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I Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek ter afrond ing van de studie bouwkunde, 
afstudeerrichting Vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vooraf 
ben ik met een frisse kijk op het onderwerp aan de slag gegaan. Met als resultaat 
een onderzoek waar ik trots op kan zijn. Niet alleen op dit onderzoek, maar ook op 
het feit dat dit onderzoek de gehele studie afsluit, en ook mede daarop is deze trots 
gebaseerd. 
Het afstuderen is een proces dat zeker niet, als het balletje eenmaal aan het rollen 
is, ook zal blijven rollen. Soms rolt het balletje sneller soms ook heel langzaam. 
Maar dankzij mijn directe omgeving, ouders en zussen, familie, vrienden en lieve 
vriendin Ginny is echter de drive steeds aanwezig geweest om tot een mooi 
eindresultaat te komen. Ook is daar een dankwoordje op zijn plaats voor mijn 
externe begeleidster, Karen de Klerk van de Vereniging Eigen Huis, voor het 
overbrengen van haar enthousiasme over het onderwerp. Ook mede dankzij de rest 
van mijn begeleidingscommissie, Jos Smeets en Leonie van de Ven, die met hun 
kwaliteiten en interesse in het onderwerp het balletje mede aan het rollen hebben 
gehouden. Ook de mensen uit de praktijk en de bewoners waarmee ik gesproken 
heb, wil ik bedanken voor de tijd die ze voor mij hebben vrijgemaakt. 
Uiteindelijk blijft het een proces dat je in je eentje moet volbrengen, daarom kan ik 
zeggen dat ik trots ben op deze prestatie. 

Jos van der Linden 
Eindhoven, 21-01-2004 

Jos van der Linden 

TU/e Bouwkunde / Vastgoedbeheer 

iii 



iv 

Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw 

Jos van der Linden 

TU/e Bouwkunde I Vastgoedbeheer 



Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw Samenvatting 

II Samenvatting 

De Nederlandse woningmarkt wordt steeds meer een vragersmarkt. Consumenten 
zijn steeds mondiger geworden en vragen steeds meer kwaliteit. De 'Nata: Mensen, 
Wensen, Wonen' stelt dat de woonconsument meer zeggenschap moet krijgen in de 
woningbouw. De Nata heeft als doelstelling 33% particulier opdrachtgeverschap in 
2010. Er zijn twee vormen van particulier opdrachtgeverschap te onderscheiden: de 
individuele en collectieve variant. Bij deze laatste variant organiseert een groep 
woonconsumenten zich, en ontwikkelen zij gezamenlijk woningen voor eigen 
gebruik. De collectieve vorm van particulier opdrachtgeverschap biedt een aantal 
potentiele voordelen ten opzichte van de individuele variant. 

De Nederlandse nieuwbouwmarkt is niet uniform, en kan opgedeeld warden in 
meerdere deelmarkten. In veel landelijke gebieden ligt het aandeel particulier 
opdrachtgeverschap al boven de 33% terwijl in de meeste stedelijke gebieden dit 
aandeel nog maar op een schamele 4% ligt. Collectief particulier 
opdrachtgeverschap leent zich ervoor, naast vrijstaande, ook geschakelde en 
gestapelde woningen te ontwikkelen. Collectief particulier opdrachtgeverschap biedt 
daarom een kans om particulier opdrachtgeverschap ook in een stedelijke setting 
mogelijk te maken. Echter, als er naar de vraag gekeken wordt, zou 90% van de 
toekomstige particuliere opdrachtgevers middels de individuele variant de woning 
willen ontwikkelen. Kortom: collectief particulier opdrachtgeverschap komt nog niet 
van de grand. Nadelen als het niet gewend zijn om samen te bouwen, verlies aan 
zeggenschap en weinig voorbeelden van gerealiseerde projecten liggen hier 
mogelijkerwijs aan ten grondslag . De doelstelling van dit onderzoek is dan ook: 

"Het analyseren van de moge/ijke be/emmeringen en het ontwikkelen van 
op/ossingsrichtingen voor de woonconsument die dee/neemt of wit deelnemen aan 
col/ectief particulier opdrachtgeverschap." 

Het spelen van de rol van opdrachtgever houdt in dat de woonconsumenten tijdens 
het vastgoedontwikkelingsproces de volgende zaken moeten verwerven: 
• Opdrachten 
• Kapitaal 
• Grand 

Wanneer de woonconsumenten deze zaken verworven hebben kunnen zij de rol van 
opdrachtgever spelen. Wanneer de woonconsumenten deze rol van opdrachtgever 
spelen zijn daar een aantal voordelen aan verbonden: 

Perfecte afstemming van vraag en aanbod; 
Betere prijs/ kwaliteit verhouding; 
Creeren van een sociale band, welke de toekomstige verhoudingen in de buurt 
ten goede komt; 
Hoger ambitieniveau mogelijk op specifieke gebieden; 
Ontstaan van een aantrekkelijker en gevarieerder woonmilieu door meer 
creativiteit in de ontwerpen van de toekomstige bewoners; 
Naast vrijstaand, is ook geschakelde en gestapelde bouw mogelijk; 
Particulier opdrachtgeverschap en collectief in het bijzonder is een strategie om 
stedelijk te bouwen en betaalbaar te bouwen. 

De definitie van collectief particulier opdrachtgeverschap is als volgt: 

"Een collectief verwerft de grand en heeft de volledige zeggenschap in de vorm van 
opdrachten over het ontwerp en de bouwcapaciteit. Daarbij draagt zij er zorg voor 
dat de benodigde goedkeuringen verleend warden." 
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In dit afstudeeronderzoek is een tweedeling gemaakt in het proces van ontwikkeling: 
onderscheid is gemaakt tussen het vastgoedontwikkelingsproces en het proces 
vooraf dat leidt tot de vorming van het collectief, de opdrachtgever. Deze processen 
zij eerst op basis van literatuur opgesteld. Vervolgens kunnen er een aantal 
verschillen aangewezen worden tussen hoe professionele opdrachtgevers en hoe 
collectieven deze processen doorlopen. Op basis van deze verschillen kan een 
voorzichtige conclusie gegeven worden waar collectieven de belemmeringen 
ondervinden. Om te bezien hoe collectieven het proces doorlopen hebben is gekeken 
naar veertig collectieve projecten, waarvan er vier dieper zijn geanalyseerd, onder 
andere door met betrokken woonconsumenten te praten. Verder is informatie 
gehaald uit gesprekken met een aantal mensen uit de praktijk en door het kijken 
naar ontwikkelingen die van belang zijn. Per proces volgt nu een korte 
samenvatting. 

Op basis van doelstellingen van het collectief en wie de initiatiefnemer is kunnen de 
volgende soorten collectieven onderscheiden word en: 
1. Bouwen voor jezelf; 
2. Bouwen en wonen met extra's; 
3. Bouwen voor de buurt; 
4. Externe partij zoekt kopersgroep. 

De praktijk blijkt veel weerbarstiger te zijn dan de theorie. De collectieven vullen het 
opdrachtgeverschap niet geheel in zoals in de theorie is omschreven. Vaak blijkt dat 
er een externe initiatiefnemer is, of dat er een gedeelte van het opdrachtgeverschap 
uit handen wordt gegeven. Het collectief krijgt dan keuzevrijheden in plaats van 
zeggenschap. 
Voordat het vastgoedontwikkelingsproces doorlopen kan worden zal een collectief 
zich moeten vormen. Dit vormingsproces, en tevens het eerste te onderscheiden 
proces, gaat volgens het collectief vormingsproces. Daarvoor moeten een aantal 
fases doorlopen worden: orientatiefase, juridische en de operationele organisatie. 
Tijdens dit proces wordt van een groep individuele woonconsumenten met een 
bepaalde doelstelling een hecht collectief gevormd. Dit collectief wordt de 
opdrachtgever in het proces. Zoals bleek uit de praktijk kan een collectief niet alleen 
de rol van opdrachtgever vervullen. Hiervoor moet een collectief deskundigheid 
inroepen in de vorm van een externe partij. Daarbij moet het collectief er scherp op 
toezien dat het collectief leidend is en blijft. De externe partij heeft een adviseursrol 
bij het collectief. Partijen die voor deze adviseursrol in aanmerking kunnen komen 
zijn een ontwikkelaar, corporatie, architect of een bouwbegeleider. Deze 
deskundigheid creeert geloofwaardigheid bij overige betrokken partijen gedurende 
het ontwikkelingsproces. Ook heeft deze deskundige partij meestal ingangen in de 
voor de woonconsument ondoorzichtige bouwwereld. 

Het collectief vormingsproces kan opgestart worden door een initiatiefgroep van het 
collectief of door een externe initiatiefnemer. Deze externe initiatiefnemer werft een 
collectief op basis van een benodigdheid. Zo kan een architect een collectief werven 
rondom het ontwerp dat de architect kan maken. Een gemeente kan op deze manier 
ook initiatiefnemer zijn wanneer zij een collectief werft rondom een stuk bouwrijpe 
grond dat beschikbaar gesteld kan worden voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap. 
Tijdens het proces zal het collectief zich organiseren in de vorm van een 
rechtspersoon. De meest democratische rechtsvorm is de vereniging. Binnen een 
vereniging heeft iedereen evenveel zeggenschap. Deze rechtsvorm verdient dan ook 
de voorkeur omdat zeggenschap een van de belangrijkste aspecten van het 
opdrachtgeverschap vertegenwoordigt. 
De werving van de leden van het collectief moet in een zo vroeg mogelijk stadium 
compleet zijn. De doelstelling die een collectief op heeft gesteld moet daarom 
zodanig zijn dat het potentiele leden niet afremt om deel te nemen. 

Wanneer het collectief gevormd is zal ze het vastgoedontwikkelingsproces, het 
tweede proces, moeten doorlopen om tot de ontwikkeling van de woningen te 
komen. Hiervoor moet het collectief een aantal fases doorlopen: initiatieffase, 
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locatieverwerving, planontwikkelingsfase, verkoopfase, realisatiefase en tenslotte 
volgt de fase waarin de woningen bewoond warden door de leden van het collectief, 
de beheerfase. 
Belangrijkste belemmeringen die het collectief in het ontwikkelingsproces tegenkomt 
zo blijkt uit de praktijk zijn de beschikbaarheid van de grand en de financiering van 
de ontwikkeling. 

Opdrachten 

Grond Bouwcapaciteit 

Ontwerp 
Kapitaal 

Goedkeuringen 

Figuur II.1: De benodigdheden in het proces. 

Bij de beschikbaarheid van de grand is het van belang dat dit in een vroeg stadium 
in het proces duidelijk is. Veel potentiele ontwikkelende woonconsumenten zullen 
afhaken wanneer zicht op grand niet snel duidelijk wordt. Een gemeente zou dus 
bouwrijpe grand op voorraad moeten hebben en deze bij voorkeur uitgeven aan 
collectieven in plaats van de professionele opdrachtgevers. Deze collectieven moeten 
dan op hun beurt wel laten zien dat ze het project tot een goed einde kunnen 
brengen. Dit betekent goed georganiseerd, omringd met een aantal deskundigen en 
een goed plan van aanpak. Gemeenten hebben echter nog geen wettelijke middelen 
om zeggenschap te hebben over grand dat niet in haar bezit is. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat de nota grondbeleid wordt aangenomen. 

Een tweede belangrijk struikelblok voor woonconsumenten is de financiering van de 
ontwikkeling . Een financiering op basis van een hypotheek is pas mogelijk nadat er 
een koop- aannemingscontract is gesloten. Voor die tijd zijn er risico's dat gemaakte 
kosten, door het collectief, niet leiden tot een resultaat. Hiervoor kan een collectief 
afspraken maken met een architect en bouwbegeleider dat zij werken op basis van 
no-cure-no-pay, zodat op het moment dat er in het ontwikkelingsproces pas 
zekerheid is, dat het project gerealiseerd kan warden, dan de betrokken partijen 
betaald warden. Dit gee~ zekerheid aan de woonconsumenten, en tegelijkertijd 
bindt het ook de betrokken partijen aan het collectief. 

Wanneer deze zekerheden ingebouwd kunnen warden in het proces zullen 
woonconsumenten eerder instappen in een collectief. De oplossingsrichtingen 
kunnen ingedeeld warden in een aantal thema's: 
• Zekerheid 
• Beperking financiele risico's 
• Zeggenschap 
• Transparantie 

Uiteindelijk kunnen de volgende oplossingsrichtingen voorgesteld warden: 

faciliteren van de initiatieffase door gemeente; 
Het Rijk stimuleren om de Nata Grondbeleid in te voeren, zodat de 
exploitatiewet gebruikt kan warden; 
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Ontwikkelaars en woningbouwcorporaties stimuleren om grond af te staan aan 
woonconsumenten, dit in combinatie met behulp van de exploitatiewet. De 
kennis die deze opdrachtgevers in huis hebben te verhuren aan de 
woonconsumenten; 
Zoeken van andere financiers zoals banken, die de voorfinanciering op zich 
willen nemen; 
Het Rijk stimuleren om de residuele waardemethode af te schaffen om 
grondprijs inzichtelijk te maken. Deze inzichtelijkheid en loskoppeling van de 
marktprijs kan zorgen voor een prijsdaling. Hiervoor is de Vereniging Eigen Huis 
in gesprek met het Rijk. Dit voorstel staat in de Kavelconvenant; 
Standaard grondovereenkomst opstellen tussen gemeente en collectief. Waarbij 
het collectief de grond pas bij een aannemingsovereenkomst hoeft te betalen; 
Verandering van de bouwregelgeving is gewenst. Een vergunning op basis van 
het collectieve ontwerp en een vergunning op basis van het individuele ontwerp. 
Wanneer het collectieve ontwerp in de procedure is kunnen de individuele 
woonwensen ontworpen warden. Op deze manier schuift het proces in elkaar; 
Verspreiding van de kennis van de woonconsumenten die een project mede 
ontwikkeld hebben. Deze kennis kan bijdrage aan meer bekendheid van 
collectief particulier opdrachtgeverschap; 

De mogelijke toename van collectief particulier opdrachtgeverschap is op basis van 
de gegeven oplossingsrichtingen moeilijk in cijfers uit te drukken. Collectief 
particulier opdrachtgeverschap heeft zeker wel toekomst. De woningmarkt gaat 
richting een vragersmarkt. Veel is echter nog afhankelijk van de opstelling van 
betrokken partijen. Gemeenten kunnen veel meer faciliteren op het gebied van 
collectief particulier opdrachtgeverschap. Hiervoor moeten gemeenten wel inzien dat 
eenderde particulier opdrachtgeverschap geen doel op zich moet zijn. Gemeenten 
moeten de voordelen van collectief particulier opdrachtgeverschap inzien en deze 
vorm van ontwikkeling gebruiken als middel om een aantal beleidspunten te halen. 
Zo kunnen ouderen gestimuleerd worden om samen woningen te ontwikkelen, al 
dan niet in combinatie met voorzieningen. Ouderen willen kleiner gaan wonen, maar 
wensen wel kleinkinderen te kunnen ontvangen. Ouderen kunnen in die zin 
bijvoorbeeld gezamenlijk een aantal logeerkamers ontwikkelen die door iedere 
bewoner gebruikt kunnen warden. Een andere doelgroep die de aandacht krijgt zijn 
de starters. Door de enorme prijsstijging van het afgelopen decennium zijn 
koopwoningen voor starters moeilijk bereikbaar geworden. Door middel van 
collectief ontwikkeling kan dit wel bereikbaar warden. Een gemeente of andere partij 
moet wel deze doelgroep op het idee brengen en laten zien dat dit mogelijk is. 
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Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw Hoofdstuk 1 

1 Aanleiding 

1.1 Inleiding 

Dit eerste hoofdstuk is een inleidend hoofdstuk. In de eerste paragraaf zal de 
aanleiding voor dit afstudeeronderzoek behandeld warden. Na de probleemstelling 
en doelstelling van dit onderzoek volgt het plan van aanpak. Vervolgens zal de 
leeswijzer de opzet en opbouw van het verslag beschrijven. 

1. 2 Probleemschets/ onderzoeksanalyse 

Het accent van de woningnood is de laatste jaren steeds meer verschoven van een 
kwalitatieve woningnood naar een kwantitatieve woningnood. Er is sprake van een 
mismatch tussen vraag en aanbod. De woonwensen van woonconsumenten zijn 
veranderd door ontwikkelingen als individualisering, vergrijzing, internationalisering 
en emancipatie. Deze woonwensen warden niet vervuld wordt door het huidige 
aanbod van de marktpartijen. De woonconsumenten zij n echter steeds mondiger 
geworden en ze weten wat ze willen op woongebied . Projectontwikkelaars zijn 
ondertussen al bezig met deze ontwikkelingen aan de vraagzijde en bieden daarom 
deze woonconsumenten steeds meer inspraak in de vorm van consumentgericht 
bouwen. Voor de consument betekent dit keuzemogelijkheden: van het zelf 
uitzoeken van de tegeltjes tot inspraak in de indeling van de woning. 
Voor voormalig Staatsecretaris Remkes van het ministerie van VROM ging deze 
inspraak nog niet ver genoeg. Remkes schreef daarop de "Nota: Mensen, Wensen, 
Wonen1

". In deze Nota schrijft hij dat hij de burger nog meer wil betrekken bij het 
bouwproces, niet alleen door middel van de keuzes die warden voorgelegd door de 
huidige marktpartijen, maar door de ultieme vorm van zeggenschap: particulier 
opdrachtgeverschap. De woonconsument wordt zelf opdrachtgever. Op deze manier 
kan de woonconsument zelf zijn droomhuis ontwikkelen . 

