MEER RUIMTE VOOR EIGENBOUW
Studieochtend eigenbouw in BLS-gemeenten

Luchtfoto van Laren III, gemeente Lochem, waar de toekomstige bewoners zelf de stedenbouwkundige opzet
en verkaveling hebben bepaald. Het plan is grotendeels in individuele vrije kavels uitgegeven. Een
startersgroep ontwikkelt gezamenlijk 24 woningen in eigen beheer.
Foto: IM-RO procesmanagement stedenbouw landschap BV, Oldenzaal
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Colofon
Deze tekst is gemaakt op basis van de Studieochtend Eigenbouw in BLS-gemeenten,
donderdag 6 maart 2008, Hotel Park Plaza Utrecht.
Sprekers waren Ella Vogelaar (minister voor Wonen, Wijken en Integratie), Harrie Bosch
(wethouder van de gemeente Utrecht), Roelof Bleker (wethouder van de gemeente Enschede),
Evert Jan van Baardewijk (jurist en adviseur bij Purple Blue), Frans van Deursen
(programmaleider PO van de gemeente Almere), Pieter Elsinga (specialist Huisvestingswet van het
ministerie van VROM) en Frits Pijnenburg (adviseur BIEB Advies en ex-wethouder van de
gemeente Bladel).
Dagvoorzitter was Martin Mulder (directeur Programma’s van de gemeente Utrecht).
De ochtendsessie werd in de middag vervolgd door een rondleiding in De Kersentuin, Leidsche
Rijn Utrecht, ingeleid en verzorgd door Ronald Koekkoek (initiatiefnemer en bewoner).
Verslag: Henk Bouwmeester
Meer informatie:
SEV Realisatie
Hans Vos
Postbus 1833, 3000 BV Rotterdam
T (010) 282 5090
E iceb@sev-realisatie.nl
W www.iceb.nl en www.sev-realisatie.nl

SEV Realisatie is hét bureau voor programma- en kennismanagement op de terreinen wonen,
zorg en leefomgeving. We zijn praktische professionals die stimuleringsprogramma´s opzetten en
uitvoeren. Overheid en non-profit instellingen zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. We zetten
ons enthousiast in om innovaties te implementeren en brede toepassing te bevorderen. Zo geven
we handen en voeten aan beleid.
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MEER RUIMTE VOOR EIGENBOUW
Als mensen daarvoor de kans krijgen, willen velen hun eigen huis bouwen. Want eigenbouw biedt
meer mogelijkheden om een droom te realiseren. Wie het goed aanpakt, krijgt bovendien meer
kwaliteit voor minder geld. En wie het samen met anderen doet, bouwt en passant aan een sociaal
sterke buurt. De rijksoverheid wil eigenbouw bevorderen en biedt gemeenten instrumenten om aan
de slag te gaan. In de eerste plaats met een kenniscampagne. Daarnaast met subsidie: gemeenten
die op dit vlak meer dan gemiddeld presteren, zien dat terug in de hoogte van de bijdrage vanuit
het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS). Groepen van bewoners worden, via de provincies, met
rijkssubsidie bedeeld. In de derde plaats met wetgeving: de nieuwe Grondexploitatiewet biedt een
instrument om eigenbouw in een exploitatieplan vast te leggen.
Een eigen huis
Eén ontwikkelaar kan honderd dezelfde woningen bouwen, maar honderd particulieren kunnen
dat nooit. Eigenbouw staat daarmee garant voor variatie in de stedelijke ontwikkeling; zowel in
uitleggebieden als in bestaand bebouwd gebied. De grootste proeftuin voor particulier
opdrachtgeverschap in Nederland is Almere. Onder de titel Ik bouw mijn huis in Almere wil de
gemeente dat particulier opdrachtgeverschap op grote schaal voor burgers bereikbaar wordt. Net
als in België waar 70 procent van de woningen door particulieren wordt gebouwd, of als in
Frankrijk (40 procent) of Duitsland (30 procent), zo schrijft Almere in een promotiebrochure.
