 

• Bebouwing op de dijk is ook een vraag die toeneemt. In principe is bebouwing in de 

kernzone niet toegestaan. 

 

Duurzaamheid 

• Vanuit de RES wordt Zeewolde mogelijk gevraagd aanvullend molens te plaatsen om te 

compenseren indien andere RES regio’s na de beoordeling van de Concept-RES-en door het 

PBL niet voldoen aan hun taakstelling Vooralsnog lijkt te worden voldaan aan de 

taakstelling. Wegbermen en dijken voorzien van zonnepanelen is een vraag die geteld zou 

kunnen worden vanuit RES. 

• Constante aandacht voor mogelijkheden om samenleving meer in beweging te krijgen op 

vlak van duurzaamheid. 

• Uitvoering geven aan intentieverklaring duurzaam/circulair inkopen. 
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• Op basis van op te stellen beleid inzake klimaatadaptatie invulling geven aan noodzakelijke 

en wenselijke maatregelen. 

• Uitvoering geven aan de kansen en mogelijkheden voor het versterken van de biodiversiteit 

op basis van de vastgestelde biodiversiteitskaart. 

• Planontwikkeling warmtebenutting datacenter. 

 

Milieu 

• Er is vooralsnog geen aanleiding om strengere normen op te stellen vanwege de goede 

milieusituatie.  

• Het geluid van de A28 voldoet aan de norm, maar bij oosten wind wordt overlast ervaren. 

Gemeente gaat zich inzetten voor overleg met Harderwijk en Rijkswaterstaat. 

 

Bereikbaarheid, verkeer, parkeren 

• Zeewolde loopt voorop: bushaltes worden aangelegd voordat er iets gerealiseerd 

is, om mensen te trekken.  

• Pilot voor buurtbus. 

• Pilot provincie directe busverbinding Zeewolde - De Uithof. 

• Carpool-app/liftpaal op uitvalsweg naar Harderwijk/Nijkerk. 

• Op basis van evaluatie lokaal laadpalenbeleid bezien of het beleid en de uitvoering 

aanpassingen behoeven. 

 

Gezondheid 

• Realisatie van aantrekkelijk ingerichte plekken. Aantrekkelijk ingerichte plekken dragen bij 

aan het verminderen van de kans op eenzaamheid en stressgerelateerde klachten en dragen 

bij aan de fysieke fitheid, sociale cohesie en kwaliteit van leven. 

• Het stimuleren van ontmoeten en bewegen in de buitenruimte, accommodaties en het 

stimuleren van ontmoeten bij mensen thuis. 

• Door de leefomgeving zo in te richten dat een actieve leefstijl (zoals fietsen, traplopen, 

buitenspelen) wordt gestimuleerd en dat gezonde voeding de makkelijke, logische keuze is, 

worden problemen rond overgewicht tegengegaan. (Beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-

2022). 

• Binnen de gemeente bewustwording van het thema gezondheid, zodat gezondheid, uitdagen 

tot beweging en ontmoeten en toegankelijkheid in de stedenbouwkundige plannen en in 

plannen voor de openbare ruimte impliciet wordt meegenomen. Hierbij kan het ITS-

keurmerk of het handboek toegankelijkheid worden gebruikt.  

 

Samenleving 

• Een passend voorzieningenniveau op het vlak van welzijn en ontmoeting, servicediensten, 

sport en beweging. Het voorzieningen niveau dient ook te passen bij de trend dat mensen 

langer zelfstandig thuis wonen.  

• Gezond opgroeien en oud worden in een gezonde leefomgeving.  

• Streven naar een inclusieve samenleving ,waarin iedereen mee kan doen, ongeacht 

achtergrond of beperkingen. Dit vraagt bijvoorbeeld dat er bij de inrichting van openbare 

ruimte en voorzieningen wordt nagedacht over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid.  