Remkes omschrijft twee vormen van particulier opd rachtgeverschap. Ten eerste het 
individueel particulier opdrachtgeverschap, waarmee de woonconsument op een 
vrije kavel zijn woning kan ontwikkelen, en ten tweede het collectieve particulier 
opdrachtgeverschap. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap organiseert een 
groep woonconsumenten zich en realiseren zij gezamenlijk hun woningen. De 
doelstelling van de "Nota: Mensen, Wensen, Wonen" is 1/3 particulier 
opdrachtgeverschap in de woningbouw na 2005. Inmiddels is dit bijgesteld tot 1/3 
na 2010. 

Particulier opdrachtgeverschap wordt vaak ten onrechte alleen geassocieerd met de 
individuele variant. Daarbij gaat het om een vrijstaand huis op een ruime kavel. Dit 
blijkt ook uit de spreiding van particulier opdrachtgeverschap over Nederland. Het 
aandeel particulier opdrachtgeverschap in Friesland ligt al boven de 40%, dit betreft 
bijna geheel individueel particulier opdrachtgeverschap. In de randstad ligt dit 
percentage nog onder de 5%2• Echter in Nederland is niet genoeg grand beschikbaar 
om iedereen een huisje op de hei voor zich zelf te laten ontwikkelen. Juist in de 
stedelijke gebieden is het noodzakelijk om in hogere dichtheden te bouwen 

1 Ministerie van VROM, Nota: Mensen, wensen, wonen 
2 Rigo Research BV, Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw ... 
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Collectief particulier opdrachtgeverschap biedt de mogelijkheid om naast vrijstaand 
ook geschakeld of gestapeld te bouwen. Deze laatste woningtypes kunnen in veel 
hogere dichtheden gebouwd worden. De combinatie van een laag percentage 
particulier opdrachtgeverschap in de stedelijke gebieden en de mogelijkheid om in 
een collectief in een hogere dichtheid te bouwen biedt een kans om het aandeel 
particulier opdrachtgeverschap op 33% te krijgen. Oftewel: collectief particulier 
opdrachtgeverschap is een kans om 33% particulier opdrachtgeverschap te halen. 

Uit onderzoek3 blijkt echter dat maar een op de tien mensen ZOU kiezen voor de 
collectieve variant wanneer men een vrije kavel zou kunnen kopen . De grote vraag 
is waarom de woonconsument hier niet voor kiest. Mogel ijkerwijs zijn er 
belemmeringen die woonconsumenten ervan weerhouden om niet in een collectief te 
ontwikkelen. 

Vereniging Eigen Huis 

Dit afstudeerproject staat onder begeleiding van Vereniging Eigen Huis. Haar 
doelstell ing is: "Vereniging Eigen Huis biedt de (toekomstige) eigen woningbezitter 
door haar kennis en expertise zowel onafhankelijke belangenbehartiging als een 
breed scala van hoogwaardige diensten en producten4

". 

1.3 Probleemstelling 

Op basis van de probleemschets kan een volgende probleemstelling geformuleerd 
worden: 

Zijn er be/emmeringen die een toename van de toepassing van collectief 
particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw in de weg staan, en zo ja 
hoe kunnen deze opgelost warden? 

1.3.1 Onderzoeksvragen 

Uit de probleemstelling kunnen de volgende onderzoeksvragen gedestilleerd worden : 

Wat is opdrachtgeverschap? 
Hoe wordt een collectief opdrachtgever? 
Hoe kan het vastgoedontwikkelingsproces omschreven worden en in welke mate 
verschilt dit bij collectief opdrachtgeverschap? 
Welke partijen spelen een belangrijke rol bij collectief particulier 
opdrachtgeverschap? 
Wat zijn de belemmeringen en waar in het proces komen ze voor? 
Op welke manier kunnen deze belemmeringen weggenomen worden? 

1.4 Doelstelling 

De doelstelling luidt: 

Het analyseren van de mogelijke belemmeringen en het ontwikkelen van 
op/ossingsrichtingen voor de woonconsument die deelneemt of wil 
dee/nemen aan co//ectief particulier opdrachtgeverschap. 

1.5 Afbakening 

12 

Om het onderzoek niet onnodig groot en complex te maken is er een volgende 
afbakening: 

3 Directoraat van de vo/kshuisvesting, Vraag naar particulier opdrachtgeverschap ... 
4 Missie Vereniging Eigen Huis, www.veh.nf 
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Dit onderzoek beperkt zich tot de Nederlandse woningmarkt . 
Er zijn ook vormen van particulier opdrachtgeverschap in de huursector. Omdat 
binnen de huursector een woonconsument geen opdrachtgever kan zijn valt de 
huursector buiten het kader van dit afstudeeronderzoek 
Ook buiten beschouwing van dit onderzoek valt de herontwikkeling van een 
bestaand gebouw van een andere functie naar een woonfunctie. 

1.6 Plan van aanpak 

Het draait in dit onderzoek kort gezegd om drie hoofdpunten. In de eerste plaats 
draait het om de inhoud van het opdrachtgeverschap. Het tweede hoofdpunt is hoe 
het collectief inhoud geeft aan het opdrachtgeverschap. En het derde hoofdpunt 
betreft het collectief dat de rol van opdrachtgever speelt in het ontwikkelingsproces 
van de woningen. Binnen deze dimensies zijn de belemmeringen aan te geven die 
een toename van collectief particul ier opdrachtgeverschap in de weg staan. 

1. Opdrachtgeverschap 2. Het collectief 

3. Het ontwikkelingsproces 

Figuur 1.1: de drie hoofdpunten van het onderzoek 

Om tot de doelstelling te komen worden deze hoofdpunten als volgt in het plan van 
aanpak verwerkt : 

2. Wat houdt opdrachtgeverschap In? 3. Hoe wordt het collectlef als opdrachtgever? 

Ppdrachtgeverschap 
Het collectief als De woonconsumenten ... updrachtgever --... 

4. Wat Is het ontwlkkelingsproces? 5. Wat verteld de praktljk? 

40 projecten ,, 
Analyse vastgoed-

~erschillen in hoe 1. Paleis Noordeinde ontwikkelingsproces 
~ollectieven het "' ?, Goedemeent 
pntw i kkel i ng sproces I"' 

3. Bennekelbosch 
k!oorlopen "' 4. Villa Corsini 

I"' 

I I I 

+ + + 
&.Wat zljn de toekomstlge ontwlkkelingen? 7 . de oplosslngsrlchtlngen 

Toekomstige 
Het genereren van oplossingrichtingen voor: ontwikkelingen 

~ de geconstateerde belemmeringen 
~ -

Met gebruik van 
- Toekomstige ontwikkelingen 
- Gebruikte oplossingsrichtingen in succesvolle cases 

Figuur 1.2: Plan van aanpak 
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1. 6.1 Toelichting op het plan van aanpak 

In het plan van aanpak zijn de verschillende stappen genummerd volgens de 
hoofdstukindeling verder in dit rapport. Deze toelichting kan op die manier dan ook 
gelezen warden als een leeswijzer. 

Hoofdstuk 2: Opdrachtgeverschap 
Het eerste uitgangspunt uit het plan van aanpak is het opdrachtgeverschap. 
Duidelijk gemaakt moet warden wat het opdrachtgeverschap inhoudt. Dit gebeurt op 
basis van de definities voor particulier opdrachtgeverschap en de theorie uit de 
literatuur. Aan de hand van deze bronnen wordt duidelijk gemaakt wat een 
opdrachtgever moet bezitten of doen om deze rol te kunnen vervullen. Ook kunnen 
bij deze stap de voordelen van het opdrachtgeverschap bij de particulier duidelijk 
gemaakt warden. Door het benadrukken hiervan kan het belang van dit onderzoek 
verduidelijkt warden 

Hoofdstuk 3: Het collectief als opdrachtgever 
Bij collectief particulier opdrachtgeverschap is het collectief de opdrachtgever. 
Daarbij is het van belang om duidelijk te maken waarom een collectief gevormd 
wordt. Hierbij vormen de doeleinden van de verschillende consumenten een 
belangrijk uitgangspunt. Op basis van literatuur zal hier vervolgens een collectief 
vormingproces voor opgesteld warden. Het collectief vormingsproces is het eerst 
handvat om de cases in stap 4 te analyseren. 

Hoofdstuk 4: Het vastgoedontwikkelingsproces 
Wanneer een collectief als een opdrachtgever gedefinieerd kan warden stapt zij als 
opdrachtgever het vastgoedontwikkelingsproces in. De fases in het 
vastgoedontwikkelingsproces is het tweede handvat om de cases te analyseren. 

Hoofdstuk 5: Hoe werkt het in de praktijk? De cases 
Aan de hand van een veertigtal reeds gerealiseerde projecten zal tijdens dit 
onderzoek steeds een koppeling van theorie naar praktijk gemaakt warden. In dit 
hoofdstuk zullen vier projecten in verschillende stadia van ontwikkeling dieper 
geanalyseerd warden. Collectieven hebben de processen uit stap 3 en 4 
mogelijkerwijs anders doorlopen dan professionele opdrachtgevers dit doen. Deze 
mogelijke verschillen duiden op oplossingsrichtingen voor stappen in het proces die 
collectieven mogelijkerwijs niet op de reguliere manier hebben kunnen zetten. 

Hoofdstuk 6: De ontwikkelingen 
Bij deze stap warden de ontwikkelingen die mogelijke belemmeringen op kunnen 
werpen, of juist in de toekomst een kans kunnen bieden voor toename van het 
collectief particulier opdrachtgeverschap, meegenomen. 

Hoofdstuk 7: Oplossingsrichtingen 
Stap zes vormt het uiteindelijke doel van dit onderzoek. Op dit punt moet duidelijk 
zijn welke belemmeringen het collectief kan tegenkomen tijdens het collectief 
vormingsproces en welke belemmeringen het collectief als opdrachtgever in het 
vastgoedontwikkelingsproces kan tegenkomen. Voor deze belemmeringen warden 
oplossingsrichtingen aangedragen die de belemmeringen weg kunnen nemen. 
Daarbij kan gebruik gemaakt warden van de opgedane ervaringen van de reeds 
gerealiseerde projecten en van kansen uit de ontwikkelingen . 

Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen 
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De laatste stap is het geven van conclusies. In hoeverre dragen de 
oplossingsrichtingen, uit de vorig stap, bij aan het bereiken van de doelstelling, 
omschreven in dit eerste hoofdstuk. 
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2 Particulier opdrachtgeverschap 

2.1 Inleiding 

Collectief particulier opdrachtgeverschap is een vorm van particulier 
opdrachtgeverschap. Om meer duidelijkheid in het begrip particulier 
opdrachtgeverschap te krijgen zal eerst een definitie gegeven worden voor 
particulier opdrachtgeverschap. Vervolgens wordt de term opdrachtgeverschap 
geoperationaliseerd. 
Als laatste worden de voordelen van de particulier als opdrachtgevers geanalyseerd. 

2.2 Definities particulier opdrachtgeverschap 

De eerste omschrijving van particulier opdrachtgeverschap wordt gegeven door 
voormalig staatssecretaris Remkes (2000), zijn formulering is als volgt: 
"De vorm van zeggenschap waarbij de burger zelf als opdrachtgever optreedt voor 
de bouw van zijn woning, dit betekent vergroting van keuzevrijheid en 
zeggenschap." 

Deze omschrijving heeft een ruime interpretatie, en is voor meerdere uitleg vatbaar. 
Dit onderkennende heeft Remkes daarna een nauwkeurige omschrijving opgesteld: 
"Bij het stimuleren van het particulier opdrachtgeverschap gaat het er primair om 
tegemoet te komen aan de vraag van de burger om ze/f vorm te geven aan zijn 
woonsituatie. Daaraan kan vorm gegeven warden door het individuee/ 
opdrachtgeverschap voor de bouw van de eigen woning. Maar ook meer collectieve 
vormen van particulier opdrachtgeverschap zijn in beeld, zoa/s gezamenlijk bouwen 
van een wooncomplex, bijvoorbee/d voor ouderen. Een bijzondere vorm van 
collectief opdrachtgeverschap is de situatie waarin de bouw van een complex, 
inclusief de inrichting van de woonomgeving, wordt overgelaten aan bijvoorbeeld 
een vereniging van wijkeigenaren." 
In deze omschrijving wordt het collectief opdrachtgeverschap voor het eerst als 
zodanig benoemd. 

Het ministerie van VROM heeft vervolgens de volgende definitie opgesteld als overall 
begrip voor particulier opdrachtgeverschap5 : 

Een consument of een groep consumenten, in dat /aatste geva/ georganiseerd als 
rechtspersoon zonder winstoogmerk, hee~ de vol/edige juridische zeggenschap over 
en draagt verantwoordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de 
bouw van de woning. 

Uit deze definitie van het ministerie van VROM zijn de twee hoofdvormen duidelijk te 
onderscheiden: collectief en individueel particulier opdrachtgeverschap. 

Naast particulier opdrachtgeverschap wordt er vaak gesproken over 
consumentgerichte projectontwikkeling. Dit is een tussenvorm tussen het project 
(serie)matig ontwikkelen van woningen en particulier opdrachtgeverschap. 
Consumentgerichte projectontwikkeling valt niet ender de noemer particulier 
opdrachtgeverschap, op basis van de definities hierboven is dit al te verklaren. Bij 
consument gerichte projectontwikkeling heeft de ontwikkelaar de grond in het bezit 

5 Definitie volgens het Ministerie van Vo/kshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), 
2001 
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en bij particulier opdrachtgeverschap de woonconsument. Een professionele 
ontwikkelaar biedt de consument namelijk verschillende variaties op een bepaald 
woningtype aan. De mogelijke variaties zijn echter reeds bepaald door de 
ontwikkelaar. 

Naast de genoemde vormen van opdrachtgeverschap zijn er een aantal bouwwijzen 
die het onderzoeksbureau RIGO Research bv onder de noemer particulier 
opdrachtgeverschap heeft geschaard. De volgende bouwwijzen kunnen 
onderscheiden worden . 

Systeembouw of 'maatconfectie': 
Bij systeembouw komt het huis door directe be'invloeding van de consument tot 
stand, doordat de consument het huis uit verschillende componenten samenstelt die 
door de systeembouwer worden aangeboden. Een voordeel van systeembouw is dat 
schaalvoordelen op bouwmateriaalniveau kunnen worden bereikt, zonder dat die de 
variatie in woningontwerpen beperkt. Systeembouw kan al dan niet worden 
gecombineerd met begeleiding van de consument. 

Catalogusbouw: 
Bij catalogusbouw zoekt de consument aan de hand van een aantal voorbeelden uit 
de catalogus naar het droomhuis. Door aanbod van kan en klare woningen kan de 
consument niet al zijn wensen gerealiseerd zien en is er minder verscheidenheid in 
woningen. De consument weet waar aan zij begint wanneer hij een woning uitkiest 
waardoor er weinig risico wordt gelopen. De catalogusbouw is ook in ontwikkeling en 
laat meer keuzemogelijkheden voor de consument gegeven een woningontwerp. 
Schaalvoordelen bereikt de catalogusbouwer op woningniveau waardoor een zekere 
eenzijdigheid in ontwerpen ontstaat 

Ladeplan : 
Het principe van ' ladeplannen' is vergelijkbaar met dat van de catalogushuizen . Men 
spreekt echter van 'ladeplannen' als een architect of bouwbedrijf enkele vaste 
woningontwerpen, compleet met bestek en tekeningen, in de 'la' heeft liggen. Deze 
kunnen direct gebouwd worden . 

Bron: RIGO Research BV, Vereniging Eigen Huis 

2.3 Opdrachtgeverschap volgens Burie en Hendriks 
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Het begrip opdrachtgeverschap moet geoperationaliseerd worden wil het bruikbaar 
zijn. 
Bij particulier opdrachtgeverschap is een particulier de opdrachtgever in plaats van 
de professionele opdrachtgever, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Bij het 
bepalen van wat het opdrachtgeverschap inhoudt werdt gebruik gemaakt van de 
termen van Hendriks6 en van Burie7

• Burie ontwikkelde deze theorie in 1972 maar 
deze theorie is bruikbaar om inzicht te geven in wat een particulier nodig heeft om 
de rol van opdrachtgever te kunnen spelen. 

Volgens Burie kunnen er 6 benodigdheden onderscheiden worden die in het 
ontwikkelingsproces ingebracht en gecombineerd moeten worden om tot realisering 
van een bouwwerk te komen, te weten: 

- Opdrachten 
De eerste bijdrage welke noodzakelijkerwijs geleverd moet worden om tot de 
realisering van een bouwwerk te komen, wordt gevormd door de opdrachten. Het 
is volgens Burie "hoogstnoodzakel ijk de onderlinge verhoudingen, de wederzijdse 
verplichtingen en verantwoordelijkheden tussen de organisaties die aan het 
ontwikkelingsproces willen deelnemen, te regelen." 

6 A. Hendriks, De prijsvorming in het bouwbedrijf. Rotterdam 1957 
7 J.B.Burie, De structuur van het bouwproces, 1972 
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- Grond: 
De tweede benodigdheid die Burie parallel aan het functie-onderscheid van 
Hendriks onderkent is de grond. Zonder de beschikking te hebben over de grond, 
hetzij door eigendom hetzij door pacht, kan een bouwwerk niet vervaardigd 
worden. 

- Kapitaal: 
Dit vormt de derde benodigdheid voor een bouwproces. Zowel het verwerven van 
de grond als het vervaardigen van een ontwerp als het uitvoeringsproces moeten 
gefinancierd worden. 

- Ontwerp 
Een vierde benodigdheid bestaat uit het ontwerp. Burie doelt hier zowel op een 
ontwerp in de stedenbouwkundige zin als op een ontwerp architectonische zin 
van het woord. 