Almere schept er in bestemmingsplannen volop ruimte voor. Niet alleen aan de gouden randjes,
maar als een integraal onderdeel van de stedelijke ontwikkeling. Er zijn een kavelpaspoort (twee
A4-tjes waarin staat wat moet en wat niet mag), een marketingcampagne (met een kavelfestival)
en een kavelwinkel. De gemeente organiseert cursussen en excursies voor eigenbouwers. Er is
subsidie voor bouwbegeleiding door bureaus die de gemeente heeft geselecteerd. Het lijkt een
loodzware opgave voor de gemeente. Vooral omdat het niet om een paar particuliere woningen
gaat; de ambitie is om per jaar duizend kavels voor eigenbouw uit te geven. Tot 2030 gaat het
om minstens 20.000 kavels. Dat is nog eens wat anders dan zaken doen met vijf of zes
projectontwikkelaars die elk een paar duizend woningen realiseren.
Roombeek
Almere heeft veel geleerd van de aanpak in Roombeek (Enschede). Daar kregen bewoners na de
vuurwerkramp van 13 mei 2000 de gelegenheid om hun eigen woning te herbouwen. Eerst de
slachtoffers en daarna, voor de resterende kavels, ook andere belangstellenden. En zo is onder de
noemer ‘Maatwerk in wonen’ de wederopbouw voor een groot deel het werk van particuliere
opdrachtgevers geweest. Wethouder Roelof Bleker: “Als je ziet wat mensen investeren in een
badkamer of een keuken… En dan niet kunnen investeren in de buitenkant van hun woning…? Dat
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is toch te gek voor woorden! Geef mensen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan: kopers,
maar misschien ook wel huurders. Hier hadden we de kans. Dus hebben we het gedaan.”
De bewoners konden daarbij met steun van de gemeente worden begeleid door bureau Stedelijk
Wonen. Marga Brunninkhuis (projectleider van Stedelijk Wonen): “In Nederland zijn we eraan
gewend geraakt dat projectontwikkelaars woningen realiseren. De bewoners staan buiten spel.
Hier wilden we de bewoners weer partij maken in de driehoek tussen aannemer, opdrachtgever en
architect.” Sommige bewoners kozen voor een woning uit de catalogus, maar opvallend veel
bewoners kozen, aangespoord en begeleid door Stedelijk Wonen, voor een eigen architect. Het
leverde een bijzondere wijk op met een zeer gevarieerde bouw. Moderne architectuur, maar ook
jaren-30-stijl. Sommige bewoners kozen ervoor op de verdieping te wonen, anderen op de
begane grond, al dan niet met een woonkeuken. Er zijn ook woningen met een torenkamertje en
woningen met een loft. Wat direct opvalt is, dat eigen woonwensen tot volstrekt unieke
woningen leiden. Wat ook opvalt, is dat de woningen groot zijn voor hun prijsklasse, dus ook in
dat opzicht was de Enschedese aanpak een succes.
Urgentie en overtuiging
In Enschede was er een duidelijke urgentie om het zo aan te pakken. De gemeente had een morele
plicht om de getroffen buurtbewoners te betrekken bij de wederopbouw. Daarbij ontdekte zij dat
deze manier van werken het beste naar voren haalt, zowel voor de betrokken bewoners, voor de
wijk als voor de stad als geheel. In Almere is deze directe aanleiding er niet. Maar de kans is er
wel, omdat de gemeente de meeste grond in eigendom heeft. En de overtuiging is er ook,
gepersonifieerd in wethouder Adri Duijvestein. Zijn boodschap luidt steevast: eigenbouw levert
meer variatie, interessantere woonwijken, sociaal sterkere buurten en een betere verhouding
tussen prijs en kwaliteit. In Almere maken mensen meer stad, is zijn overtuiging en “voor zoiets
simpels als een woning heb je helemaal geen ontwikkelaar nodig”, zei hij onlangs in een
interview.