Een maatregel in het kader van toegankelijkheid kan bijvoorbeeld zijn dat stoepen verlaagd 

worden voor scootmobielen.  

• Sociale netwerken actief stimuleren. Dit kan door ontmoeting te stimuleren, in de 

buitenruimte maar ook binnen (bestaande) voorzieningen. Het plaatsen van bankjes kan 
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ontmoeting in de buitenruimte stimuleren. Ook biedt het bevorderen van sociale samenhang 

door middel van kunst, cultuur en erfgoed kansen  

• Omgaan met hittestress in relatie tot het welbevinden van inwoners, evenals omgaan met 

extra vervuiling (bv afvalwater). 

• Sociale aspecten bij nieuw in te richten woonwijken betrekken bijvoorbeeld op het aspect 

van de inrichting van de buitenruimte (bankjes bij speeltuinen) of op het aspect van sociale 

voorzieningen.   

• (Sociale) veiligheid in Oosterwold vanwege de afstand tot de bestaande kernen Zeewolde en 

Almere. Denk bijvoorbeeld aan de aanrijtijden van de brandweer. 

 

Onderwijs 

• Wens om scholen ook voor andere doeleinden te mogen verhuren (nu niet mogelijk i.v.m. 

concurrentie). 

• Veranderende behoefte aan gebouwen voor scholing, daarop dient te worden ingespeeld 

door flexibel te bouwen (schoolpatio’s bijvoorbeeld).  

 

Sport  

• De behoefte van de mensen staat centraal. Het betrekken van mensen bij 

beleidsontwikkeling en de uitvoering en realisatie van sportvoorzieningen.  

• Middelen voor natuurbehoud door recreanten/sporters (andere bronnen).  

• Inzetten op multifunctioneel gebruik van (natuur-) gebieden en sportaccommodaties. 

• Zorgen voor een beweegvriendelijke buitenruimte die uitnodigt tot bewegen. 

• Zorgen voor voldoende en goed bereikbare sport, speelruimtes en recreatie voorzieningen in 

de wijken, sportparken en publiek buitenruimte te voet of per fiets. 

• Verbeteren van de toegankelijkheid van sportparken en natuur. 

 

Veiligheid 

• Het aardgasvrij maken van woonwijken/bedrijventerreinen en andere energievormen voor 

auto’s heeft consequenties voor de veiligheid. Er is planruimte nodig inclusief de 

veiligheidszones rondom de nieuwe energievoorzieningen 

• Opgaven o.b.v. klimaatstresstest: met name in het centrum is een hogere mate van 

hittestress geconstateerd. Toevoeging van extra bomen kan dat verbeteren. 

 

Economie 

• Evaluatie van het beleid voor de kleinschalige bedrijventerreinen met betrekking tot 

stoppende bedrijven.  

• Het inkomenspeil is vrij hoog. Veel mensen werken buiten het dorp. Ingezet wordt op meer 

bedrijven met banen voor mensen met een hoger opleidingsniveau. Dit biedt overigens geen 

oplossing voor het voorkomen van hoog autobezit. 

 

Agrarisch 

• Uitgangspunt voor verwerken en bewerken is tot nu toe dat verwerken op een 

bedrijventerrein gebeurt, en bewerken kan op de percelen zelf. Een verwerkingsfabriek in 

het buitengebied is niet gewenst. Vleesverwerking is bijvoorbeeld niet toegestaan. Het is 

niet gewenst dat het agrarisch gebied een industrieel karakter krijgt. Het direct inpakken 

van groenten van het omringende land valt onder bewerken. Dit is toegestaan. Een goede 

erfbeplanting is vereist. De trend is dat dit in de toekomst wel meer gerobotiseerd zal 

worden uitgevoerd.  
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o Er is behoefte aan meer mogelijkheden voor be-en verwerking op of aansluitend aan 

het agrarisch erf. In principe zijn deze verwerkende activiteiten ook als agrarisch te 

beschouwen, totdat wordt overgegaan tot de vervaardiging van een product 

waarvoor de agrarische producten als grondstof dienen en ook moet de be- en 

verwerking ondergeschikt blijven aan de agrarische hoofdactiviteit ( (dit schrijft de 

provincie ook voor).  

o Bewerken: wassen en inpakken van producten die ter plaatse worden geproduceerd. 