- Bouwcapaciteit 
Het uitvoeren is de vijfde functie die Burie en Hendriks onderscheiden. Zij 
verstaan daaronder het inkopen, organiseren en uitvoeren van het technisch 
produktieproces. De benodigdheid die hier geleverd wordt noemt Burie 
bouwcapaciteit. Volgens hem een ruim op te vatten begrip. Zij omvat de 
analytisch te onderscheiden, maar in de realite it steeds door een organisatie bij 
de uitvoering ter beschikking te stellen factoren arbeid, materialen, technieken en 
organisatie vermogen. 

- Goedkeuringen 
De zesde en laatste benodigdheid, of volgens Burie liever gezegd categorie 
benodigdheden, bestaat uit de goedkeuringen die men van overheidswege moet 
verwerven om uberhaupt te kunnen bouwen of om onder bepaalde voordelige 
regelingen te vallen. Volgens Burie zou je hier ook van maatschappelijke 
sanctionering kunnen spreken. 

Deze zes benodigdheden moeten door verschillende rollen worden ingebracht. Onder 
een rol in het bouwproces verstaat Burie: "gehelen van onderling samenhangende 
normen en verwachtingen die gekoesterd worden jegens personen of instanties die 
een bepaalde positie in de sociale structuur van het 'bouwwezen' innemen". 
De invulling van een rol in het bouwproces is gebaseerd op het inbrengen van de 
benodigdheden en is gebaseerd op een verwachting. Daarbij stelt Burie dat wanneer 
een organisatie of persoon de rol van opdrachtgever op zich wil nemen hij/zij de 
volgende benodigdheden moet inbrengen: het geven van opdrachten, het 
beschikbaar stellen van de grond en het financieren. Wanneer een organisatie of 
persoon niet de beschikking heeft over deze drie benodigdheden zal deze niet de rol 
van opdrachtgever kunnen vervullen. 
Naast het inbrengen van de drie benodigdheden wordt volgens Burie van de 
opdrachtgever verwacht dat hij de verantwoordelijkheid voor het bouwproces 
draagt, de vereiste goedkeuringen aanvraagt en actief is bij het opstellen van het 
programma van eisen ten behoeve van het ontwerp 

Roi Benodigdheden 

Figuur 2.1: Roi en benodigdheden 
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Vertaalt naar particulier opdrachtgeverschap is dan het volgende te zeggen: 
De woonconsument neemt de rol van opdrachtgever op zich en heeft hierdoor de 
volledige zeggenschap, want zij moet de opdrachten richting de betrokken partijen 
formuleren met betrekking tot het ontwerp en de benodigde bouwcapaciteit. Daarbij 
heeft de woonconsument de grond verworven en zal in het geval van koop het 
ontwikkelingsproces moeten financieren. 

2.4 Opdrachtgevers door de tijd 

2.4.1 Bouwproductie op bestelling 

2.4.2 
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Voor de tweede helft van de 19e eeuw was er altijd sprake geweest van 
bouwproductie op bestelling8 . Een architect kreeg een opdracht van een particulier 
en vervolgens besteedde de architect deze uit aan een gildemeester. Er was sprake 
van de zogenaamde traditionele driehoek. De opdrachtgever had hierbij ook de 
intentie om zelf de woning te gaan bewonen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de 
oude binnensteden. In de publicatie "Particulier opdrachtgeverschap in de 
woningbouw" van het RIGO wordt hierover het volgende gezegd: "Onze alom 
gewaardeerde historische binnensteden zijn in hoge mate toonbeeld van particulier 
opdrachtgeverschap9". Bekendste voorbeeld van historische binnensteden zijn de 
Amsterdamse grachtenpanden. De grachtengordels zijn grotendeels door particulier 
opdrachtgeverschap tot stand gekomen. 

De Amsterdamse Grachtenpanden 

De Amsterdamse grachtenpanden moesten wel voldoen aan 
enkele keuren die vastgesteld waren door de gemeente. 
Daarnaast waren de kavels langs de grachten alleen bereikbaar 
voor de welgestelde Amsterdammer, hiermee gehoorzaamde de 
17° eeuwse woningmarkt aan dezelfde wetten als de huidige. 

Bron: Nai, RIGO 

Maatschappelijke woningbouw "avant la lettre" 

In de tweede helft van de negentiende eeuw staat de opkomst van de bourgeoisie 
en de industrialisatie centraal. De bouw op bestelling, het particuliere 
opdrachtgeverschap neemt af en er komen drie andere vormen van 
opdrachtgeverschap op. Redenen hiervoor zijn: de komst van veel arbeiders naar de 
stad en de bewustwording van de slechte hygienische omstandigheden. De drie 
vormen van opdrachtgeverschap die dan opkomen zijn 10

• 

Semi-Filantropische instellingen, voornamelijk gerund door de bourgeoisie: 
De doelstelling van deze instellingen was semi-filantropisch. De instellingen zijn 
ontstaan tijdens de periode van de Verlichting. In deze tijd ontwikkelde de 
bourgeoisie een politiek en cultureel bewustzijn. Zij lieten ook meestal een klein 
aantal woningen bouwen voor mensen van de lagere klassen. Het ging hen 
daarbij meestal om de ideologische doelstelling; het huisvesten van de armen. 
Deze doelstelling werd meestal gecombineerd met een eigenbelang. Bij dit eigen 
belang stand de hygienische toestand van die tijd centraal. Op het moment dat 
deze instellingen huizen bouwden voor de armeren was dat om ziektes en 
epidemieen uit de eigen kringen weg te houden. 

8 Ors. H.J. van het Erve, bouwprocesleer, Eindhoven 1997 
9 Geurt Keers, Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, Rotterdam, 1999 
10 J.Nico/aas, R.Geurtsen, Geschiedenis van de volkshuisvesting en ruimte/ijke ordening, 1972 
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2.4.3 

2.4.4 

Woningbouw door arbeidersverenigingen: 
Waar het lukte verenigden arbeiders zich met als doel arbeiders te voorzien in 
huisvesting. Voorbeeld hiervan is de 'Bouwmaatschappij ter verkrijging van 
eigen woningen' te Amsterdam uit 1868. Deze verenigingen zijn ontstaan uit 
eigenbelang van de arbeiders. Dael was huisvesting van de arbeiders. Van 
arbeiders voor arbeiders. 

Woningbouw door industrielen: 
Voor de industrielen betekende de uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen de 
toename van de behoefte aan een gelijk aantal woningen. Dael van de 
industrielen was om te zorgen voor genoeg huisvesting voor zijn werknemers. 
Een voorbeeld hiervan is het Philipsdorp (1920) in Eindhoven. 

Deze vormen van opdrachtgeverschap kunnen gezien warden als de eerste vormen 
van maatschappelijke woningbouw. De woning die deze groepen lieten bouwen 
warden ook nog niet voor de markt gebouwd maar bewust voor een doelgroep. De 
eerste stapjes van de projectontwikkeling ofwel bouwen voor een onbekende 
gebruiker waren rand 1900. Rand die eeuwwisseling is er een grate vraag naar 
woningen. Alleen de bovenstaande categorieen opdrachtgevers konden niet aan 
deze vraag voldoen. Voornamelijk vaklieden gingen kwalitatief redelijke woningen 
voor zichzelf bouwen. Daarna bouwden deze vaklieden woningen puur met een 
winstoogmerk, ofwel het bouwen voor de markt waarbij de toekomstige gebruiker 
nog niet bekend is. Dit kan gezien warden als de eerste stapjes van de 
projectontwikkeling, projectontwikkeling "avant-la-lettre" 

Gemeentefijke woningbedrijven en corporaties 

Na de invoering van de woningwet in 1901, het eerste instrument van het Rijk om 
zich te kunnen mengen in de woningbouw, krijgen de gemeenten ook steeds meer 
invloed op de woningbouw. De gemeenten richten gemeentelijke woningbedrijven op 
die tot de jaren '60 voor een groat deel van de bouwproductie zorgen. Naast de 
gemeentelijke woningbedrijven worden toegelaten instellingen aangewezen die zorg 
dragen voor een deel van de bouwproductie. Deze toegelaten instellingen zijn de 
latere woningcorporaties. Vanaf 1962 mogen de corporaties zich bij wet uitsluitend 
nog werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting. De gemeentelijke 
woningbedrijven en de toegelaten instellingen, de latere corporaties, bouwden voor 
de huurmarkt. Ook dit staat ver van particulier opdrachtgeverschap. 

De Woningwet 

In 1901 wordt de Woningwet ingevoerd. Deze wet was een politieke reactie op de 
onveilige en ongezonde woontoestanden van die tijd . Deze wet gaf bevoegdheden 
en verplichtingen aan gemeenten om : 
-bouwverordeningen vast te stellen 
-uitbreidingsplannen te maken 
-aanschrijving tot verbetering te doen 
-woningen onbewoonbaar te verklaren 
-woningen te onteigenen 
-geldelijke steun te verlenen 

bron: Tijdschrift voor de volkshuisvesting 

Projectontwikkeling 

De professionele projectontwikkeling zoals die nu bestaat in Nederland is voorzichtig 
ontstaan in de jaren '50 maar doorgebroken in de jaren '60 van de vorige eeuw. De 
volgende redenen warden gegeven voor de opkomst hiervan11

• 

11 B Coenen, Op weg naar een consumentgerichte aanpak ... bij de ontwikkeling van woningen. 
Implementatie van kopersinspraak in het ontwikkelingsproject, juni 2002, Eindhoven 
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2.4.5 
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Grote behoefte aan bouwproductie 
Toenemende complexiteit van het bouwproces 
Behoefte aan continu'iteit van ondernemingen door het zelf gaan nemen van 
initiatief door de bouwbedrijven 

De jaren '60 zijn economisch goede jaren, mede door de zeer gunstige ontwikkeling 
van de wereldeconomie. De welvaart stijgt en optimisme overheerst. Er is een grote 
behoefte aan allerlei soorten gebouwen. Financiers hebben groot vertrouwen in 
vastgoed en geven gemakkelijke kredieten. De rente ligt vele jaren stabiel rond de 
4-5%. Gemeenten staan ook welwillend tegenover de projectontwikkelaars en 
zorgen voor extra woningbouwcontingenten. Wei had de gemeente hierin een grote 
hand, omdat ze meerjarige woningbouwprogramma's per gebied of gemeente 
opstelden. Hoewel de projectontwikkeling in deze tijd begon door te breken wordt 
begin jaren'70 tweederde van de woningen die gebouwd worden voor de sociale 
huursector gebouwd12

. 

Het particuliere opdrachtgeverschap is ver te zoeken in de Nederlandse woningbouw. 
De projectontwikkelaars bepalen wat er komt. In de jaren '70 komen de 
projectontwikkelaars met concepten als de meanderwoning en de tuinkamerwoning. 
Concepten geproduceerd voor een anonieme markt. 

Dit beeld zet zich door richting het eind van de vorige eeuw. De bouw wordt steeds 
complexer en in met name de grote steden is het voor de consument onmogelijk om 
zich nog te kunnen mengen in de woningbouw. 

De huidige situatie 

Een aantal zaken zijn bepalend voor de omslag naar een hernieuwde aandacht voor 
particulier opdrachtgeverschap. De overheid die altijd een grote stempel op de 
woningmarkt heeft gedrukt maak zich steeds verder los van de woningbouw. De 
paarse kabinetten aan het eind van de vorige eeuw zetten in op marktwerking. Het 
succes van marktwerking is afhankelijk van een vragersmarkt. Dit is ook de reden 
dat de woonconsument de laatste eeuw weinig zeggenschap heeft gehad. Er is door 
de industrialisatie aan het begin van de vorige eeuw en de woningnood na de 
tweede wereldoorlog altijd sprake geweest van een aanbodmarkt. De hele 
bouwwereld heeft zich hierop ingesteld. Daarnaast is het ontwikkelingsproces steeds 
gecompliceerder geworden. Hierop hebben een aantal partijen zich in 
gespecialiseerd en hebben een belangrijke positie ingenomen zoals bijvoorbeeld de 
projectontwikkelaars. De partijen in de bouw vormen nu een hecht netwerk, 
waarbinnen men een bepaalde manier van werken gewend is. Deze manier van 
werken is voor alle betrokken partijen doorzichtig en ieder is verzekerd van zijn 
opbrengst13

• De woonconsument behoort niet tot de traditionele spelers en daardoor 
met name in een gespannen markt hebben de woonconsumenten slechte 
onderhandelingsposities. De partijen laten de consumenten er niet tussen. 
Daarnaast hebben de woonconsumenten een gebrek aan kennis en ervaring om aan 
het particuliere opdrachtgeverschap te beginnen waardoor marktpartijen de 
woonconsument als een minder betrouwbare partner zien. 

12 VEH, Rebels met reden, 25 jaar 'vereniging eigen huis~ Amersfoort, 2000 
13 RIGO Research BV, Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, Rotterdam 2001 
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Figuur 2.2: de verschil/ende opdrachtgevers door de tijd. 

2.5 Soorten opdrachtgevers 

Hoofdstuk 2 

} 
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In de historie zijn verschillende opdrachtgevers de revue gepasseerd. In de huidige 
bouwwereld zijn een aantal soorten opdrachtgevers te onderscheiden die actief zijn 
in de woningbouwsector. Er is daarbij een onderscheid te maken tussen incidentele 
en professionele opdrachtgevers. 

Figuur 2.3: soorten opdrachtgevers 

Onder de professionele opdrachtgevers warden de eigen huisvesters, de beleggers, 
de woningbouwcorporaties en de projectontwikkelaars geschaard. De 
woonconsumenten die de rol van opdrachtgever op zich nemen kunnen ingedeeld 
warden onder de incidentele opdrachtgevers. Incidentele opdrachtgevers kenmerken 
zich doordat ze maximaal eens in de vijf jaar een bouwopdracht aanbesteden 14

• Voor 
woonconsumenten geldt dat ze hoogstwaarschijnlijk maar een keer hun woning 
ontwikkelen. Dit omdat met het zelf ontwikkelen van hun woning al hun 
woonwensen gerealiseerd zien. 

Incidentele opdrachtgevers: 

Bij deze soort opdrachtgevers kan bijvoorbeeld gedacht warden aan opdrachtgevers 
voor het bouwen van een ziekenhuis, school, hotel, gemeentehuis, kantoor voor 
eigen gebruik. In dit geval gaat het om de ontwikkeling van een woning voor eigen 
gebruik. Dit 'voor eigen gebruik' is een heel belangrijk aspect. Omdat het voor eigen 

14 Bouwprocesleer, onder redactie van Ors. H.J. van het Erve, Eindhoven, 1997 
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gebruik is zijn logischerwijs de gebruiksaspecten van de woning zeer belangrijk voor 
dit type opdrachtgever. 
Wat met name een probleem vormt met een incidentele opdrachtgever en dus ook 
met de woonconsument als opdrachtgever is het gebrek aan bouwkundige kennis. 

Professionele opdrachtgevers 

Eigen huisvesters: 
Het gebouw wordt primair als een bedrijfsmiddel beschouwd, waarbij de nadruk ligt 
op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid en lage exploitatiekosten. Naar 
beleggingsrendement en winst bij verkoop wordt nauwelijks gekeken. Deze groep 
bestaat voornamelijk uit gemeenten en grote organisaties uit de profit sector. 

Beleggers: 
Beleggers zien het project als een belegging en zijn dus voornamelijk ge'interesseerd 
in het rendement van de investering. Factoren die deze opdrachtgevers belangrijk 
vinden zijn het budget, kostenbeheersing en het halen van de gestelde tijdslimiet. 
Meestal gaat het niet om woningbouwprojecten waar deze beleggers hun kapitaal in 
investeren. 

Corporaties: 
Deze groep opdrachtgevers heeft vooral belang bij lage investeringskosten en een 
gering exploitatierisico. In het verlengde hiervan ligt de eis van lage gebruikslasten. 
Daarnaast is de sociale woningbouwer vanuit zijn doelstellingen ge'interesseerd in 
de tevredenheid van de gebruiker. 

Projectontwi kkelaars: 
Deze groep opdrachtgevers denkt en handelt voornamelijk met verkoopoogmerk. 
Hoofddoel is het behalen van een hoge verkoopwinst. Aspecten die 
projectontwikkelaars van belang vinden zijn dan ook realisatie binnen budget en de 
geplande tijd. Verder zullen de projectontwikkelaars hun risico's zo klein mogelijk 
willen houden. Exploitatie- en prestatierisico's zullen ze zoveel mogelijk trachten 
onder te brengen bij andere participanten. Ongeveer de helft van deze groep heeft 
tevens een beleggingsoogmerk en ongeveer eenderde van de groep is gelieerd aan 
een bouwbedrijf 

2.6 Voordelen particulier opdrachtgeverschap 
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Ten opzichte van en kant en klare woning kopen heeft zelf een woning ontwikkelen 
een aantal voordelen. In de visie op het woonbeleid van de provincie Gelderland 
worden de mogelijke voordelen van een woonconsument als ontwikkelaar 
opgesomd15 : 

• Vanaf het begin een goede sociale band tussen de bewoners van het nieuwe 
gebied: Bij de meeste vormen van particulier opdrachtgeverschap zijn bewoners 
automatisch genoodzaakt samen te werken. Dit schept een band tussen 
bewoners. 

• Een perfecte afstemming van vraag en aanbod: Bij particulier 
opdrachtgeverschap is de woning -binnen de financiele mogelijkheden en enkele 
randvoorwaarden- geheel naar wens van de bewoner. 