Detail Roombeekhofje, Enschede
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Vinex = saai
Met Enschede en Almere is eigenbouw weer terug van weggeweest. Want vroeger bouwde
iedereen zijn eigen huis. Onder druk van ruimtegebrek, woningnood, behoefte aan ordening en
regelzucht, is de woningbouwproductie decennialang geïnstitutionaliseerd. Professionele partijen
als woningcorporaties en projectontwikkelaars brachten alle expertise in en droegen de financiële
risico’s. De bewoner werd woonconsument. Maar op de golven van de individualisering groeide
vooral in de jaren negentig de weerstand tegen eenvormigheid. Het begrip Vinexwijk werd
metaforisch voor saaiheid. Carel Weeber introduceerde het Wilde Wonen, toenmalig TweedeKamerlid Adri Duivesteijn maakte er een kruistocht van en toenmalig staatssecretaris Johan
Remkes (VROM) riep gemeenten op om voortaan minstens dertig procent van de
nieuwbouwopgave door particulieren te laten realiseren. Vanaf 2005 zou dat in beginsel het
geval moeten zijn, staat er in de Nota Wonen (2000). Het moest afgelopen zijn met het
paternalisme in de woningbouw.
Belgische toestanden
In de praktijk heeft Remkes’ oproep nog tot weinig beweging geleid. In 2007 werd niet meer dan
een schamele 10,4 procent van alle woningen in opdracht van particulieren gebouwd. De meest
landschappelijk gelegen provincies scoren het hoogst, met Zeeland, Friesland, Groningen en
Drenthe op kop. In de Randstad ligt de eigenbouwproductie rond de vijf procent. Gemeenten
zeggen geen grond te hebben, zijn bang voor ‘Belgische toestanden’ en vrezen een overbelasting
van het gemeentelijke apparaat. Het is nu eenmaal gemakkelijker om één kavel uit te geven aan
één projectontwikkelaar, dan om met iedere individuele eigenbouwer om tafel te moeten, zei
minister Ella Vogelaar bij de opening van de studieochtend Eigenbouw: “Maar opvallend is, dat
als gemeenten eenmaal over de drempel zijn, zij er juist heel enthousiast over zijn. Het is ook echt
inspirerend en leuk voor gemeentebestuurders!” De minister zette uiteen dat particulier
opdrachtgeverschap ook voor specifieke groepen bewoners van belang kan zijn. Zoals starters op
de woningmarkt en ouderen die zorg koppelen aan huisvesting: “Fantastische initiatieven van
burgers, waar de gemeente ook nog aan kan verdienen in verband met een besparing op de kosten
voor de WMO.”
Het is natuurlijk ook de vraag hoe erg die ‘Belgische toestanden’ zijn. Toegegeven: niet alle
woningen in Roombeek zijn even fraai. En niet alle woningen staan even fraai op hun kavel.
“Hoe dan ook, je vindt er iets van”, zegt Marga Brunninkhuis van Stedelijk Wonen. En misschien
is dat wel het geheim van een wijk met identiteit. Zonder wrijving, geen glans.