De bepaling van of het ondergeschikt is, kan tot discussie leiden.  

• Ruimte bieden voor doorontwikkeling van verblijfsrecreatieterreinen.  

• Voortzetting van het stimuleren van randbeplanting rondom agrarische bouwpercelen. 

 

Recreatie en toerisme 

• Voortzetten beleid tegengaan permanente bewoning. 

• Ruimte bieden voor doorontwikkeling van verblijfsrecreatieterreinen. Bestemmingsplannen 

vormen vaak belemmering voor ondernemers om te kunnen innoveren. 

• In de Zuidlob is ruimte voor een grotere recreatieve ontwikkeling (cf. structuurvisie). 

• Locaties aanwijzenwaar ondernemers kunnen starten en ontwikkelen. 

• Een ruimte waar (veilig) activiteiten en evenementen georganiseerd kunnen worden. 

• Plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (nabij routes). 

• Afwegen wens van ondernemers voor vergroting van terreinen, kwaliteitsverbetering en 

grotere maatvoering recreatieverblijven. 

• Behoud van kwaliteiten (natuur, ruimte, water). 

• Verbetering OV / toegankelijkheid Zeewolde. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 Trends en ontwikkelingen 

 

Bijlage 2 Feiten en cijfers 

 

Bijlage 3 Situatie (leef)milieu Zeewolde  
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Bijlage 1 Trends en ontwikkelingen 
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Bijlage 2 Feiten en cijfers 

 

 

 

Lelystad en Dronten 
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DEMOGRAFIE 

Bevolkingspiramide 

 

Zeewolde heeft een relatief jonge bevolking.  
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Bevolkingsprognose 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84527NED/table?ts=1594995776618  

  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84527NED/table?ts=1594995776618
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Toename eenpersoonshuishoudens 

 

Bron: Cbs.nl 

 

Bron: Cbs.nl 

 

Er is een toename zichtbaar in het percentage eenpersoonshuishoudens en het percentage 

eenouderhuishoudens. Het percentage meerpersoonshuishoudens neemt af, evenals het percentage 

huishoudens met kinderen en twee ouders.  
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Vergrijzing 

  

De komende 30 jaar zal de bevolking van 65 jaar en ouder verdubbelen in Zeewolde. Daartegenover staat 

dat het aandeel jongeren van 0 tot 20 jaar relatief afneemt.  

 

Gezondheid 

 

  



Beleidsanalyse, versie 25-08-2020 Pagina 41 
 

Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt in Zeewolde ligt lager dan het landelijk gemiddelde. 

Landelijk liggen de percentages als volgt: 

 

 

 

 

Ter vergelijking: in 2019 had 50% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht. In Zeewolde is 

dat 46%.   

 

Conclusie op basis van feiten en cijfers: 

De bevolking zal in geringe mate groeien, blijkt uit cijfers van het CBS. Zeewolde heeft een relatief 

jonge bevolking. Het aandeel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen neemt toe, terwijl het 

aandeel meerpersoonshuishoudens afneemt. Dat heeft gevolgen voor de woningbehoefte.  

Tot 2050 zal het aandeel ouderen verdubbelen. Dit heeft gevolgen voor het aantal en het type 

zorgvoorzieningen, (een toename van) mantelzorg, de inrichting van de openbare ruimte en de 

toegankelijkheid van voorzieningen en winkels, wenselijkheid van levensloopbestendige woningen en een 

grotere behoefte aan seniorenwoningen en dergelijke. Daarnaast streeft het rijk ernaar om het aandeel 

werkenden te vergroten, zodat de verhouding werkenden – niet werkenden verbetert, bijvoorbeeld door 

betere arbeidsperspectieven voor allochtonen en betere kinderopvang zodat beide ouders kunnen 
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werken. Het heeft echter ook gevolgen voor de voorzieningen die nu speciaal gericht zijn op de jeugd. 