• Een goede prijs-kwaliteitsverhouding van woningen: De kwaliteit van woningen 
die via particulier opdrachtgeverschap tot stand zijn gekomen, is veelal zeer 
hoog. De woningontwerpen zijn beter afgestemd op woonwensen en er is vaak 
specifiek aandacht besteed aan bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de 
flexibiliteit van de woningplattegrond. 

• Een aantrekkelijk en gevarieerd woonmilieu: De originele ideeen van de 
opdrachtgevers leiden tot een variatie op het standaardaanbod van 

15 Provincie Gelder/and, Keuzevrijheid en identiteit, visie op woonbeleid met kwaliteit in 
Gelder/and, 11-2002 
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projectontwikkelaars, waardoor op velerlei wijzen aantrekkelijke woonmilieus 
worden gerealiseerd. 

• In sommige gevallen een hoog ambitieniveau op een specifiek terrein, zoals 
bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik of aanpasbaarheid. 

Daarnaast blijkt uit onderzoek16 dat particulier ontwikkelde woningen voor dezelfde 
prijs meer kwaliteit hebben dan de woningen die door professionele opdrachtgevers 
ontwikkeld zijn. Uit een ander onderzoek17 blijkt dat met name op de bijkomende 
kosten veel bespaard kan worden. Zo is een dure verkoopadvertentie niet nodig. 
Dezelfde kwaliteit als een professionele opdrachtgever kan gerealiseerd worden voor 
een lager bedrag. In het geval dat een woning wordt afgenomen bij een 
professionele opdrachtgever wordt de marktwaarde betaald. Echter wanneer de 
woonconsument opdrachtgever is wordt de kostprijs van de woning betaald. De 
besparing van geld wordt voornamelijk gewonnen door de inzet van tijd en energie 
van de woonconsument. 

2.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk stond de inhoud van het opdrachtgeverschap centraal. Volgens de 
theorie behoort een partij die de rol van opdrachtgever wil vervullen de volgende 
benodigdheden in te brengen: 

Opdrachten; 
Grond; 
Kapitaal. 

Het belangrijkste kenmerk van een particuliere opdrachtgever is dat hij zijn woning 
zelf ontwikkelt en vervolgens deze woning zelf gaat bewonen. 

De woonconsument is lang weg geweest als opdrachtgever en krijgt nu te maken 
met een gecompliceerd proces een hecht netwerk van partijen waar een 
woonconsument moeilijk tussenkomt. 

Er zitten echter nogal wat voordelen aan wanneer een woonconsument zelf 
opdrachtgever is bij de ontwikkeling van een woning: 

Perfecte afstemming vraag en aanbod; 
goede prijs-kwaliteit verhouding; 
aantrekkelijk gevarieerd woonmilieu en 
een hoog ambitieniveau mogelijk. 

16 Vries Pde, De waardering van het particulier opdrachtgeverschap, Tijdschrift voor de 
volkshuisvesting nr. 7, November 2001 
17 Voorden Ir. H. van, P.O. in de goedkopen nieuwbouw, idealistisch of realistisch? Uit: 
Ministerie van VROM, Een Eigen Huis, ruimte voor particulier opdrachtgeverschap, juni 2002. 
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3 Het collectief als opdrachtgever 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is het begrip opdrachtgeverschap verklaart en operationeel 
gemaakt. In dit hoofdstuk staat het collectief als opdrachtgever centraal. Een 
collectief bestaat uit groep woonconsumenten. Om van een groep woonconsumenten 
tot een collectief te komen dat als opdrachtgever kan fungeren is een proces nodig. 
Dit is het collectiefvormingsproces. Dit proces wordt in dit hoofdstuk uiteen gezet. 
Daarvoor moet eerst naar de vraag van de woonconsumenten gekeken worden. 
Vervolgens wordt geanalyseerd aan de hand van een aantal projecten CPO hoe 
collectieven in de praktijk het opdrachtgeverschap invullen. 

3.2 Definities 

Een volgende definitie van collectief particulier opdrachtgeverschap wordt gegeven 
door de provincie Gelderland18

: 

"Een groep particulieren koopt (of heeft in erfpacht) een kavel en ontwikkelt hierop 
een aantal woningen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de in de groep 
aanwezige expertise en van de diensten van een externe partij. Col/ectief 
opdrachtgeverschap kan bij vrijstaande, geschake/de en gestapelde bouw." 

De internetsite van het Informatie Centrum Eigen Bouw19 (ICEB) spreekt bij 
collectief particulier opdrachtgeverschap van het volgende: 
"Een groep toekomstige bewoners (vereniging of stichting) verwerft gezamenlijk de 
grond en treedt voor het eigen bouwproject gezamenlijk op als opdrachtgever." 

3.2.1 Collectief particulier opdrachtgeverschap versus individuee/ opdrachtgeverschap 

Het duidelijkste verschil tussen collectief en individueel particulier 
opdrachtgeverschap is het collectieve aspect. Het voordeel van dit collectieve aspect 
is dat met de collectieve variant van particulier opdrachtgeverschap in tegenstelling 
tot individueel particulier opdrachtgeverschap naast vrijstaand ook geschakeld en 
gestapeld ontwikkeld kan worden. Dit houdt in dat particulier opdrachtgeverschap 
ook mogelijk is in gebieden waar weinig ruimte is en in grotere dichtheid gebouwd 
dient te worden . Dit geldt met name voor de stedelijke gebieden. Hiermee wordt 
particulier opdrachtgeverschap ook interessant voor mensen die de voordelen van 
particulier opdrachtgeverschap willen, en het liefst in een stedelijke setting willen 
wonen. Ook kan hierdoor particulier opdrachtgeverschap bereikbaar worden voor 
een groter deel van de bevolking. Niet iedereen kan tenslotte een riante kavel met 
vrijstaand huis veroorloven in de niet-stedelijke gebieden. Collectief particulier 
opdrachtgeverschap wordt daarom ook door de Stuurgroep Experimentele 
Volkshuisvesting (SEV) genoemd als een strategie om betaalbaar particulier 
opdrachtgeverschap mogelijk te maken20

• Tussen de individuele variant en de 
collectieve variant zijn nog een aantal extra voordelen te onderscheiden. Collectief 
particulier opdrachtgeverschap heeft als voordelen: 

Naast vrijstaand, is ook geschakeld en gestapeld bouwen mogelijk; 

18 Particufier opdrachtgeverschap: kansen voor kwafiteit! Informatie voor gemeenten, Provincie 
Gefderfand dienst Ruimte, Economie en Wefzijn afdefing Stedefijk gebied, 26-3-2002 
19 www.ICEB.nf 
20 SEV, Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap, strategieen voor gemeenten en 
marktpartijen ter inspiratie en discussie, Rotterdam, april 2002 
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C.P.O. is een strategie voor meer betaalbaar particulier opdrachtgeverschap; 
C.P.O. zorgt voor een goede onderlinge sociale band. 

Strategieen voor betaalbaar particulier opdrachtgeverschap : 

1. Stimuleer bouwen in groepsverband 
2. Breng bouwkosten omlaag 
3. Bouw groeiwoningen 
4. Professionaliseer het opdrachtgeverschap door de consument 
5. Verbeter de dienstverlening 
6. Pas risicoreducerende financiering toe 
7. Stimuleer particulier projectontwikkelaarschap 
8. Verlaag grondprijs 

Bron: SEV 

3.3 De vraag naar collectief particulier opdrachtgeverschap 
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De praktijk in meer suburbane landsdelen als Friesland, maar ook landelijk 
onderzoek naar de behoefte van particulier opdrachtgeverschap, geeft aan dat 
eenderde aandeel in de nieuwbouw van particulier opdrachtgeverschap bepaald geen 
luchtkasteel is. De behoefte aan particulier opdrachtgeverschap is groot. Dit laat zich 
zien in de vraag naar vrije kavels21

. De vraag rijst in verband met dit onderzoek of 
die vraag er ook is voor de collectieve vorm van particulier opdrachtgeverschap. Om 
dit te kunnen achterhalen kan gekeken worden naar de gewenste locaties van 
woonconsumenten die particulier willen ontwikkelen. In gebieden waar hogere 
dichtheden verlangd worden met betrekking tot de woningbouw zoals in de 
centrumgebieden kan er van uit worden gegaan dat er in een collectief gebouwd 
moet worden. 

Vraag naar type locatie binnen gemeente 
Fiauur 3.1 

Gewenste locatie binnen oemeente 
Centrumgebied 

Gebied rand centrum 

Randgebied 

Geen voorkeur 

Totaal belangstellenden PO 
I Bron: Comoanen, bewerkt voor dit raooort 

Aantal Percentaoe 
76.000 7% 

169.000 16% 

715 .000 69% 

83.000 8% 

1.043.000 100% 
I 

Hoewel die belangstelling voor bestaand stedelijk gebied relatief minder is dan voor 
uitleggebieden, kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat er voor particulier 
opdrachtgeverschap in bestaand stedelijk gebied ook een markt aanwezig is, een 
markt die zeker niet verwaarloosbaar genoemd kan worden. Dit blijkt uit 
bovenstaand figuur. 

In het perspectief van collectief particulier opdrachtgeverschap is er wel een 
spanningsveld tussen vraag en aanbod op enkele samenhangende dimensies: 
Bij een neiging tot collectieve aanpak moet worden beseft dat de vraag voor het 
overgrote deel is gericht op individueel particulier opdrachtgeverschap. Uit 

21 Directoraat van de volkshuisvesting, Vraag naar particulier opdrachtgeverschap, Den Haag 
2001. 
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onderzoek22 blijkt dat van de mensen die particulier wil bouwen wil ongeveer 90% 
van de belangstellenden voor particulier opdrachtgeverschap zijn woning individueel 
ontwikkelen. Slechts 10% van de belangstellenden voor particulier 
opdrachtgeverschap zou de woningen in een collectieve vorm willen ontwikkelen. In 
dat bewuste onderzoek zijn geen harde redenen aangegeven waarom maar 10% zijn 
woning collectief wil ontwikkelen, maar de volgende oorzaken liggen daar mogelijk 
aan ten grondslag: 

Samen met anderen bouwen beperkt de keuzevrijheid. Collectief ontwikkelen 
staat voor samenwerken. Bij woonconsumenten ligt hier misschien de angst dat 
door de samenwerking de individuele zeggenschap verdwijnt en er alleen een 
collectief belang is. 

Er bestaat minder ervaring met het samen bouwen met anderen. De 
woonconsument is niet bekend met deze vorm van particulier 
opdrachtgeverschap. Wat voor iedere woonconsument zichtbaar is zijn de 
vrijstaande huizen op de riante vrije kavels. Men heeft niet in de gaten dat ook 
op plaatsen waar juist een hoge dichtheid gewenst is ook mogelijkheden zijn om 
samen met anderen te ontwikkelen. Onbekend maakt onbemind is hiervoor een 
juiste benaming. 

Samen met anderen bouwen werkt mogelijk vertragend. Doordat samenwerking 
veel overleg vereist, kan er de angst ontstaan bij woonconsumenten dat door 
het vele overleg het ontwikkelingsproces trager verloopt dan wanneer er 
individueel ontwikkeld wordt. 

Er moet met collectief opdrachtgeverschap een nieuwe markt aangeboord worden. 
De belangstellenden in het onderzoek naar de vraag naar particulier 
opdrachtgeverschap associeren voor het overgrote deel particulier 
opdrachtgeverschap alleen met de individuele variant. De woonconsumenten die een 
koopwoning willen in een stedelijke setting zijn de doelgroep waarin een grote 
onuitgesproken behoefte is aan zelf ontwikkelen, alleen zien zij de kansen en de 
mogelijkheden van collectief particul ier opdrachtgeverschap niet. En juist de 
doelgroep die particulier wil ontwikkelen binnen een stedelijke setting zal gebruik 
moeten maken van de collectieve variant van particulier opdrachtgeverschap. 

3.4 Collectieve opdrachtgevers in de praktijk 

3.4.1 Eerste introductie reeds gerea/iseerde projecten 

De afgelopen 20 jaar zijn verspreid over het land ruim 60 projecten collectief 
ontwikkeld. De grootte van de projecten is zeer verschillend, van een tiental 
woningen tot projecten met meer dan 100 woningen. De projecten zijn zowel op 
inbreidingslocaties als in uitbreidingsgebieden gerealiseerd. Gemiddeld gaat het om 
ongeveer 60 woningen per project. In veel gevallen is er sprake van een combinatie 
met sociale huurwoningen of specifieke algemene voorzieningen (werk- of 
kantoorruimten, zorgvoorzieningen, gemeenschappelijke leefruimten, kinderspeel
ruimten, buitenruimten, logeerkamers, was- en droogruimten, fietsenstallingen etc.) 
De koopwoningen in een collectief project zijn meestal woningen in de betaalbare en 
middeldure sector. Koopwoningen in het duurste marktsegment maken zelden deel 
uit van een project in collectief. Deze projecten worden meestal in een individuele 
variant ontwikkeld . 
Een eerste evaluatie van de reeds gerealiseerde projecten is gemaakt door de SEV. 
Deze evaluatie is voor dit onderzoek uitgebreid met enkele projecten van een meer 
recente datum. De specificaties van de projecten plus de aanvullingen zijn te vinden 
in bijlage 1 bij dit rapport. 

22 Directoraat van de volkshuisvesting, Vraag naar particulier opdrachtgeverschap, Den Haag 
2001 
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Deze evaluatie wordt hier gebruikt om aan te geven in hoeverre de collectieven het 
opdrachtgeverschap hebben kunnen invullen 
Bij de bestudering van de projecten valt op dat de bewoners die de rol van 
opdrachtgever vervullen die rol niet zuiver zoals in de theorie vervullen. Er zijn 
uitzonderingen. 

Kwint, Groningen 

Op het voormalig Kwintterrein in de Oosterpoortbuurt in Groningen zijn 61 
koopwoningen gebouwd. De oplevering van de woningen had plaats tussen oktober 
1994 en februari 1995. 
Het initiatief lag bij het Buurtoverleg Oosterpoort. Deze buurtorganisatie ontwikkelt 
samen met de Vereniging Huiseigenaren Oosterpoort (VHO) en woningcorporatie 
Stichting Patrimonium de plannen. Corporatie Patrimonium treedt opals formele 
opdrachtgever naar de architect en aannemer 

B0.1, Borneo en Sporenburg, Oostelijk Havengebied, Amsterdam, 

Het project B0.1 ligt op het schiereiland Borneo in het Oostelijk Havengebied van 
Amsterdam en omvat 69 koopwoningen, 36 vrije sector woningen, 26 
bedrijfsruimten en een half verdiepte parkeergarage voor 15 auto's en 2 
motorfietsen . 
Het initiatief tot het project is genomen door CASA architecten. Toen bouwrijpe 
grond beschikbaar bleek, werd in het najaar van 1993 gestart met het werven van 
deelnemers. Op het moment dater genoeg belangstellenden waren werd de 
stichting BO. l opgericht, om als onafhankelijk 
opdrachtgever en als 
contractpartij voor de overige 
partijen te functioneren. 

Bron: SEV/Cobouw/De Regie 
Foto's:www.bol.nf 

Er blijken meerdere initiatieven te zijn waarbij een initiatiefgroep (het gedeelte van 
een collectief dat het initiatief neemt) de opdrachtgeverrol niet geheel zelfstandig 
heeft vervu ld maar een andere partij bij het project betrok, of waarbij een externe 
partij uiteindelijk de opdrachtgeverrol overnam. 
Ook komt het voor dat het eerste initiatief niet bij de toekomstige bewoners lag of 
een initiatiefgroep daarvan, maar bij een externe partij en dat de kopers in een later 
stadium bij het opdrachtgeverschap werden betrokken. 
Voor het verschil tussen de theorie en de praktijk kunnen mogelijkerwijs een aantal 
verklaringen gegeven worden: 

Projecten die in samenwerking met een corporatie worden ontwikkeld, worden 
meestal ontwikkeld in samenspraak met doelgroepen met een gematigd inkomen. 
Deze woonconsumenten hebben over het algemeen niet genoeg financiele 
spanwijdte om veel risico's te nemen en voor langere tijd aanzienlijke bedragen 
te overbruggen . 
Daarnaast zal een collectief dat wordt bijgestaan door een professionele partij het 
collectief een ingang verschaffen in de ondoorzichtige bouwwereld. 
Daarnaast is het noodzakelijk als een partij naar buiten op te treden. Wanneer er 
achter het collectief een marktpartij staat wordt deze hoogstwaarschijnlijk als 
meer serieuze partij beschouwt. 

In de praktijk komt het er daarom vaak op neer dat de groep initiatiefnemers op een 
of andere wijze kiest voor een tussenweg; hierbij wordt een deel van het formele 
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opdrachtgeverschap geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven. Of er wordt gekozen 
voor samenwerking met een andere partij. 
Daar komt bij dat het vaak nodig is om bij de gronduitgifte te concurreren met 
woningcorporaties en commerciele projectontwikkelaars. Het aangaan van een 
samenwerkingsverband met een andere partij kan daarbij gunstig uitpakken. Met de 
samenwerking in het opdrachtgeverschap verliezen de collectieven een aantal 
inhoudelijke aspecten van het opdrachtgeverschap. Wanneer een marktpartij zoals 
een corporatie een deel van de risico's opvangt zal dit consequenties hebben voor de 
mate van zeggenschap. De zeggenschap reikt echter wel verder dan alleen een 
keuze van een indeling van een woning. 

Alleen de projecten waarbij het collectief de grond, het kapitaal en de opdrachten 
inbrengt, vallen strikt onder de term collectief opdrachtgeverschap. Wat blijkt is dat 
collectieven vaak een verregaande vorm van consument gericht ontwikkelen hebben 
doorlopen in plaats van het collectieve opdrachtgeverschap. Een collectief zal 
wegens haar ondeskundigheid en onervarenheid wel altijd een deskundige in de 
hand moeten nemen. Daarbij moet het collectief wel leidend blijven. 