5

Het Rijk betaalt mee
Het Rijk wil eigenbouw bevorderen en geeft daarvoor al sinds 2005 financiële steun via het Besluit
Locatiegebonden Subsidies (BLS). In februari 2008 stemde het kabinet in met een aanzienlijke
verruiming van de subsidieregeling.
3 42,5 miljoen voor eigenbouw
Het Ministerie van VROM heeft met twintig stedelijke regio’s afspraken gemaakt om het
verwachte woningtekort terug te dringen. Het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) met een
totaalbudget van € 650 miljoen is daarvoor bedoeld. Uit dit BLS-fonds is € 42,5 miljoen bestemd
voor bevordering van eigenbouw. Dit bedrag wordt als bonus uitgegeven aan regio’s die in een
zeker jaar meer woningen in particulier opdrachtgeverschap realiseren dan zij gemiddeld deden in
de periode 1998-2002. Dit gemiddelde, de zogenoemde drempel, wordt uitgedrukt in een
percentage van de bouwopgave. Volgens de bestaande afspraken krijgt de regio per
eigenbouwwoning boven de drempel, € 1.600 extra, dus boven op de normale BLS-subsidie voor
iedere opgeleverde woning.
Gemeenten binnen de BLS regio’s
Die regeling is recent op enkele punten veranderd. Er is nu ook een extra subsidie rechtstreeks
beschikbaar voor individuele gemeenten binnen de regio, die zelf boven de drempel presteren. En
als een gemeente de drempel eenmaal heeft genomen, dan wordt niet alleen € 1.600 per woning
boven de drempel uitgekeerd, maar ook € 800 per woning onder de drempel. Een kleine
gemeente kan zich daardoor onderscheiden, ook als een grote gemeente in dezelfde regio weinig
doet om eigenbouw te bevorderen. Met dit budget kunnen gemeenten bijvoorbeeld investeren in
eigen personele capaciteit, in bouwbegeleiding of in een regeling om aanloopkosten te
financieren. Komt de regio als geheel over de drempel dan blijft van kracht dat zij als regio
€ 1.600 per woning ontvangt.
In de nieuwe regeling staat dat de regio die bijdrage vervolgens moet versleutelen naar de
gemeenten die hebben bijgedragen aan het halen van de drempel. In het geval dat een gemeente
niet alleen zelf boven de drempel komt, maar wanneer ook de BLS-regio boven de drempel komt,
kan de gemeente dus een bonus van € 3.200 per eigenbouwwoning tegemoet zien.
3 8 miljoen voor collectieven
Uit het budget voor bevordering van eigenbouw gaat € 8 miljoen naar de provincies. Zij
gebruiken dit bedrag om initiatieven van collectief particulier opdrachtgeverschap te bevorderen,
via een eigen verordening. Bewonersgroepen kunnen hieruit bijvoorbeeld subsidie krijgen ter
dekking van aanloopkosten. Het kan een substantiële startsubsidie zijn voor baanbrekende
projecten. Opmerkelijk is, dat dit budget niet beperkt is tot de BLS-regio’s. Op verzoek van de
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Tweede Kamer kunnen ook initiatieven buiten deze regio’s hier gebruik van maken.
Ingewikkeld
De nieuwe regeling is op 8 februari 2008 door het kabinet vastgesteld en gaat met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2007 in. Minister Vogelaar was de eerste om toe te geven dat de regeling
ingewikkeld in elkaar zit: “Het zijn de riemen waar we voorlopig mee moeten roeien. En ik ga er
ook echt opnieuw naar kijken hoe we tot een vereenvoudiging kunnen komen.”

Een rekenvoorbeeld
Regio X

In de fictieve regio X werden van 1998 tot 2002 2,6 % van alle woningen
gebouwd in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dit percentage geldt als de
PO-drempel.

De productie

Stel dat de regio in 2007 3.000 woningen oplevert waarvan 70 in eigenbouw.
Dat is 2,3 %. De regio ontvangt in dit jaar geen eigenbouw-bonus vanuit de BLS,
omdat de PO-drempel niet is gehaald.