Als het aandeel jongeren af neemt in Zeewolde, dan zullen dook de voorzieningen daarvoor afnemen.  

Het grootste aantal banen is te vinden in de handel en overige zakelijke diensten, maar ook in vervoer en 

opslag, horeca en gezondheids- en welzijnszorg.  

Zeewolde is energieneutraal. Er is nog ruimte voor meer energieopwekking, bijvoorbeeld door 

zonnepanelen. Ook worden momenteel windmolens vervangen door windmolens met een groter 

vermogen.  

 

Het aandeel auto’s in Zeewolde ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Gezien de ligging van Zeewolde 

is dat wel verklaarbaar. Het betekent dat aandacht besteed moet worden aan een goede parkeernorm. 

Het biedt daarentegen ook kansen voor het stimuleren van andere vormen van vervoer. 
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Bijlage 3 Situatie leefmilieu Zeewolde 

Kaarten lucht, geluid, externe veiligheid, archeologie, bodem, geur en beweegvriendelijke omgeving 
Luchtkwaliteit 
 

Grenswaarden: 

Grenswaarden luchtconcentraties PM10  

Luchtconcentratie Norm 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

24-uursgemiddelde concentratie 50 µg/m³maximaal 35 maal per jaar 

Grenswaarden luchtconcentraties PM2,5  

Luchtconcentratie Norm 

Jaargemiddelde concentratie 25 µg/m³ 

Tabel: Grenswaarden 

 

De luchtkwaliteit in Zeewolde blijft ruim binnen de genoemde grenswaarden, zoals blijkt uit de kaarten. 
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De stikstofconcentratie binnen de gemeente ligt grotendeels tussen de 10-16 NO2 µg/m3 en langs de doorgaande wegen 16 tot plaatselijk 25 NO2 µg/m3 
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De concentratie fijnstof (PM10)binnen de gemeente ligt grotendeels tussen de 15-17 µg/m3 en plaatselijk rond de 17-19 µg/m3 

 

 

De concentratie fijnstof (PM2,5)binnen de gemeente ligt grotendeels tussen de 8-10 µg/m3 en plaatselijk rond de 11-12 µg/m3 

Bron: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten, kaarten 2017  

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
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Geluid 

Wegverkeerslawaai 

 
Bron: https://kaart.flevoland.nl/geluid2017/  

 

  

https://kaart.flevoland.nl/geluid2017/
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Wegverkeerslawaai A28 

 
Bron: https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidcontouren.aspx  

  

https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidcontouren.aspx
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Geluidzone industrielawaai Trekkersveld 

 
Bron: bestemmingsplan Trekkersveld en Horsterparc 2013 
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Externe veiligheid 

 

Bron: risicokaart.nl.  

Er gelden risicoafstanden voor enkele bedrijven op trekkersveld, tankstations en langs wegen en een buisleiding.  
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Archeologie 

  

Bron gemeentelijke archeologische Vrijstellingenkaart, 2016 
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Bodem 

Kwaliteit gehele gemeente: Landbouw – Natuur 

 

 

 

Bron: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, 2019 
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Geur (agrarische bedrijven) 

 
Bron: PlanMER bestemmingsplan Buitengebied, 2015 
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Leefbaarheid 

 
Bron: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten Leefbaarometer 2018 

 

In Zeewolde is de leefbaarheid gemiddeld genomen voldoende.  

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
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Beweegvriendelijke omgeving 

 

Bron: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten - Beweegvriendelijke omgeving 

 

Zeewolde heeft gemiddeld over de hele gemeente gezien een beweegvriendelijke omgeving. 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
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