3.5 Collectieve opdrachtgevers, literatuur 

Hoewel woonconsumenten niet weten hoe ze hun doel moeten bereiken, weten ze 
wel wat ze willen bereiken. Op basis van dit laatste komen ze bij elkaar. 
Een woonconsument of een initiatiefgroep, bestaande uit enkele woonconsumenten, 
die het initiatief nemen om een aantal woningen te gaan ontwikkelen moeten de 
beslissing nemen om dit niet individueel te doen maar in collectief verband. Om tot 
een collectief te komen dat de rol van opdrachtgever kan vervullen moeten zij een 
proces doorstaan. In het begin zijn er allemaal individuen die samen (nog) geen 
collectief vormen . Zonder goede organisatie en afspraken hangt het collectief als los 
zand aan elkaar en later in het vastgoedontwikkelingsproces komen ze ten 
overstaan van de participanten niet als geloofwaardig over. Wanneer een groep 
woonconsumenten zich organiseert moeten ze de volgende doelen in de gaten 
houden: 

De interne besluitvorming is zodanig open en democratisch dat alle deelnemers 
een reele zeggenschap kunnen hebben, en zich betrokken blijven voelen . Dit is 
een voorwaarde van het opdrachtgeverschap als zodanig; 
Bij het nemen van de vereiste stappen dient de initiatiefgroep slagvaardig te 
handelen; 
De initiatiefgroep wordt door de partijen als een geloofwaardige en consistente 
partner gezien. 

Deze doelstellingen staan op gespannen voet met elkaar. Een sterke nadruk op 
zeggenschap voor iedereen kan de slagvaardigheid en de geloofwaardigheid 
aantasten. Een zorgvuldige besluitvorming door alle deelnemers kan immers soms 
meer tijd kosten dan op momenten in het ontwikkelproces mogelijk beschikbaar is. 
Ook bestaat bij een democratisch proces voortdurend het risico dat er besluiten 
worden genomen die afwijken van de eerder ingezette lijn, waardoor de relatie met 
externe partijen, zoals een gemeente, architect of aannemer, onder druk komt te 
staan. Echter wanneer besluiten worden genomen zonder terugkoppeling met alle 
leden van het collectief kan vervreemding van de leden ten opzichte van het 
collectief optreden. 

Binnen het collectief is een goede organisatie gewenst die zowel naar betrokken 
participanten als naar de individuele woonconsumenten zorgvuldig moet zijn. Dit 
gaat volgens een proces, het collectief vormingsproces. Dit proces is verweven in het 
vastgoedontwikkelingsproces. Maar het is toch van belang om dit proces eruit te 
lichten omdat de groep woonconsumenten georganiseerd moet zijn om als collectief 
opdrachtgever te zijn. 

In de literatuur zijn een aantal processen omschreven die gebruikt kunnen worden 
om het collectiefvormingsproces te kunnen visualiseren en analyseren. 
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NovioConsult heeft een beleidscyclus opgesteld voor gemeenten en De Regie heeft 
het vormingsproces van het collectief verweven in het vastgoedontwikkelingsproces. 

3. 5.1 Ontwikkelingsproces De Regie 

3.5.2 

Uit het ontwikkelingsproces zoals De Regie heeft opgesteld, kan verwarring ontstaan 
tussen het collectief vormingsproces en het vastgoedontwikkelingsproces. De Regie 
heeft deze processen in een procesgang geformuleerd. De Regie heeft de volgende 
fases onderscheiden: 

Initiatieffase 
Definitiefase 
Planfase 
Realisatiefase 
Beheerfase. 

In de door De Regie omschreven procesgang vormt het collectief zich in de 
initiatieffase en de definitiefase. In deze twee fases krijgt het collectief gestalte. 

Bes/uitvormingsproces NovioConsult 

NovioConsult23 maakt in haar onderzoek gebruik van een beleidscyclus voor 
gemeenten waarmee belemmeringen per procesfase kunnen warden aangeven. 

Initiatief 
Definitiefase 
Ontwerpfase 
Besluitvormingsfase 
Uitvoeringsfase 
Monitoringsfase en resultaat 

Per procesfase heeft NovioConsult de fase-aspecten orientatie, werkwijze en cultuur 
omschreven, aan de hand waarvan de belemmeringen opgesomd konden warden: 

Orientatie: 
Werkwijze: 
Cultuur: 

Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken en met wie? 
Wat hebben we ter beschikking en hoe zetten we dit in? 
Hoe werkt de organisatie, wat zijn de regels, normen en 
opvattingen? 

Aan de hand van deze cyclus met procesfasen kan oak het collectief vormingsproces 
warden geanalyseerd. Er zitten echter een aantal verschillen tussen de gemeente als 
organisatie en het collectief als organisatie. 

Een collectief organiseert zich random 1 project, een gemeente rand meerdere 
projecten. Een collectief doorloopt dus geen cyclus; 
Na oplevering kan de organisatie rand het collectief zich opheffen, maar de leden 
blijven wel buren. Dit betekent dat een goed besluitvormingsproces in verband 
met het voordeel van een goede sociale cohesie na de ontwikkeling van groat 
belang is. 

3.6 Het collectief vormingsproces 

30 

Op basis van de processen die in de literatuur beschreven warden en de 
opmerkingen daarbij kan een collectiefvormingsproces opgesteld warden. 
Naast het verwerken van de opmerkingen moet er oak een aantal andere termen 
voor de procesfasen opgesteld warden, omdat er anders verwarring ontstaat met het 
in het volgende hoofdstuk te omschrijven vastgoedontwikkelingsproces. 
In het besluitvormingsproces moeten in ieder geval de volgende stappen terug 
komen. Eerst is er een initiatiefnemer of een initiatiefgroep. Deze groep moet een 
juridische status krijgen om overeenkomsten aan te kunnen en mogen gaan met 
betrokken partijen in het vastgoedontwikkelingsproces. Vervolgens moet de 

23 NovioConsult, Belemmeringen en kansen voor een integrate gebiedsgerichte aanpak in het 
stedelijk gebied, Nijmegen januari 2003 
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jurid ische organisatie een operationele organisatie worden. Hoe gaat het collectief 
om met haar leden en hoe gaat het om met de betrokken partijen. In een schema 
ziet het proces er dan als volgt uit: 

Figuur 3.2 Co/lectiefvormingsproces 

Hieronder volgen de faseomschrijvingen 

Orientatiefase : 
In de orientatiefase worden de overwegingen en ideeen geformuleerd. Ook moet er 
in deze fase een duidelijke doelstelling geformuleerd worden: " ... er is eerst een doel 
en daarna ontstaat als middel een organ isatie24

". 

Op basis van deze doelstelling kunnen de toekomstige leden van het col lectief 
geworven worden. In deze fase moet duidelijk worden hoe het collectief zijn doelen 
gaat verwezenlijken . Er moet gekeken worden welke deskundigheid binnen het 
collectief aanwezig is. 

Juridische organisatie: 
Een collectief kan pas overeenkomsten en contracten aangaan met andere partijen 
indien er sprake is van een rechtspersoon. 

Operationele organisatie: 
Wie heeft de belangrijkste stem, welke afwegingen moeten er worden gemaakt en 
welke argumenten moeten worden aangevoerd? Wie doet wat? En hoe is de 
individuele zeggenschap geregeld? Wanneer een collectief juridisch georganiseerd is, 
moet het collectief vervolgens als een operationele organisatie kunnen werken. 

Werving: 
Het kan zijn dat initiatiefgroep bestaande uit woonconsumenten al een compleet 
collectief is. Wanneer dit niet het geval is zullen leden geworven moeten worden. Dit 
kan gedurende het gehele proces. Echter wanneer een besluit eenmaal is genomen 
zal dit door de later instappende leden niet kunnen worden omgekeerd. 

3.6.1 Orientatiefase 

Er zijn in dit geval twee soorten partijen die het initiatief kunnen nemen. Dit kan een 
aantal woonconsumenten zijn, die initiat iefgroep genoemd kan worden, en dit kan 
een externe initiatiefnemer zijn. In de orientatiefase stellen deze initiatiefnemers 
doelstellingen en ambities op. De individuele woonconsumenten gaan dus een 
samenwerkingsverband aan om samen hun doel, hun ambitie, te verwezenlijken. De 
initiatiefgroep moet in deze fase haar doelstellingen omschrijven. Op basis van deze 
doelstellingen zullen uiteindelijk de nieuwe leden geworven worden. Wanneer er een 
externe initiatiefnemer is zal deze een aantal doelstellingen moeten formuleren op 
basis waarvan hij het collectief bijeen brengt. 

Uit de reeds gerealiseerde projecten zijn veel verschillende doelen te ontdekken. Een 
niet complete opsomming van doelen zoals ze zijn geformuleerd: 

Duurzaam bouwen; 
Combinatie wonen werken; 

24 Jongh Ricor F., Beter besturen, van stichtingen en verenigingen, Baarn, 1995 
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Betere prijs-kwaliteit verhouding; 
Speciale architectuur; 
Invloed op directe woonomgeving; 
Ecologisch bouwen; 
Levensloopbestendige woningen; 
Woningen met gezamenlijke voorzieningen. 

Naast meer doelen met technische oplossingen zou het ook goed mogelijk zijn dat 
mensen van een bepaalde doelgroep samen woningen gaan ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld de doelgroep ouderen die hun oude dag samen door wi llen brengen al 
dan niet met extra voorzieningen. Dit kan ook een groep gelijkgezinde kunstenaars 
zijn die bij elkaar in een wijkje wil wonen. De opsomming hierboven is dus niet 
uitputtend, maar dit zijn de meest voorkomende doelstellingen uit de praktijk waar 
omheen zich een collectief gevormd heeft. 

Juridische organisatie 

Om tot het geven van opdrachten te komen moet het collectief zich organiseren. Het 
organiseren van een groep woonconsumenten kan op verschillende manieren. De 
opricht ing van een rechtspersoon is hierbij onontkoombaar. Het begrip 
rechtspersoon zal in dit geval verklaard moeten worden . Een rechtspersoon staat 
tegenover een 'natuurlijk persoon'. Ieder mens is een natuurlijk persoon die 
rechtshandelingen mag en kan verrichten (bijvoorbeeld kopen van een huis, openen 
van een bankrekening.) Bij organisatievormen spreken we van 'rechtspersonen'. 
Dit is ook de reden waarom de oprichting van een rechtspersoon onontkoombaar is. 
Als er geen rechtspersoon is opgericht kan een persoon niet in opdracht van de het 
collectief handelen. Daarnaast biedt dit ook voordelen voor de individuen in het 
collectief. Bij de oprichting van een rechtspersoon kunnen de bestuursleden nooit 
individueel aansprakelijk gesteld worden, zolang ze tenminste binnen hun 
bevoegdheden blijven25 • 

" Na een aantal jaren in het buitenland te hebben vertoefd, kwamen we weer terug in 
Nederland. We gingen op zoek naar een goede woning in een leuke buurt met 
aardige mensen. Maar wat we zochten vonden we niet in Zwolle. Er waren ook geen 
projecten in voorbereiding die aan onze wensen beantwoorden. Toen heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken en een oproep in de krant geplaatst. Daar kwamen 
tien ge'interesseerden op af. Oat gaf mij voldoende reden om door te gaan." 
Syb Tjepkema, De Bongerd, Zwolle 

In 1992 las Elly Brugge in het tijdschrift Jonas over een klein wijkje in St 
Oedenrode : Cathalijne. Daar waren een 16tal woningen gebouwd in een onderlinge 
samenhang en in samenhang met de omgeving op een prachtige maar kwetsbare 
locatie. Zij had een aantal kennissen die wel voelden om gezamenlijk het avontuur 
van een bouwproject aan te gaan . 
Goedemeent, Purmerend 

"Wij vonden veel voorz1eningen voor ouderen 
betuttelend . Oudere mensen krijgen vaak van anderen 
te horen wat ze wel en niet zelf moeten kunnen, terwijl 
we uitstekend in staat zijn om zelf aan te geven 
wanneer we hulp nodig hebben. Wij wilden woningen 
bouwen volgens de normen van het Seniorenlabel, het 
liefst gecombineerd met niet-betuttelende 
voorzien ingen." 
Antoon Koelink, Seniorenhuisvesting Nootdorp 

25 NMBbank, Verenigingen en Stichtingen, Rotterdam,1983 
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Juridisch zijn er twee organisaties mogelijk: 
Wettelijk gefundeerde stichting; 
Wettelijk gefundeerde vereniging 26

; 

Daarnaast is er nog een derde mogelijkheid en dat is: 
Combinatie van beide organisaties. 

Op het moment dat een rechtspersoon is opgericht, is er formeel sprake van een 
collectief dat de rol van opdrachtgever kan spelen. Het bestuur van de organisatie 
kan en mag de leden vertegenwoordigen naar de betrokken partijen toe. Op dit 
moment zal een collectief de rol van de eventuele externe initiatiefnemer over 
moeten nemen wil het de rol van opdrachtgever kunnen vervullen. 

Statuten en reg/ementen 

Om de zaken binnen de organisatie te regelen is het bij zowel de vereniging als bij 
een stichting wettelijk verplicht om statuten en reglementen op te stellen. 
De echt belangrijke afspraken die gemaakt worden binnen een vereniging of 
stichting worden vastgelegd in de statuten. Hierin komt de doelstelling te staan, wie 
er (bestuurs)lid mogen worden en hoe ze dat kunnen worden, wat de taken van het 
bestuur zijn en, bij een vereniging, wat de verantwoordelijkheid van de leden is. 
Verder wordt vastgelegd hoe het bestuur gecontroleerd kan worden en hoe besluiten 
worden genomen. Overige afspraken worden vastgelegd in het reglement. De 
statuten worden vastgelegd bij een notaris. De statuten kunnen veranderd worden, 
maar dat kost geld. Het reglement kan worden vastgelegd door de ledenvergadering 
en wanneer nodig makkelijk worden veranderd. Voor een collectief is het dus van 
belang om niet teveel statuten te maken, dit zorgt voor een meer dynamisch 
organisatie die kan anticiperen op veranderende omstand igheden. Wei kunnen er 
door het collectief voorwaarden opgelegd worden in de vorm van de statuten. Zo 
kan de zeggenschap geregeld worden in de statuten. Een voorbeeld kan zijn dat er 
pas een beslissing genomen kan worden met een tweederde meerderheid. Of er kan 
in de statuten vastgelegd worden dat niemand binnen twee jaar de ontwikkelde 
woning mag doorverkopen op straffe van een boete. Dit om speculanten in het 
collectief te weren. 

Vereniging 

Een eerste constructie om een collectief te organiseren is de vereniging. Een 
vereniging bestaat uit leden. 
Het karakter van een vereniging is dat zij zich de belangenbehartiging van de leden 
ten doel stelt. In het geval van dit onderzoek is dit de ontwikkeling van de 
woningen. Aan het hoofd van een vereniging staat een bestuur. Het bestuur bestaat 
uit tenminste een voorzitter, secretaris, en een penningmeester. 
De leden vormen tezamen het belangrijkste orgaan van de vereniging: de 
ledenvergadering. De ledenvergadering bepaalt het beleid, neemt de beslissingen en 
draagt de verantwoordelijkheid. Het bestuur wordt gekozen door de 
ledenvergadering. In hoeverre het bestuur beslissingsbevoegdheid heeft over haar 
!eden kan worden geregeld door de statuten en reglementen. Deze statuten en 
reglementen kan de ledenvergadering samenstellen. Het bestuur voert het beleid uit 
van de vereniging. Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur de vereniging naar 
buiten toe. De leden betalen een contributie waarmee de lasten van de vereniging 
betaalt kunnen worden. 

Afhankelijk van de omvang van de statuten en reglementen zitten er een aantal 
voordelen aan de vereniging. Aangezien iedereen evenveel zeggenschap in een 
vereniging heeft elk lid een gelijke stem. Dit betekent wel dater voor elke beslissing 
een ledenvergadering moet plaatsvinden. Dit geeft meteen ook het grootste nadeel 

26 Er bestaan ook verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, in geval van cottectief 
particulier opdrachtgeverschap kan er atteen sprake zijn van volledige rechtsbevoegdheid. 
Andere namen voor verenigingen die vaak voorkomen zijn cooperaties, unie, ... enz; deze 
vatten ook atten onder de juridische naam vereniging, met dezelfde rechten en plichten. 
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aan. Het beslissingstraject binnen een vereniging is vrij tijdsrovend, wat vooral bij 
de ontwikkeling van de woningen mogelijk vertragend kan werken. 

Verenigingsvormen in de praktijk: 

'S Winters Binnen, Amsterdam 
De gegadigden voor dit kleine project zijn alien lid van een vereniging, die in de 
planfase als opdrachtgever optreedt 

Vernieuwend Wonen, Zutphen 
Hof der Toekomst, Amersfoort 
Het Groene Oak, Utrecht 
De Bongerd, Zwolle 

De initiatiefgroep heeft in een vroeg stadium 
een vereniging opgericht. Deze vereniging 
vertegenwoordigt de kandidaatkopers en -
huurders in het overleg met de corporatie. 