Gemeente Y

De gemeente Y is een kleinere gemeente in regio X. Stel dat deze gemeente in
2007 80 woningen oplevert. De PO-drempel ligt voor deze gemeente op 2,6% x
80 = 2 woningen.

Eigenbouw in X

Stel dat er van de 80 woningen die in 2007 in de gemeente Y worden
opgeleverd, er 20 in (collectief) particulier opdrachtgeverschap tot stand komen.

Bonus eigenbouw

Volgens de oude regeling krijgt de gemeente Y geen eigenbouw-bonus omdat de
regio X als geheel onder de PO-drempel blijft. Volgens de nieuwe regeling
ontvangt de gemeente voor de 18 woningen die zij boven de drempel oplevert 18
x € 1.600 = € 28.800 plus 2 x € 800 = € 1.600 voor de woningen onder de
drempel. De totale subsidie (bovenop de reguliere BLS-uitkering) is in dit
voorbeeld € 30.400. Hieruit kan de gemeente bijvoorbeeld een parttimer
aanstellen die ervoor zorgt dat het PO-beleid in 2008 tot nog betere resultaten
leidt.
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PO in de wet
Het Rijk wil met nieuwe wetgeving gemeenten handvatten bieden om eigenbouw te bevorderen. In
de eerste plaats met de nieuwe Grondexploitatiewet. Het exploitatieplan is hierin het centrale
instrument waarin gemeenten een percentage eigenbouw dwingend kunnen vastleggen. In de
tweede plaats de herziene Huisvestingswet. Deze biedt gemeenten mogelijkheden om niet alleen de
toekenning van woningen, maar ook de uitgifte van kavels te sturen.
Definities
Evert Jan van Baardewijk van adviesbureau Purple Blue, de juridische tak van Tauw, haalt de
definitie van particulier opdrachtgeverschap aan: een vorm van opdrachtgeverschap waarbij de
particulier de volledige juridische zeggenschap over de grond heeft. Zo staat het in de nieuwe
Grondexploitatiewet. Het opnemen van eisen rond particulier opdrachtgeverschap in
exploitatieplannen sluit allerlei vormen van consumentgericht bouwen door projectontwikkelaars
dus uit. Ook projectontwikkelaars die als medeopdrachtgever met particulieren aan de slag gaan,
zijn met deze strikte definitie beperkt. Het is uiteraard wel mogelijk dat particulieren een
ontwikkelaar inschakelen om in hun opdracht een woning te bouwen, maar dan blijft de
particulier de opdrachtgever. Verder is collectief particulier opdrachtgeverschap volgens de wet
een vorm van particulier opdrachtgeverschap waarbij meerdere opdrachtgevers zich organiseren
in een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Dus: een vereniging of stichting.
Afdwingbaar
Van Baardewijk legt uit dat de nieuwe Grondexploitatiewet de mogelijkheid biedt om particulier
opdrachtgeverschap volgens deze strikte definities afdwingbaar vast te leggen. De gemeente heeft
de bevoegdheid om de aantallen en de situering van kavels voor particulier opdrachtgeverschap
in het exploitatieplan vast te leggen, mits in het bestemmingsplan voor deze categorie
percentages zijn opgenomen. In de tekst en de kaart van het bijbehorende exploitatieplan moet de
gemeente dan regels opnemen over prijsvorming, de wijze van uitgifte en de categorieën
woningzoekenden: “Daarmee kun je vermijden dat kavels bij ontwikkelaars of bedrijven
terechtkomen.” Handelen in strijd met het exploitatieplan wordt vervolgens gezien als een
economisch delict en is dus strafrechtelijk vervolgbaar. Verdere handhaving vindt plaats via de
bouwvergunning. Uit de jurisprudentie blijkt overigens dat het ook onder de oude wetgeving
mogelijk is om, mits goed onderbouwd, voor dit doel te onteigenen. Dat werd door de Hoge Raad
bevestigd in een arrest rond een zaak in Venray. De betreffende projectontwikkelaar die grond in
handen had, ging niet conform gemeentelijke voorwaarden over tot bouwen in particulier
opdrachtgeverschap. Daarmee kreeg de gemeente een noemer om de grond te onteigenen en zelf
uit te geven, ditmaal aan particulieren.
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Huisvestingswet
De Huisvestingswet biedt gemeenten een instrument om in te grijpen in de woonruimteverdeling
en samenstelling van de woningvoorraad. Doel is de schaarse woonruimte evenwichtig en
rechtvaardig te verdelen. De Huisvestingswet is alleen van toepassing op woningen onder een
bepaald prijsniveau. Op dit moment ligt de grens voor koopwoningen op € 158.500. Door in de
huisvestingsverordening een inkomenseis te stellen aan nieuwkomers, kan een gemeente zorgen
dat er voldoende goedkope woningen overblijven voor inwoners die aan de eigen gemeente zijn
gebonden. In april 2006 heeft de Hoge Raad (arrest Doetinchem/Rietbergen) aangegeven dat de
uitgifte van kavels een indirecte vorm van woonruimteverdeling is en daarmee onder de
Huisvestingswet kan vallen. Daarbij geldt als prijsgrens de prijs van de grond inclusief de te
verwachten bouwkosten.
Gemeenten willen de woonruimte niet alleen op schaarste sturen, maar ook op leefbaarheid. Met
dat doel wordt de Huisvestingswet herzien. De herziening treedt volgens planning in 2010 in
werking. In de herziening van de Huisvestingswet, wordt deze ook toepasbaar op de uitgifte van
kavels voor particulier opdrachtgeverschap. De prijsgrens wordt in de herziene Huisvestingswet
losgelaten. De toepassing van de wet zal afhankelijk zijn van de onderbouwing van de schaarste
of leefbaarheidsproblemen op gemeentelijk niveau.
Kennisoverdracht CPO
Op 28 januari 2008 gaf minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie het startsein
voor een landelijke kenniscampagne over collectief particulier opdrachtgeverschap. De
campagne is gericht op bestuurders, gemeentemedewerkers en politici. Het doel is dat zij meer
routine krijgen in het adviseren over particuliere woningbouw. De campagne bestaat uit een
website, een aantal themabijeenkomsten voor provincies en gemeenten en praktische
ondersteuning.
Zie verder: www.iceb.nl

De Provincie Noord-Brabant en SEV waren
opdrachtgever voor de publicatie ‘Bouwen met
burgers. Handboek CPO voor gemeenten’. De
provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht en
Zeeland hebben hiervan een eigen versie laten
maken.
Zie verder: www.sev-realisatie.nl
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Collectief en individueel
Daar waar twee of meer bewoners in samenspraak in eigen beheer bouwen, is sprake van collectief
particulier opdrachtgeverschap. Wanneer het gaat om grotere groepen bewoners, wordt daar
meestal een rechtspersoon voor opgericht. Collectief particulier opdrachtgeverschap kan
schaalvoordelen hebben boven individueel particulier opdrachtgeverschap. Het kan ook leiden tot
meer saamhorigheid in een buurt.
Bloedgroepen
In bepaalde opzichten hebben ‘individuelen’ en ‘collectieven’ een andere bloedgroep. Mensen die
geïnteresseerd zijn in collectief particulier opdrachtgeverschap hechten niet zo sterk aan
individuele architectuur. Die hechten vooral aan kwaliteit en aan zeggenschap over de eigen
woonsituatie en willen met geestverwanten zoeken naar een ideaal. Mensen die waarde hechten
aan individuele architectuur zien collectief opdrachtgeverschap niet zitten. Die willen juist
optimale vrijheid. Deze mensen moet dus ook door de gemeente niet teveel aan banden worden
gelegd. In een wijk zijn sommige kavels geschikt voor individueel opdrachtgeverschap, terwijl
andere bij uitstek geschikt zijn voor een collectief project. Uit de stedenbouwkundige opzet van
een wijk kan dat worden afgeleid. Het is van belang dat de gemeente daar heldere keuzes in
maakt.
Voor- en nadelen
De gemeente Utrecht stelt in Leidsche Rijn sommige kavels specifiek ter beschikking aan groepen
eigenbouwers. Van deze groepen wordt verwacht dat zij onderling afstemming bereiken over de
fasering en de aanbesteding van het werk aan één aannemer. Wethouder Harrie Bosch (gemeente
Utrecht): “Het schaalvoordeel van collectief particulier opdrachtgeverschap leidt tot een besparing
op de bouwkosten. In principe is er ook een snelle ontwikkeling mogelijk en er zijn afspraken
mogelijk over de fasering, waardoor overlast door bouwwerkzaamheden wordt beperkt.” Volgens
Marcel Kastein (De Regie) levert de schaalgrootte zodanige financiële voordelen op, dat
particulier opdrachtgeverschap daardoor binnen bereik komt van mensen met een inkomen van
€ 30.000 tot € 40.000 per jaar. Volgens Bosch is een tweede voordeel dat er ook minder
begeleiding door de gemeente nodig is. De gemeente hoeft bijvoorbeeld niet de hele verkaveling
te maken. Als de gemeente één groot kavel tekent en daarbinnen alleen een proefverkaveling
maakt, kunnen de leden van het collectief zelf de precieze verkaveling bepalen.
Buurtcohesie
Het belangrijkste voordeel van collectief opdrachtgeverschap boven individueel
opdrachtgeverschap is wellicht, dat er meer wordt gewerkt aan buurtcohesie. De leden van een
collectief zijn immers al lang voor de verhuizing bij elkaar en bij de buurt betrokken. De ervaring
leert, dat de leden van een collectief zich vooral in de eerste processtappen sterk maken voor het
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gehele project en de gezamenlijk te nemen beslissingen. Pas later fixeren eigenbouwers zich meer
op hun eigen woning; achter de voordeur is het individu immers de baas. Collectief particulier
opdrachtgeverschap kan bijzondere projecten opleveren. Mooie voorbeelden die ook door
minister Vogelaar expliciet werden genoemd zijn de vernieuwing van het Wallisblok in
Rotterdam, Spangen en het project De Kersentuin in Utrecht, Leidsche Rijn.
Corporaties
Frits Pijnenburg (adviseur bij BIEB - bouwen in eigen beheer) pleit ervoor dat gemeenten concrete
ambities op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap formuleren: “De raad zou
een wethouder om uitleg moeten vragen als hij zijn doelstellingen niet heeft gehaald. Een
omgekeerde bewijslast dus. Collectief particulier opdrachtgeverschap zou ook door corporaties
moeten worden opgepakt. In feite zijn de corporaties daar ooit uit ontstaan. Dus waarom doen ze
er nu zo weinig mee? De sociale aspecten van collectief particulier opdrachtgeverschap kunnen
bijna niet worden onderschat. Je voelt je thuis in de wijk, je krijgt een leefgemeenschap en je
brengt koopwoningen binnen het bereik van een grotere groep. Mijn voorstel is, dat de gemeente
heldere kaders stelt waar particulieren snel op kunnen inspelen. Onvoorziene vertragingen zijn
altijd een groot risico voor collectieve initiatieven. De gemeente kan daar iets in doen door een
helder beleid te formuleren en dat ook actief uit te dragen.”