Kwint, Groningen 
Meebouwen op de Meeuwen, Groningen 

De kopers werden in het overleg met de 
opdrachtgever (respectievelijk een corporatie en een 
commerciele ontwikkelaar) niet vertegenwoordigd 
door een vereniging die opgericht is voor het 
betreffende project, maar door een wijkvereniging . 
Binnen deze wijkvereniging functioneerden enkele 
werkgroepen van gegadigden voor het betreffende 
project 

Eerste Jerichostraat, Rotterdam 
De kopersvereniging is de opdrachtgever, maar zij is 
pas opgericht nadat in de loop van de 
voorbereidingsfase de kopers geworven zijn, en het 
planteam van de buurtorganisatie draagt het formele 
opdrachtgeverschap pas over zodra het plan gereed is 
en alle risico's uit de planfase achter de rug zijn. 

Stich ting 
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Een andere rechtsvorm om het collectief te organiseren is de stichtingsvorm. De 
stichting is de opdrachtgever. Een van de verschillen met de vereniging is dat een 
stichting geen !eden kent. De stichting kent meestal slechts een bestuursorgaan, 
namelijk het bestuur. Het bestuur bestuurt de stichting en vertegenwoordigt de 
stichting. Het bestuur wijst zelf uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een 
penningmeester aan. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur geen 
rekening en verantwoording aan anderen schuldig, dus ook niet voor de 
woonconsumenten waarvoor de stichting de woningen ontwikkelt. 
Hoe een stichting aan geldmiddelen komt is niet middels de wet voorgeschreven. In 
het geval van collectief particulier opdrachtgeverschap zullen de toekomstige 
bewoners zorgen voor de financiele middelen die de stichting nodig heeft om tot 
real isatie van de woningen te komen. 
Aangezien een stichting geen !eden kent en het bestuur alles kan beslissen zonder 
overleg met de rest van het collectief een beslissing kan nemen, kunnen individuele 
wensen ondergesneeuwd worden. Het doel is immers de ontwikkeling van de 
woningen, zonder dat de stichting de belangen van haar !eden kan behartigen, die 
zijn er immers niet. Voordeel hiervan is wel dat er een adequate manier van 
beslissen ontstaat. 

Jos van der Linden 

TU/e Bouwkunde / Vastgoedbeheer 



Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw Hoofdstuk 3 

Stichtingsvormen in de praktijk: 

Ouderenhuisvesting, Nootdorp 
Een stichting is de opdrachtgever, en sluit met de individuele kandidaten 
overeenkomsten op basis warvan zij het opdrachtgeverschap kan bundelen. De 
kopers hebben, individueel of collectief, formeel geen invloed op het handelen 
van de stichting 

80.1, Borneo en Sporenburg, Amsterdam 
Het initiatief voor het project lag bij een architectenbureau. Na verloop van tijd 
droeg dit bureau het opdrachtgeverschap over aan een stichting . De gegadigden 
hadden alleen een formele relatie met de stichting, waren verder niet 
georganiseerd. Wei functioneerden er diverse thema-werkgroepen. Deze 
werkgroepen werkten aan deelaspecten en adviseerden de formele 
opdrachtgever. 

Stichting-verenigingconstructie 

3.6.3 

In de praktijk kan er ook een combinatie van beide rechtsvormen ontstaan, waarbij 
een deel van het collectief het bestuur vormt en als stichting werkt en het overige 
als een vereniging werkt. Hierbij is de stichting meestal de opdrachtgever en zijn de 
toekomstige kopers ondergebracht in een vereniging. Hierbij kan in de statuten 
geregeld worden tot welke hoogte de zeggenschap van de vereniging reikt. Voordeel 
is dat er een adequate besluitvorming ontstaat met inspraak van de 
kopersvereniging, en daardoor kan het collectief als een slagvaardige partij 
opereren. De inspraak is echter beperkt. Het kan niet zo zijn bij deze 
organisatievorm dat statutair geregeld is dat de vereniging volledige zeggenschap 
heeft. Op dat moment is er namelijk weer sprake van een vereniging. Deze vorm 
komt in de praktijk niet zoveel voor. Van de gerealiseerde projecten was de 
Gespleten Hendrik Noord de enige. Dit werkte wel, omdat de toekomstige kopers in 
de kopersvereniging "het primair om betaalbaar wonen ging aan de rand van het 
centrum. Inspraak is mooi meegenomen, maar geen leidend beginsel 27

". 

Stichting-verenigingsvorm in de praktijk: 

Gespleten Hendrik Noord, Amsterdam 
Een stichting met daarin de initiatiefnemers vervult 
het opdrachtgeverschap. Voor behartiging van de 
belangen van de kopers is een kopersvereniging 
opgericht. In haar statuten legde de stichting de 
zeggenschap en betrokkenheid van de 
kopersvereniging vast. 

De gekozen organisatievorm is daarom voor een deel afhankelijk van de doelstelling 
die is geformuleerd . Bij een doelstelling die uitgaat van een goede prijs/kwaliteit 
verhouding zullen de !eden waarschijnlijk minder invloed wensen. Wanneer er 
sprake is van gemeenschappelijke voorzieningen, heeft ieder lid belang bij een even 
grote mate van zeggenschap. 

Operationele organisatie 

Het is niet voldoende te zorgen voor een goede organisatievorm. Om zowel het 
interne overleg goed te laten verlopen, als in het externe overleg als serieuze partij 
mee te praten en adequaat te reageren, is veel kennis nodig over het proces van 
vastgoedontwikkeling. Het zal over het algemeen weinig voorkomen dat in het 

27 Stichting Medio Mokum, Bouwen met de buren, stadsvernieuwing nieuwe stijl, Augustus 
1996 
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collectief voldoende ervaring aanwezig is met dit werk, en dat er genoeg kennis in 
huis is over terreinen als contracten, gemeentelijke procedures rond grondexploitatie 
en -uitgifte, regelgeving rond nieuwbouw, bouwkosten en bouwproces. Uit de 
geevalueerde projecten is gebleken dat het vrijwel altijd nodig is om op dergelijke 
terreinen deskundige adviseurs in te schakelen. 
Daarnaast biedt het inhuren van deskundigheid nog een perspectief. Voor de 
woonconsument is het vastgoedontwikkelingsproces een onbekende en niet 
transparante wereld. De partijen in het vastgoedontwikkelingsproces vormen een 
hecht netwerk waarin moeilijk een plaats te vinden is. Wanneer externe 
deskundigheid ingeroepen wordt, kan meteen gebruik gemaakt worden van de 
positie die zo'n partij in het netwerk inneemt. 

In deze fase wordt verder feitelijk vastgelegd hoe de zeggenschap is geregeld. Veel 
hangt af van het type organisatie waarvoor gekozen is. Een vereniging staat in 
principe voor veel zeggenschap en een stichting voor minder. 
Wanneer het collectief georganiseerd is moeten een aantal zaken uitgezocht worden, 
van een architectenselectie tot de kleur van de stenen en de vorm van de voordeur. 
Wanneer alleen het bestuur zich met deze zaken bezig houdt en de 
ledenvergadering vervolgens laat beslissen, is er weinig verbondenheid met het 
project door de ledenvergadering. 
Er moet verbondenheid gemaakt worden, en dit kan in de vorm van werkgroepen. 
De werkgroepen houden zich bezig met verschillende aspecten die uitgezocht 
moeten worden. Op basis van het vooronderzoek door de werkgroepjes kan het 
gehele collectief een beslissing nemen. Een voorbeeld is een werkgroep die de 
financiering onderzoekt, of zich bezig houdt met de architectuur van de woningen. 
Op deze manier ontstaat er meer cohesie in de groep en ook een grote 
verbondenheid met het project. 

3.6.4 Werving 
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De werving voor het collectief is niet als een vaste tijdsgebonden fase te 
omschrijven. Verschillende fases in het vormingsproces kunnen al voorbij zijn zonder 
dat het collectief compleet is. De rechtspersoon kan immers al door een aantal 
mensen opgericht zijn. Wanneer is het collectief compleet? Een belangrijke factor 
waarvan dit afhankelijk is, is de grootte van de te verwerven grond. Wanneer 
duidelijk is hoeveel woningen hierop ontwikkeld kunnen worden, is daarmee bepaald 
hoeveel leden het collectief moet hebben. Andersom kan het echter ook. Waneer de 
initiatiefgroep al uit een aantal mensen bestaat en deze samen hun woningen willen 
ontwikkelen, kunnen zij op basis van het beoogde aantal woningen op zoek gaan 
naar een geschikt stuk grond. Nadeel hiervan is dat het collectief zich op deze 
manier wel beperkt in het verwerven van de grond. 
De werving van leden moet plaats vinden op basis van de geformuleerde 
doelstellingen. Deze doelstellingen zijn de bindende factoren, de toetredende 
woonconsumenten kunnen zo bepalen of ze zich vinden in die doelstellingen. Met de 
geformuleerde doelstellingen wordt duidelijk wat het uiteindelijke resultaat kan 
worden, hiermee kunnen de toekomstige leden zich wel of niet identificeren. 
Er moet wel gestreefd worden naar een zo volledig mogelijke groep deelnemers in 
een vroeg stadium. Het slagen van een project staat of valt met een breed 
draagvlak. Immers een initiatiefgroep die een te hoge ambitie koestert met 
bijvoorbeeld betrekking tot het zoveel mogelijk ecologisch bouwen, kan in de 
problemen komen met het vinden van woonconsumenten die het collectief willen 
completeren. Daarnaast vormt het een risico wanneer het collectief al verder in het 
vastgoedontwikkelingsproces is en het collectief is nog niet compleet; kosten die 
daarmee gepaard gaan moeten door het collectief opgevangen worden. 
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3.7 Conclusie 

Uit de vraag naar particulier opdrachtgeverschap blijkt dat 90% van de 
belangstellenden voor een vrije kavel er voor zou kiezen zijn woning individueel te 
ontwikkelen. Redenen die hiervoor mogelijkerwijs gegeven kunnen worden zijn: 

Samen met anderen bouwen beperkt de keuzevrijheid; 
Onbekend maakt onbemind; 
Samen met anderen bouwen werkt mogelijk vertragend; 

Er zal dus een nieuwe groep belangstellenden aangetrokken moeten worden. Deze 
groepen zijn er, maar hebben zich niet als belangstellende opgegeven omdat de 
collectieve variant niet bekend is bij de woonconsumenten. 

Uit de vergelijking met een aantal al gerealiseerde projecten blijkt dat de praktijk 
weerbarstiger is: collectieven vullen de ro l van opdrachtgever op een net iets andere 
manier in. Niet bekwaam met het ontwikkelingsproces zal een collectief vrijwel altijd 
de hulp inroepen van een andere partij die delen van het opdrachtgeverschap invult. 
Wanneer de hulp ingeroepen wordt van een deskundige externe partij moet du idelijk 
gesteld worden dat het collectief de opdrachtgever is. Dit houdt in dat het collectief 
over elke stap in het ontwikkelingsplan de beslissing moet kunnen nemen. 

De vorming van het collectief verloopt volgens het volgende proces: 

Samenvatting collectiefvormingsproces 
Fi" 33 1auur 
Fa sen Activiteiten Mogeliike belemmeringen 
Orientatiefase Formuleren Doelstellingen niet te ambitieus, werving 

doelstellingen van leden die zich in die doelstellingen 
kunnen vinden wordt beperkter. 

Juridische Keuze organisatievorm Met de keuze voor een organisatie-vorm 
organisatie wordt ook al de zeggenschap voor de 

individuele leden bepaald. De vereniging 
biedt voor de I eden de meeste 
zeaaenschao. 

Operationele Zorgen voor goede Wanneer er geen werkgroepen opgericht 
organisatie besluitvorming. warden wordt alles uitgezocht door een 

aantal leden de rest kan hierover alleen 
beslissen. Werkgroepen zorgen voor 
meer verbondenheid met het project. 

Werven deskundigheid Oppassen dat ingehuurde deskun-
digheid niet te veel zeggenschap krijgt, 
het collectief moet leidend blijven 

Werving Completering van het Op basis van de geformuleerde 
collectief doelstelling, men sen kunnen Zich hier 

wel of niet mee associeren 
In een zo vroeg mogelijk stadium, dit 
om afzetrisico's te beperken. 
Mogelijke vervreemding van het 
collectief door de latere instappers. 
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4 

4.1 

Het vastgoedontwikkelingsproces 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het ontwikkelingsproces geanalyseerd. Doelstelling van dit 
hoofdstuk is het in kaart brengen het vastgoedontwikkelingsproces. Het 
ontwikkelingsproces bestaat uit een aantal fasen die in principe op elk project 
toepasbaar zijn. Het collectief van woonconsumenten moet dit ontwikkelingstraject 
als opdrachtgever doorlopen. 

4.2 Het vastgoedontwikkelingsproces 

4.2.1 Het vastgoedontwikkelingsproces; a/gemeen 

Eerst wordt het algemene vastgoedontwikkelingsproces behandeld. Het 
ontwikkelingsproces is voor elk gebouw min of meer hetzelfde en verloopt volgens 
een aantal stappen. Meestal worden alle fasen doorlopen maar de volgorde is niet 
altijd hetzelfde, en de combinatie van partijen is steeds een andere. Ondanks die 
verschillen per proces is er sprake van een aantal fasen die zich steeds voordoen. 
Hieronder de fasering zoals Van de Ven die omschrijft28

• 

Initiatieffase; 
Locatieverwervi ng; 
Planontwikkeling; 
Realisatie (verkoop/verhuur); 
Exploitatie en beheer. 

Figuur 4.1 Vastgoedontwikkelingsproces 

Initiatieffase: 

Locatieverwerving: 

Bij elk project is er 'iets' of iemand die het initiatief neemt. 
In de initiatieffase worden de eerste globale ideeen over 
locatie, product, prijs en doelgroep gevormd . Meestal 
gebeurt dit in de vorm van een globaal 
haalbaarheidsonderzoek en wordt er een ruwe financiele 
raming gemaakt. Als deze er positief uitzien wordt het 
initiatief verder uitgewerkt. 

Zekerheid omtrent een beschikbare en geschikte locatie en 
over kosten en de tijd die gemoeid zijn met verwerving zijn 
noodzakelijk voor verdere planontwikkeling. De professionele 
opdrachtgever vindt zelf een locatie of wordt benaderd door 
een gemeente of andere verkoper. 

28 Ven Ir LAMC van de, Vastgoedontwikkeling, Eindhoven februari 2003 
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Planontwikkeling: In deze fase kunnen vier hoofdonderdelen worden 
onderscheiden. Planontwikkeling is een iteratief proces, 
waarin de hoofdonderdelen in verschillende stappen worden 
uitgewerkt en op elkaar worden afgestemd. 
Markttechnische planontwikkeling: marktverkenning, PvE 
Bouwkundige p/anontwikkeling: voorlopig ontwerp (VO), 
definitief ontwerp (DO) en bestek. 
Juridische p/anontwikkeling: bestemmingswijziging 
procedures, bouwvergunningen, overeenkomsten tussen 
verschillende partijen 
Financiele planontwikkeling: raming van de kosten, 
opbrengsten, financiele risico's en projectrendement. De 
financiele planontwikkeling resulteert in een 
investeringsvoorstel en een financieringsplan. 

Realisatie: Het bouwwerk wordt gerealiseerd. 

Verhuur/ verkoop: De verhuur en/of verkoop van het project start vaak al v66r 
de bouw van het project, waarbij dan een vooraf bepaald 
percentage voorverhuur of voorverkoop het criterium is op 
grond waarvan tot daadwerkelijke realisatie wordt 
overgegaan. 

Exploitatie en beheer: Het gebouw wordt in gebruik genomen. En afhankelijk van 
de gebruikers achtergrond wordt het beheer en de 
exploitatie door een andere partij uitgevoerd, koper cq 
beheerder. 

4.2.2 Positie vormingsproces in vastgoedontwikkelingsproces 
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Het bovenstaande vastgoedontwikkelingsproces kan naast het collectief 
vormingsproces gelegd worden. Daarbij zijn een aantal fasen in het 
collectiefvormingsproces aan te wijzen die afgerond moeten zijn om een volgende 
stap in het vastgoedontwikkelingsproces mogelijk te maken. Een collectief moet een 
juridische organisatie in de vorm van een rechtspersoon zijn om uberhaupt een 
overeenkomst met een andere partij aan te m6gen gaan. De eerste overeenkomst 
die een collectief aangaat in het vastgoedontwikkelingsproces is de 
grondovereenkomst met een grondeigenaar. Op dat moment moet er een juridische 
organisatie zijn. De operationele organisatie kan derhalve nog na de 
locatieverwerving en tijdens de planontwikkelingsfase aangevuld worden met 
woonconsumenten die ook hun eigen woning willen ontwikkelen. Echter op het 
moment van verkoop van de woningen zal een collectief bestaande uit 
woonconsumenten genoeg leden geworven moeten hebben om alle woningen te 
verkopen. In het figuur op de volgende pagina zal dit gevisualiseerd worden. 
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Collectiefvormingsproces 

Vastgoedontwikkelingsproces 

Figuur 4.2: Het vormingsproces in vastgoedontwikkelingsproces 

4.2.3 Een collectief in het vastgoedontwikkelingsproces 

Hieronder volgt de fasebeschrijvingen zoals een collectief het 
vastgoedontwikkelingsproces doorloopt. Deze faseomschrijvingen zijn theoretisch 
van opzet en kan door projectafhankelijke factoren verschillen van de werkelijkheid. 

Fase 1: Initiatieffase 

In deze fase wordt er een initiatief genomen. Dit initiatief kan ook genomen worden 
door een externe partij. De initiatiefgroep van het collectief bevindt zich in de 
orientatiefase van het vormingsproces. De initiatiefgroep orienteert zich of er genoeg 
woonconsumenten zijn die de door de initiatiefgroep geformuleerde doeleinden 
ondersteunen en mee zouden willen ontwikkelen. Met de doeleinden moeten de 
globale ideeen omtrent de locatie, het type woningen, en het budget worden 
geformuleerd . 