Dudok koopt kavels in Almere
De Hilversumse corporatie Dudok Wonen heeft met de gemeente Almere afgesproken een aantal
kavels in Almere te kopen, en deze vervolgens via Sociale Koop betaalbaar aan haar huurders ter
beschikking te stellen. Zij kunnen dan op de kavels hun eigen woning bouwen. Dudok Wonen
betaalt de kosten van de kavel en de helft van de bouwsom. Deze kosten betaalt de koper pas
terug als hij de woning op een bepaald moment verkoopt. Dit nog te betalen bedrag beweegt
mee met de gemiddelde waardeontwikkeling van de woningen in de provincie.
Een voorbeeld: stel dat de koper een kavel koopt ter waarde van € 60.000,-. Dan betaalt Dudok
Wonen deze kavel voor hem. Vervolgens bouwt de koper daarop een woning van € 200.000.
Dan moet hij de helft van de woning, minimaal € 100.000,- zelf financieren. De andere helft
betaalt Dudok Wonen.
De corporatie wil hiermee mensen kans bieden een wooncarrière te maken. Geld (vermogen) is
dan een belangrijke voorwaarde. Hoe meer vermogen, hoe meer kansen op de woningmarkt. Een
eigen woning biedt de kans dat vermogen op te bouwen. En Dudok Wonen geeft mensen die de
eerste stap op de koopwoningmarkt niet zelf kunnen zetten, graag een opstapje.
Bron: www.dudokwonen.nl
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Voorzichtig loslaten
Moderne architectuur lijkt veel mensen niet aan te spreken. Dus als je eigenbouwers hun gang laat
gaat, dan komen wijken vol te staan met slechte kopieën van dertiger jaren huizen en – nog erger
– witte schimmel uit een catalogus. Dat is het vooroordeel. Ook bestuurders zijn beducht voor al te
veel vrijheden en frivoliteiten. Als honderden particulieren hun eigen huis bouwen, kan het alle
kanten uit gaan. Met projectontwikkelaars weet je tenminste wat je krijgt. En oh wee als het een
rommeltje wordt! Sommige gemeenten vinden een middenweg tussen paternalisme en laisser faire:
goede bouwbegeleiding, advies tijdens de planfase en een beperkt aantal heldere richtlijnen.
Kiek’n of ’t klikt
In Roombeek, Enschede, hebben eigenbouwers de mogelijkheid om onder begeleiding van bureau
Stedelijk Wonen een architect te kiezen. Op basis van de wensen van de bewoners, stelt het
bureau een groslijst op met drie architecten. Daarna volgt een ‘Kiek’n of ’t klikt’-gesprek waarin
de bewoners met de architecten kennismaken om een keuze te bepalen. Dan volgt de opdracht:
schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Roelof Bleker (wethouder van Enschede):
“Bij ons mag je een woning uit een catalogus bouwen. Maar liever zien we dat mensen onder
architectuur bouwen. Dan krijg je interessantere ontwerpen. En het blijft een fantastisch idee dat
een architect speciaal voor jou een woning tekent. Helaas hebben niet alle architecten de sociale
eigenschappen die nodig zijn om op deze manier rechtstreeks met bewoners samen te werken.”
Annet Reitsma (gemeente Utrecht, Leidsche Rijn): “Het zou prettig zijn als architecten wat
klantgerichter werken. Particulieren die overdag een baan hebben, kunnen vaak alleen ’s avonds
met de architect overleggen. Zoiets simpels. Daar moet een architect zich wel naar willen voegen.”
Cataloguswoningen
Bleker laat plaatjes zien van Roombeek met een bonte variatie aan stijlen: retro dertiger jaren met
rode baksteen en brede overstekken. En inderdaad ook de witte cataloguswoningen. Maar verder
heel veel unieke ontwerpen met moderne vormen en materialen. “Een goed ontwerp begint
binnen”, zegt Marga Brunninkhuis (bureau Stedelijk Wonen): “Dat leggen we de mensen uit. De
meeste mensen zijn geneigd om eerst de buitenkant te tekenen, maar dat is een afgeleide. Dat is
één van de redenen waardoor iedere woning anders is.” In Almere lijkt meer op zekerheid te
worden gebouwd, zegt Frans van Deursen, programmaleider PO van deze gemeente. En dat
betekent een relatief groot aandeel cataloguswoningen: “Maar ik ben niet zo negatief over de
resultaten. Catalogusbouwers zijn zich ook aan het ontwikkelen. Ze worden steeds flexibeler in
wat ze aanbieden. Ook op het gebied van duurzaamheid en materiaalkeuze. Het verschil tussen
bouwen onder architectuur en catalogusbouw wordt kleiner.”
Randvoorwaarden
Om met particulier opdrachtgeverschap toch eenheid en structuur in een buurt en wijk te krijgen,
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zijn regels en richtlijnen onvermijdelijk. Wethouder Harrie Bosch (gemeente Utrecht) vertelt dat in
Leidsche Rijn tot 2012 jaarlijks 110 kavels voor particulier opdrachtgeverschap worden
aangeboden. Dat is circa twee procent van de uitgifte in dit stadsdeel. Naar verhouding dus niet
heel veel, beaamt hij: “Ik ben toch iets meer paternalistisch sociaal-democratisch ingesteld. Ik wil
dat het allemaal netjes is. De mogelijkheden die er zijn, worden benut, maar wel met supervisie en
begeleiding.” De gemeente wil productdifferentiatie en stedenbouwkundige sturing. Bosch: “Niet
alles mag. Vooral op zichtlocaties is er strenge regie. Als je randvoorwaarden stelt, dan helpt dat.
Mensen voelen zich eerst misschien beknot, maar achteraf zijn ze er blij mee. Je moet
randvoorwaarden wel goed uit kunnen leggen. Anders werkt het niet. Het is lastig als je de kleur
van de bakstenen voor wilt schrijven.” De wethouder toont plaatjes van plannen in Leidsche Rijn,
zoals Johanniterveld met achttien kavels voor collectief particulier opdrachtgeverschap en Eiland
8 waar bouwen onder architectuur in volumes van 10x10x10 meter een voorwaarde is en de
buitenruimte door een landschapsarchitect wordt ingericht.
Mensen kunnen het zelf
De angst voor Belgische toestanden is diep geworteld, ervaart Frits Pijnenburg. Hij is nu adviseur
bij BIEB Advies (bouwen in eigen beheer) maar spreekt ook vanuit zijn ervaring als wethouder
van de gemeente Bladel: “De bouwcultuur is verbonden met de volkscultuur. In Brabant is
eigenbouw meer vanzelfsprekend. Tot diep in de jaren zestig werden de meeste woningen in
particulier opdrachtgeverschap gebouwd. Maar daar zijn we zó ver van afgedreven; we zijn in
Nederland zó lang op het verkeerde pad geweest, dat we nu heel lang bezig zijn om weer terug te
keren.” De ervaring van de Enschedese wethouder Bleker is, dat de bewoners in Roombeek
uiteindelijk meer kwaliteit voor minder geld hebben gerealiseerd: “Kapitale villa’s voor de prijs
van een tweekapper. Betere kwaliteit. Energiezuinige oplossingen.” Ook op Steigerleiland in
IJburg (Amsterdam) is dat de ervaring. Zelfbouwende particulieren zijn gewoon innovatiever.
Pijnenburg: “Mensen kunnen het allemaal zelf, maar het is voor bestuurders heel moeilijk om het
paternalisme een beetje los te laten.”