Fase 2: locatieverwerving 

In deze fase zal het collectief door middel van acquisitie in het bezit moeten komen 
van de benodigde grond waarop de woningen overeenkomstig de doelstelling van de 
initiatiefgroep gerealiseerd kunnen worden. Wanneer de initiatiefgroep grond in het 
vooruitzicht heeft, zal het collectief zich eerst in een rechtspersoon organiseren. 
Hierna komt het collectief in de operationele fase. Duidelijk moet worden wie wat 
doet en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Ook zal er een externe deskundige 
ingehuurd worden. Dit kan pas na oprichting van een rechtspersoon. 

De benodigde grond kan uitgegeven worden door een gemeente, maar de grond kan 
ook gekocht worden van een particulier (bijvoorbeeld agrarische grond). Ook kan 
grond met een pand erop aangekocht worden, waarna herstructurering van het pand 
kan plaatsvinden of het pand kan gesloopt worden waarna de grond geschikt 
gemaakt kan worden voor nieuwbouw. Het collectief zal een grondovereenkomst 
met betrekking tot de grond overeenkomen met de grondeigenaar (bijvoorbeeld een 
gemeente) . De feitelijke verwerving door het collectief vindt dan later in het proces 
plaats. Projectontwikkelaars proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat zij de 
grond pas hoeven af te rekenen op het moment dat de projectontwikkelaars de 
grond nodig hebben, dit is op het moment dat de daadwerkelijke realisatie van het 
bouwwerk start. 

Jos van der Linden 41 

TU/e Bouwkunde / Vastgoedbeheer 



Hoofdstuk 4 Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw 

Wanneer bijvoorbeeld een gemeente de grond ter beschikking stelt voor een 
collectief, kan zij voorwaarden stellen, zoals29

: 

Oprichting van een rechtspersoon door het collectief; 
Inhuren van deskundigen om het collectief bij te staan; 
Opstellen van een goed plan van aanpak; 
Betrekken van bijvoorbeeld een corporatie of ontwikkelaar als financiele 
achtervang; 
Anti-speculatiebeding. 

Deze voorwaarden kunnen vastgelegd worden in een grondovereenkomst. 

Kosten die onder andere gedekt moeten worden in deze fase zijn: 
Grondreserveri ngskosten; 
Wervingskosten voor de toekomstige leden. 

Fase 3: Planontwikkeling 
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De planfase bestaat uit de volgende tussenresultaten, het komen tot deze resultaten 
kunnen gedefinieerd worden als de deelfasen: 

Programma van Eisen (PvE) 
Schetsontwerp (SO) 
Voorlopig ontwerp (VO) 
Definitief ontwerp (DO) 
Bouwvoorbereiding en bestek 

In de planfase bij het vastgoedontwikkelingsproces moeten de vier hoofdonderdelen 
behandeld worden: 

Markttechnische planontwikkeling; 
Bouwtechnische plantontwikkeling; 
Juridische planontwikkeling; 
Financiele planontwikkeling. 

Deze zullen ge"integreerd worden tijdens de deelfasen. 

Program ma van Eisen: 
Het globale programma van eisen moet in deze fase verder uitgewerkt worden tot 
een definitief PvE. "Het PvE formuleert in feite de vraag, dit geschiedt in termen van 
eisen, voorwaarden en beeldverwachtingen30

." Het PvE heeft een aantal functies. De 
volgende belangen kan het collectief aan het PvE hechten: 

Informatie en communicatie naar overige partijen; 
Toetsingsinstrument voor VO en DO; 
Budgetbepaling. 

Op basis van de door het collectief vooraf geformuleerde doelstellingen zal een 
globaal haalbaarheidsonderzoek opgesteld moeten worden. Op basis van dit 
haalbaarheidsonderzoek kan getoetst worden of het plan haalbaar is voor de 
verschillende leden van het collectief. Deze haalbaarheid kan getoetst worden met 
globale oppervlaktes en een globale inhoud of een referentiewoning. 
Wanneer het collectief nog niet genoeg leden heeft gezien de mogelijke 
projectgrootte, moeten er meer kopers geworven worden. Daarbij moeten de 
doelstellingen van het collectief en de financiele mogelijkheden van de potentiele 
koper als leidraad fungeren. Het nog niet compleet hebben van het collectief in deze 
fase kan problemen opleveren, omdat de kosten die in deze fase gemaakt zijn 
verdeeld moeten worden onder de leden van het collectief. Er wordt dus 
voorgefinancierd voor toekomstige leden van het collectief. 

29 Maussen Ir. SJE, Particulier opdrachtgeverschap in herstructureringsgebieden, Eindhoven 
december 2002 

30 Sichting BouwResearch: Kader voor kwaliteit: opzet voor een a/gemeen geldige beschrijving 
van het bouwproces in de vorm van beslisdocumenten per bouwprocesfase, Rotterdam 1996 
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Het PvE kan door het collectief zelf opgesteld warden, maar zij kan hierbij ook 
gebruik maken van de expertise van de bouwbegeleider of in deze fase al gebruik 
maken van een architect. 
Een projectontwikkelaar zal ook een marktverkenning verrichten om te bezien of er 
vraag is naar het door hem geformuleerde PvE. Bij een collectief wordt er ontwikkeld 
door het collectief, dat zelf de vraag formuleert. Dit sluit dus naadloos op elkaar aan, 
tenzij er nog steeds niet genoeg leden geworven zijn. De toekomstige leden zullen 
steeds minder zeggenschap krijgen naarmate het collectief verder in de 
planontwikkelingsfase is. Het collectief zal een keuze moeten maken. Enerzijds kan 
een collectief besluiten de financiering van de overige woningen voor haar rekening 
te nemen, anderzijds kan het collectief besluiten om het risico af te wentelen op een 
externe partij. Deze externe partij neemt dan de financiering over van het collectief 
en verkoopt de woningen wanneer deze zijn ontwikkeld. Dit is ook afhankelijk van 
de voorwaarden die de gemeente aan de grondreserveringovereenkomst heeft 
verbonden. Hierin kon staan of het collectief een externe partij als achtervang moest 
hebben. 

Schetsontwerp (SO) 
Na het afronden van het PvE wordt op basis hiervan een architect benaderd door het 
collectief. Na een overeenkomst tussen een collectief en de architect zal de architect 
op basis van het door het collectief geformuleerde PvE een SO maken. Bij het SO 
moeten de volgende zaken vastgelegd warden: 

Situering van de woningen of woongebouw op de kavel; 
Hoofdvormen van de woningen; 
Ritme van het de woningen of woongebouw (horizontale en verticale indeling). 

Aan het eind van deze deelfase volgt de toetsing van het SO aan het PvE en het SO 
wordt getoetst aan het budget van de leden van het collectief dit gebeurd door 
middel van ramingen op basis van ervaringskosten. 

Voor/opig on twerp (VO): 
Na afronding van het SO volgt het VO. In het VO warden een aantal zaken voorlopig 
vastgelegd. Hierbij is het nog steeds van belang dat het collectief alle zeggenschap 
heeft: 

De situering en hoofdindeling van de woningen of woongebouw; 
Constructieve hoofdopzet; 
Architectonische verschijningsvorm; 
Plaats en hoofdmaten van alle ruimten; 
Vormgeving, opbouw en materiaalindicatie van de voornaamste bouwkundige 
elementen (gevels, binnenwanden, daken en plafonds). 

Daarna wordt in deze fase het stedenbouwkundig beeld bepaald uit een analyse van 
stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
Daarnaast vindt er in deze fase vooroverleg plaats met welstand, Bouw en 
woningtoezicht en brandweer. Aan het eind van deze fase volgt er een toetsing van 
het VO aan het SO, het PvE en er wordt getoetst aan het budget. 

Definitief ontwerp (DO): 
In het DO onstaat een volledig beeld van het project. Het DO kent in feite dezelfde 
opbouw als het voorlopig ontwerp maar is veel gedetailleerder. De voorlopige zaken 
warden nu definitief vastgelegd: 

Definitieve en volledige indeling en inrichting van de woningen; 
Definitieve en volledige opzet van de constructie, installatie en de vaste 
inrichting; 
Definitieve plaatsbepaling van het bouwwerk in zijn omgeving; 
Definitieve oplossing met betrekking tot de samenvoeging van constructies, 
bouwkundige en installatietechnische elementen. 

Het DO voldoet in deze fase aan de welstandseisen, brandweereisen en de wettelijke 
voorschriften. Er wordt op basis van elementen een bouwkostenraming gemaakt. Dit 
wordt getoetst aan het budget. Ook volgt er weer een toetsing aan het PvE, SO en 
VO. 
De kosten die in de fases van de planontwikkeling tot nu toe gedekt moeten warden 
zijn de: 
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Architectenkosten; 
Adviseurskosten met betrekking tot constructie, installaties ed.; 
Bouwbegeleid ingskosten. 

Het collectief zal niet op deze relatief eenvoudige manier het 
planontwikkelingsproces doorlopen. Het collectief bestaat uit individuele leden die na 
de realisatie ieder individueel de woning gaan bewonen. Er bestaat om die reden een 
spanning tussen de verschillende niveaus van zeggenschap. De planontwikkeling 
moet hierin voorzien. Een aantal ontwerpaspecten kan en moet namelijk op collectief 
niveau worden geregeld terwijl een ander aantal ontwerpaspecten individueel 
bepaald kan worden . Het is de uitdaging om zowel het collectieve te honoreren als 
het individuele voldoende ruimte te laten. 

Bouwvoorbereiding en bestek 
Het vertrekpunt bij de vervaardiging van de bestektekeningen en het bestek is de 
goedkeuring van het collectief op het DO. Het bestek bestaat uit een beschrijving 
van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende 
voorwaarden. Op basis van het bestek wordt door het collectief een bouwbegroting 
opgesteld. Hierna volgt een aanbesteding en wordt er een aannemer gecontracteerd 
door het collectief. De aannemer zal zijn prijs op basis van het bestek voordragen, 
verschil in de prijzen kan leiden tot onderhandeling. 
Daarnaast vormt het bestek het einde van de planontwikkelingsfase en wordt op 
basis hiervan een gemeentelijke bouwvergunning aangevraagd. 
Een belangrijke kostenpost zij de gemeentelijke leges die betaald moeten worden bij 
de aanvraag van een bouwvergunning. 

Fase 4: Verkoop 

De verkoopfase vindt meestal plaats voordat met de realisatie is begonnen. In deze 
fase vindt de feitelijke overdracht van de grand van grondeigenaar naar collectief 
meestal plaats. Op datzelfde moment vindt de overdracht van de grand van 
collectief naar individuele koper plaats. Wanneer een koop-aannemingscontract is 
afgesloten met de aannemer kan de financiering van de woningen gebeuren in de 
vorm van een hypotheek. Tevens wordt indien er gestapeld gebouwd wordt een 
splitsingsakte opgesteld en een Vereniging Van Eigenaren (WE) opgericht. Na 
verkoop van de woningen gaan de !eden individueel verder. 

Fase 5: Rea/isatiefase 
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In deze fase worden de woningen gerealiseerd. De aannemer heeft dan te maken 
met evenveel opdrachtgevers als dat er woningen gerealiseerd warden. Tot nu toe 
was het collectief de feitelijke opdrachtgever. Vanaf het moment van start realisatie 
heeft de aannemer te maken met individuele opdrachtgevers. 
Belangrijk daarbij is dat er op toe wordt gezien dat het werk wordt uitgevoerd naar 
de eisen van het gesloten uitvoeringscontract. In deze fase warden de woonwensen 
van de woonconsumenten gerealiseerd. De realisatiefase duurt net zo lang als het 
ontwikkelingsproces tot aan het begin van deze realisatiefase. Dit is een lange 
periode van het vastgoedontwikkelingsproces en in tegenstelling tot een 
professionele opdrachtgever gaat de ontwikkelende woonconsument wel de woning 
bewonen. De woonconsumenten zullen veel emotioneler bij het proces betrokken 
zijn. Bij een professionele opdrachtgever wordt de toekomstige koper meestal maar 
een keer tijdens de realisatiefase de mogelijkheid geboden om de bouw te 
bezichtigen. Leden van het collectief zullen veel vaker aanwezig zijn en de aannemer 
wijzen op zijn manier van werken en op eventuele onvolkomenheden in het 
resultaat. De aannemer krijgt met een heel ander soort opdrachtgever van doen dan 
deze gewend is in een professioneel proces. 
Aan het eind van deze fase vindt de oplevering plaats van de woningen en kunnen 
de individuen, indien overeengekomen met de aannemer, zelf hun woning afbouwen. 
Dit kan bijvoorbeeld wanneer een individuele opdrachtgever met de aannemer 
overeen is gekomen dat de aannemer alleen het casco voor de opdrachtgever 
bouwt. 
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Fase 6: Exploitatie en beheerfase 

Na de realisatiefase komt de beheerfase. In deze fase gaan de leden van het 
collectief hun ontwikkelde woning bewonen. Ze kunnen zelf zorgdragen voor het 
beheer van de woningen, maar kunnen hier ook de expertise van bijvoorbeeld een 
woningbouwcorporatie gebruiken. WE dragen ook zorg voor het beheer van het 
woongebouw. Naast het beheer van de woningen kan er ook in overleg met de 
gemeente besloten worden dat het collectief zorg draagt voor het beheer van de 
groenvoorzieningen of meer zaken in de woonomgeving (bijvoorbeeld een 
speeltuintje). In de beheerfase is het collectief een groep met een goede sociale 
cohesie. De bewoners hebben samen het vastgoedontwikkelingsproces doorlopen. 
Wanneer dit een succesvol verhaal is, ontstaat het gevoel in de trant van "Dat 
hebben we toch mooi samen voor elkaar gekregen!" 

4.3 Betrokken partijen in het ontwikkelingsproces. 

Tijdens de analyse van het vastgoedontwikkelingsproces zijn een aantal betrokken 
partijen de revue gepasseerd. 
Onder andere: architect, aannemer, adviseur, woningbouwcorporatie, financier, 
gemeentelijke overheid, projectontwikkelaar. 
Welke rol kunnen zij spelen en welke randvoorwaarden kunnen zij opstellen in die 
rol en wat is hun mogelijke aversie tegen deelname aan het proces met collectief 
particulier opdrachtgeverschap. 

Gemeente: 

De gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden van het Rijk. Er zal de 
komende jaren een verschuiving plaatsvinden naar een prestatiegerichte decentrale 
aanpak. Het Rijk zal in een Rijksbeleidskader aangeven welke prestatievelden bij de 
opgaven van het woonbeleid horen. In dat beleidskader geeft het Rijk aan op welke 
terreinen, en in welke richting, er van provincies, gemeenten en 
woningbouwcorporaties prestaties worden verwacht31

• Ook particulier 
opdrachtgeverschap is in de Nota Wonen als een prestatieveld omschreven. In die 
zin spelen de gemeenten een cruciale rol bij het overheidsstreven naar 33% 
particulier opdrachtgeverschap in 2010. Echter, er is gebleken dat in 2005 slechts 
56% van de gemeenten aan de gestelde doelstelling zal voldoen. Vooral de grotere 
gemeenten met meer dan 20.000 inwoners blijven achter32

• 

Veel gemeenten geven aan dat ze over het algemeen positief staan tegenover 
particulier opdrachtgeverschap33

, maar uit een ander onderzoek34 uit 2001 blijkt dat 
gemeenten nog een groot aantal bezwaren zag in de vergroting van het aandeel 
particulier opdrachtgeverschap. Belangrijkste is dat tot 2010 al veel grond is 
toegewezen is aan professionele opdrachtgevers. Buiten deze bestaande bouwclaims 
komen de bezwaren vooral voort uit interne gemeentelijke overwegingen. De 
grootste bezwaren die gemeenten daarbij geven zijn: 

Het niet halen van bouwprogramma's; 
Gemeentelijke druk op inkomsten (via grondbeleid); 
Dilemma individuele wensen en algemene kwaliteit; 
Collectief particulier opdrachtgeverschap vergt een langere ontwikkeltijd; 
De verstedelijking; hoe stedelijker de omgeving hoe minder logisch vrije kavels 
lijken. 

Dit alles lijkt op koudwatervrees en gebrek aan kennis bij gemeenten. Gemeenten 
zijn gewend te werken met een beperkte groep professionele opdrachtgevers die 

31 Ministerie van VROM, Nota: Mensen Wensen Wonen, november 2002 
32 Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Particulier opdrachtgeverschap en 
consumentgerichte projectontwikkeling, Ors. J Schellevis, Amsterdam oktober 2002 
33 www.binnenlandsbestuur.nl 
34Rigo Research en Advies, Particu/ier opdrachtgeverschap in de vier grote steden, verkenning 
van de mogelijkheden tot 2010, Amsterdam januari 2002 
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grote hoeveelheden woningen wegzetten in een keer. Hierdoor kan een gemeente 
gemakkelijk een op een voorwaarden opleggen met betrekking tot bouwvolumes en 
architectuur. De vrees is er bij gemeenten dat er nu tientallen of zelfs honderden 
particulieren naar een gemeente komen, waardoor ze de centrale regie kwijt raakt. 
Gemeenten zijn ook bang dat er door meer particulier opdrachtgeverschap 
problemen ontstaan met welstand. Zoveel verschillende opdrachtgevers met zoveel 
verschillende uitgangspunten kan nooit een harmonieuze stedenbouwkundige 
eenheid opleveren. Dit leidt volgens hen tot "Belgische toestanden". Deze angst is 
echter niet altijd gegrond (zie bijlage over Belgische toestanden). Bij collectief 
opdrachtgeverschap is er sprake van een maatschappelijke sanctionering binnen het 
collectief, een collectief beslist immers samen waardoor de grootste excessen in het 
ontwerp worden gladgestreken. De regiefunctie verliest de gemeente ook minder 
dan dat zij vermoed. De toename van collectief particulier opdrachtgeverschap ligt 
voor 90% in een cultuuromslag bij de gemeente. 