Casus Kersentuin
De Kersentuin in Utrecht, Leidsche Rijn is gebouwd in collectief particulier opdrachtgeverschap en
is in 2003 opgeleverd. Het is een sociaal en ecologisch duurzame buurt met 93 woningen in tien
varianten; dertig procent huur, de rest koop. Onderdeel van De Kersentuin is een Centraal Wonenproject van vijftien woningen. Ronald Koekkoek, initiatiefnemer en bewoner van het eerste uur,
geeft een rondleiding.
Buurtbetrokkenheid
De Kersentuin oogt als een Gallisch dorpje temidden van buurten die door projectontwikkelaars
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zijn gerealiseerd. De buurtbetrokkenheid is bijna tastbaar. Er staat een wipkip op een binnentuin
die duidelijk niet voldoet aan het Attractiebesluit. Hij is er door een bewoner neergezet en
iedereen kan er gebruik van maken. Datzelfde geldt voor een picknicktafel ergens anders. De
achtertuinen hebben geen schuttingen, maar lopen ongemerkt over in het collectieve groen.
Auto’s ontbreken. De bewoners hebben afgesproken genoegen te nemen met een parkeernorm
van 0,5. Er zijn een paar deelauto’s en er is een parkeergarage onder een daktuin. Komen er meer
auto’s dan moet daar groen voor worden ingeleverd, dus kijken de bewoners wel uit. Wat je niet
direct ziet, maar wel kenmerkend is voor het project, is de ecologische duurzaamheid: het gebruik
van duurzame materialen, passieve zonne-energie, lage-temperatuur wandverwarming, een
gebalanceerd ventilatiesysteem en het gebruik van zonnepanelen. Alle woningen zijn toegerust
met glasvezel voor telefoon en internet. De woningen zijn levensloopbestendig en uitbreidbaar
dankzij een beukmaat van zes meter en de mogelijkheid om de achtergevel los te schroeven en op
een geprepareerde fundering enkele meters naar achteren te verplaatsen. Verder zijn er
gemeenschappelijke voorzieningen zoals een projecthuis, kantoorruimte, een was- en klusruimte
en gemeenschappelijke tuinen. Iedereen heeft een sleutel van de gemeenschappelijke ruimte, eens
per kwartaal is er een eetclub en iedere vrijdag borrel. Wie zin heeft schuift aan.
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Gratis uren
De initiatiefnemers van het project wilden niet alleen zelf hun huis bouwen, ze wilden daarbij
ook het hoogst haalbare op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid realiseren. Door
zelf aan de slag te gaan, is op de kosten voor projectontwikkeling bespaard. Dat is geïnvesteerd
in duurzaamheid en tal van extra’s. En omdat de uren van enthousiastelingen gratis zijn, konden
allerlei noviteiten tot stand komen.
Tempo!
De Kersentuin kende een lange aanloop. Het initiatief is al in 1996 genomen. Pas zeven jaar later
werden de woningen opgeleverd. Ronald Koekoek geeft toe dat hij het niet een tweede keer zo
zou willen doen, ook al is hij zichtbaar trots op het resultaat. Tempo is belangrijk. Want alleen
dan blijft het enthousiasme binnen de groep op een hoog niveau en blijft de oorspronkelijke
groep initiatiefnemers compleet. Sommige Kersentuiners konden geen zeven jaar wachten. Er zijn
huwelijken gesloten en ontbonden. Mensen vonden een baan in een andere stad. De
samenstelling van het collectief is daardoor tijdens de voorbereiding behoorlijk veranderd. Om
het tempo hoog te houden, moeten op het juiste moment de juiste knopen worden doorgehakt, zo
heeft Koekkoek ervaren. Maar wie forceert de beslissing? Uiteindelijk is dat het collectief. Een
onafhankelijke buitenstaander kan de groep naar een beslissing brengen. Dat moet dan iemand
zijn die het gehele proces overziet en de nodige autoriteit bezit. Het tempo werd overigens niet
alleen door de bewoners bepaald. De ontwikkeling werd ook vertraagd doordat de
onderhandelingen met de deelnemende woningcorporatie lang duurden. Nog weer later heeft de
gemeente de planning in de war gestuurd door tussentijdse wijzigingen in het
stedenbouwkundige plan. Kortom: de gemeente kan stimuleren en aanjagen, maar het is ook
belangrijk dat de gemeente het proces niet bemoeilijkt.
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Samenvatting
Eigenbouw leidt tot meer variatie in stedelijke ontwikkeling. Wanneer particulieren het goed
aanpakken, ontstaat er bovendien meer kwaliteit voor minder geld. En wie het samen met
anderen doet, bouwt en passant aan een sociaal sterke buurt. Er zijn tal van aansprekende
voorbeelden, zoals de wijk Roombeek (Enschede), projecten in Leidsche Rijn (Utrecht) en de
aanpak in Almere. De rijksoverheid wil eigenbouw bevorderen. Al in de Nota Wonen is van 2000
is bepaald dat één op de drie nieuwbouwwoningen in opdracht van particulieren zouden moeten
worden gebouwd. Zo’n vaart loopt het op dit moment echter nog niet. Het blijkt dat veel
gemeenten terughoudend zijn. Er is weinig kennis en veel koudwatervrees. Om eigenbouw kracht
bij te zetten heeft het Rijk de subsidie hiervoor verruimd. Bovendien wordt eigenbouw beter in de
Grondexploitatiewet en de Huisvestingswet verankerd. Verder is het Rijk is begonnen met een
landelijke kenniscampagne over collectief particulier opdrachtgeverschap. Over dit thema
organiseerde SEV Realisatie in samenwerking met het Ministerie van VROM | WWI op 6 maart
2008 de studieochtend Eigenbouw in BLS-gemeenten. Tijdens deze ochtend zijn ervaringen
uitgewisseld en zijn de instrumenten die het Rijk biedt, toegelicht. Deze brochure geeft een
impressie van de studieochtend.
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