Architect: 

Een architect kan initiatiefnemer zijn, maar moet dan in een vroeg stadium het 
opdrachtgeverschap overdragen aan het collectief. De doelstelling van de architect in 
het bouwproces is dan ook het verkrijgen van zoveel mogelijk ontwerpvrijheid, en 
dus budget, waarmee de architect zijn creativiteit kwijt kan. De bestuurder en de 
opdrachtgever geven hierbij de randvoorwaarden op die bij het ontwerpen van 
belang zijn, bijvoorbeeld programma van eisen, het Bouwbesluit, gemeentelijk 
beeldkwaliteitplan en welstandseisen. 
Voor een architect zal het werken met een collectief een hele verandering zijn. De 
ontwerper zal rekening moeten houden met de collectieve belangen, en vervolgens 
van de individuele kopers een stortvloed aan woonwensen krijgen die deze 
woonwensen allemaal ge'integreerd willen zien in het ontwerp. De architect komt 
dichter bij de rol die hij vroeger speelde in het proces, hij zal steeds meer een 
coordinator worden, maar dan van het ontwerpproces. 
Uit onderzoek35 blijkt dat 80% van degenen die belangstelling voor een vrije kavel 
hebben, hiervoor in samenwerking met een architect een uniek ontwerp zouden 
willen maken. Echter uit de praktijk blijkt dat dit niet gehaald wordt. Velen kiezen 
voor een cataloguswoning. Mogelijke reden hiervoor is dat woonconsumenten in 
bestaande woonconcepten denken. Mensen denken bijvoorbeeld in boerderettes en 
de twee-onder-een-kappers. Maar bouwen in hogere dichtheden vraagt juist om 
meer creativiteit. 

Aannemer: 
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De aannemer treedt voornamelijk als bouwer op. Wat een aannemer moet bouwen is 
door het collectief vastgelegd in een bestek. De doelstelling die de aannemer hierbij 
hanteert is een zo goed mogelijk gebouw neerzetten voor een zo laag mogelijke 
kostprijs. Beheersing van het bouwproces is een belangrijk aspect omdat de 
winstmarge hiermee samenhangt. De materialisering die een gebouw zijn uitstraling 
geeft en vaak zijn complexiteit, zijn een 'risico' voor de aannemer. 
Particulier opdrachtgeverschap biedt voor de aannemers en bouwbedrijven een 
kans. Wanneer de beoogde doelstelling uit de Nota Mensen, Wensen, Wonen gehaald 
wordt betekend dit een verdubbeling van deze vorm van ontwikkeling. Dit heeft tot 
gevolg dat er een vergroting van het aanbod van meestal kleinere opdrachten komt. 
Dit biedt kansen voor met name de kleinere bouwbedrijven. 
Maar volgens onderzoek van het EIB36 zien bouwbedrijven voornamelijk de 
negatieve kanten van particulier opdrachtgeverschap. Volgens ongeveer 80% van de 
bouwbedrijven leidt particulier opdrachtgeverschap tot meer overleg dan met 
professionele opdrachtgevers. Daarnaast zijn de woonconsumenten meer emotioneel 
betrokken bij het bouwproces en het eindresultaat dan regulier opdrachtgevers. Dit 
leidt volgens de bouwbedrijven waarschijnlijk tot meer klachten bij de oplevering. Bij 

35 Directoraat van de Volkshuisvesting, Vraag naar particulier opdrachtgeverschap, ... 
35 Economisch Instituut Bouwnijverheid, Schellevis drs. J, Particulier opdrachtgeverschap en 
consumentgerichte projectontwikkeling, Amsterdam oktober 2002 
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de beantwoording van de vraag of particulier opdrachtgeverschap tot hogere marges 
leiden, antwoordt slechts 30% positief. 

Projectontwikkelaar: 

De eigenlijke doelstelling van een projectontwikkelaar is kort gezegd door middel 
van het ontwikkelen van gebouwen geld verdienen. Een ontwikkelaar financiert 
meestal uit eigen middelen of kan gunstigere voorwaarden verkrijgen bij een bank, 
de grond, het ontwerp, en de realisatie en hoopt met de verkoop van de woningen 
een voor de ontwikkelaar aanvaardbare marge over te houden. De 
projectontwikkelaar maakt, simpel gesteld, gebouwen voor een nog onbekende 
afnemer. Hij loopt daarbij ondernemersrisico, zeals iedere andere ondernemer die 
niet in opdracht, maar op voorraad ('voor de markt') produceert. Hij investeert op 
een moment dat zijn verkoop nog niet verzekerd is en hij loopt daarbij het risico zijn 
investering niet, of onvoldoende terug te verdienen37

• 

De ontwikkelaar kan particulier opdrachtgeverschap als een bedreiging zien. De 
ontwikkelaar verliest een marktaandeel aan de ontwikkelende woonconsument. Zijn 
huidige marktaandeel van 60%38 zal, wanneer de doelstelling van 33% gehaald 
wordt, dalen. De sterke punten van de ontwikkelaar zijn de kennis van het 
ontwikkelingsproces, de relaties binnen de bouwwereld en de grondposities. 

Corpora tie: 

Een kwaliteit van woningbouwcorporaties is dezelfde als die van de 
projectontwikkelaar. Ook de woningbouwcorporatie heeft kennis op het gebied van 
projectontwikkeling en relaties met andere partijen. Daarnaast heeft een corporatie 
veel woningen in haar bezit en dus grond. Bij herstructurering van haar bezit zal een 
corporatie een deel van de grond uitgeven om zodoende de onrendabel top van de 
nieuwe huurwoningen te kunnen financieren. 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk werd het ontwikkelingsproces geanalyseerd. De volgende 
procesfasen meet het collectief doorlopen: 

• Initiatieffase 
• Locatieverwerving 
• Planontwikkelingsfase 
• Verkoop 
• Realisatiefase 
• Beheerfase 

Daarna zijn de betrokken partijen in dat vastgoedontwikkelingsproces bekeken. Het 
bleek dat deze partijen nog niet helemaal klaar zijn voor een omslag naar collectief 
particulier opdrachtgeverschap. Hieronder een opsomming van de bezwaren die de 
betrokken partijen hebben ten opzichte van collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO). 

Gemeente 
• Gemeenten hebben geen grand beschikbaar 
• Gemeenten zijn organisatorisch niet ingericht voor CPO 
• Gemeenten hebben geen kennis over CPO 
• Onbekend maakt onbemind 

Architect 
• CPO leidt tot meer coordinerende rol van architect 

37 Oude Veldhuis drs. MC, Wat is projectontwikkeling?, NEPROM, Voorburg februari 1993 
38 Economisch Instituut Bouwnijverheid, Schellevis drs. J, Particulier opdrachtgeverschap en 
consumentgerichte projectontwikkeling, Amsterdam oktober 2002 
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Aannemer 
• CPO leidt tot lagere marges 
• Aannemers worden meer op de vingers gekeken bij CPO 

Projectontwikkelaar 
• CPO vormt een verlies van marktaandeel 
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5 Casussen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de casussen behandeld. Er zijn twee processen afgekaderd, 
namelijk het collectief vormingsproces en het vastgoedontwikkelingsproces. Er 
kunnen vier typen collectieven onderscheiden worden. Per type zal een casus dieper 
geanalyseerd worden. Per proces en per procesfase wordt aangegeven hoe het 
collectief deze processen doorlopen heeft. Het verschil met het regulier proces geeft 
vervolgens aan waar de belemmeringen te vinden zijn. 
Omdat de casussen succesverhalen zijn, kunnen uit deze projecten ook een aantal 
oplossingsrichtingen gedestilleerd worden. 

5.2 Ordening van de collectieven 

In hoofdstuk drie zijn reeds gerealiseerde projecten al kort ge"introduceerd. In dit 
hoofdstuk wordt dieper op een viertal casussen ingegaan. De vier verschillende 
projecten zijn niet willekeurig gekozen. Er kan een onderverdeling gemaakt worden 
op basis van de doelstellingen die de collectieven hadden geformuleerd. Grofweg zijn 
de doelstellingen van de collectieven te verdelen in drie groepen: 

Initiatiefgroepen die prijs- kwaliteitsverhouding een van de belangrijkste 
aspecten vindt; 
Initiatiefgroepen die rondom een speciale invulling hun woningen willen 
ontwikkelen; 
En initiatiefgroepen die binnen hun eigen wijk nieuwe woningen willen 
ontwikkelen. 

Een vierde groep kan afgeleid worden doordat er een externe initiatiefnemer is. 
Een externe initiatiefnemer zoekt een initiatief. 

Samenvattend kunnen de volgende typen onderscheiden worden: 

Type 1: Bouwen voor jezelf; 
Type 2: Bouwen en wonen met extra's; 
Type 3: Bouwen in de buurt; 
Type 4: Externe partij zoekt collectief. 

Het argument voor deze onderverdeling ligt in het feit dat verschillende 
doelstellingen een voorsprong hebben bij een gemeente, wanneer de doelstellingen 
bijvoorbeeld binnen het beleid van die gemeente passen. Of wanneer de gemeente 
het ziet als een prestigieus project. Het gebruik van een overige partij kan 
mogelijkerwijs ook tot een ander soort belemmeringen leiden. In de kaders staan de 
projecten die daarna geanalyseerd zullen worden. 

Bouwen voor jezelf 

Een collectief heeft als hoofddoelstelling om via opdrachtgeverschap de zeggenschap 
te behouden over alle onderdelen van het ontwikkelingsproces. Hiermee probeert 
het collectief een gunstiger verhouding tussen kosten en kwaliteit te bereiken dan in 
het reguliere aanbod. Het ontwikkelingsproces staat centraal en minder de specifieke 
inhoudelijke eisen aan het eindproduct. 
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Paleis Noordeinde, Rotterdam 
Type 1: Bouwen voor jezelf 

Dit project is gelegen in Rotterdam. 
Het betreft 13 geschakelde woningen, 
2 appartementen en een 
bedrijfsruimte. De leden van het 
collectief hebben binnen een strakke 
gevel een eigen invull ing kunnen 
geven aan de woningen. De totale 
ontwikkeltijd liep van december 1997 
tot en met juni 2000 

Bouwen en wonen met extra's: 

Een collectief veren igt zich rond een bijzondere invulling van het bouwen en wonen. 
Voorbeeld hiervan is ecologisch wonen. Maar ook centraal wonen, of een combinatie 
van wonen en werken vallen hieronder. Daarnaast kan ook meer zeggenschap op de 
woonomgeving een rol spelen. Deze woningen hebben meestal een te specifiek 
karakter om door de reguliere partijen ontwikkeld te worden. 

Goedemeent, Purmerend 
Type 2: Bouwen en wonen met extra's 

Aan de rand van de uitbreidingswijk 
Purmer-Zuid heeft een groep 
enthousiaste bewoners eind jaren 
negentig een eigen woonbuurtje van 33 
vrijstaande woningen ontwikkeld. 
Hun uitgangspunten waren: organisch 
en minder milieubelastend bouwen, 
huizen die onderl ing op elkaar zijn 
afgestemd met beweeglijke en speelse 
lijnen, die vloeiend overgaan in de 
omgeving. De ontwikkeltijd liep van 
september 1994 tot en met mei 
1998 

Bouwen in de buurt: 
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Een collectief neemt het initiatief voor de ontwikkeling van een invul- of 
inbreidingslocatie met als doel hier vooral te bouwen voor kopers uit de wijk. Vaak 
gaat het om wijken met weinig koopwoningen, op locaties waarmee de regul iere 
ontwikkelaars niet op eigen initiatief aan de slag willen. 

Bennekelbosch, Eindhoven 
Type 3: Bou wen in de buurt 

Bennekelbosch is een samenvoeging 
van de wijken 'De Bennekel' en 
'Gagelbosch'. De eerste was in de jaren 
negentig een probleembuurt. Er is 
gekozen voor een integrale aanpak 
waarbij de bewoners zelf de 
opdrachtgever werden voor de nieuw te 
bouwen koopwoningen. Het betreft 23 
sociale koopwoningen. De 
ontwikkeltijd liep van 1991 tot en 
met augustus 1995. 
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Exteme partij zoekt co/lectief 

Uit de reeds gerealiseerde projecten blijkt dat de initiatiefnemer meestal een 
architect is die een kopersgroep zoekt. Maar om andere partijen die het initiatief 
kunnen nemen (zeals gemeenten en corporaties) niet uit te vlakken zal dit type als 
'Externe partij zoekt kopersgroep' benoemd warden. 
De architecten denken zo hun ideeen met betrekking tot ontwerpen, wonen en 
bouwen op deze wijze het beste te verwezenlijken. Aan deze rol geven ze de 
voorkeur boven de beperkte rol die hen door de reguliere ontwikkelaars wordt 
toebedeeld. De architect is meestal de initiatiefnemer en zal de kopersgroep 
vroegtijdig in de positie van opdrachtgever manoeuvreren. 

Villa Corsini, Almere 
Type 4: Exteme initiatiefnemer 
zoekt collectief 

Villa Corsini bestaat uit 26 studio's. Op 
basis van het ontwerp is de doelgroep 
bepaald. Het gaat om studio's voor net 
afgestudeerde HBO'ers en WO'ers. Er is 
nog geen geschikte locatie voor het 
project gevonden . 

5.3 Werkwijze filtering belemmeringen 

Een belemmering volgens Van Dale39 is: 

be·lgm•me•ring (de "' (v.), "'en, "'en) 
1 het belemmeren 
2 iets dat belemmert => barriere, beletsel, bezwaar, hinderpaal, impediment, 
obstakel, rem, struike/b/ok, struikelsteen, verhindering, verstoring 

Op basis van de casussen is het gevaarlijk om belemmeringen aan te geven. Het zijn 
immers succesverhalen. De ge'interviewde woonconsumenten bleken bovendien heel 
erg tevreden met het resultaat. Veel gehoord was, dat ze, als ze onverhoopt uit de 
woningen weg zouden moeten, ze de nieuwe won ing het liefst weer in een collectief 
zouden ontwikkelen. Uiteraard zijn de 'kleine' pijntjes alweer vergeten wanneer de 
woonconsument tevreden is met het resultaat. 
Toch kunnen er op basis van de geslaagde projecten een aantal belemmeringen 
uitgelicht warden. Wat opvalt bij de geanalyseerde casussen en ook bij de overige 
40 projecten, is dat collectieven het proces anders doorlopen dan reguliere 
opdrachtgevers. Op zich is het niet verwonderlijk dat collectieven dit anders 
aanpakken, maar tegelijkertijd liggen in deze verschillen de mogelijke 
belemmeringen voor nieuwe initiatieven verscholen. De verschillen kunnen eigenlijk 
al als oplossingsrichtingen gezien warden die het collectief gebruikt heeft om een 
succesvolle ontwikkeling mogelijk te maken. 
Naast de casussen zijn er een aantal mensen van bouwbegeleidingsbureau's 
ge'interviewd. Deze bouwbegeleidingsbureau's begeleiden collectieven door het 
vastgoedontwikkelingsproces 

Per casus zal nu het collectief vormingsproces en het vastgoedontwikkelingsproces 
doorlopen warden zoals dat in het vorige hoofdstuk is besproken. Hoe hebben de 
verschillende collectieven dit gedaan en welke partijen zijn betrokken geweest bij 
het proces? Bij elk project zijn woonconsumenten die in het collectief hebben 

39 www.vandale.nl 
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geparticipeerd ge'interviewd. Hieronder volgt de opzet waarnaar de volgende 
pa rag raven zijn ingedeeld: 

Naam project en welk type 

Betrokken partijen: 

Vormingsproces 
Orientatiefase 
Juridische organisatie 
Operationele organisatie 
werving 

Vastgoedontwikkelingsproces 
Initiatieffase 
Locatieverwerving 
Planontwikkeling 
Verkoopfase 
Realisatiefase 
Beheerfase 

5.4 Type 1/ Paleis Noordeinde Rotterdam 

Initiatiefnemer: Gemeente Rotterdam 
Opdrachtgever: Vereniging "Paleis" 
Begeleider collectiefvormingsproces: De Regie 
Begeleider vastgoedontwikkelingsproces: Bouwen In Eigen Beheer 
Mede risicodrager: Woningstichting 
Architect Akropolis 
Aannemer MuWi/IBC 

Vormingsproces 

Orientatiefase: 
De gemeente had een stuk grond ter beschikking gesteld voor een project met 
collectief particul ier opdrachtgeverschap. Om woonconsumenten te interesseren 
werd in december 1997 een advertentie geplaatst waarin een informatieavond werd 
aangekondigd. De doeleinden waren voor een groot gedeelte vastgelegd door de 
gemeente, in de vorm van een stedenbouwkundig plan en een grove bepaling van 
het bouwvolume. Het aantal belangstellenden was na die avond 35 
woonconsumenten. De eerste deskundige die bij het project betrokken werd, was 
Marcel Kasteijn van De Regie uit Amsterdam. Deze heeft het collectief begeleid in 
het collectief vormingsproces 

Juridische organisatie: 
De groep woonconsumenten heeft zich georganiseerd in een vereniging: Vereniging 
'Paleis'. In de statuten was opgenomen dat bij een 2/3 meerderheid van de leden 
een beslu it zou worden aangenomen. 

Operationele fase 
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De groep belangstellenden voor het project is uiteindelijk gegroeid tot ongeveer 50 
belangstellenden. Van de eerste 15 op de lijst werd verwacht dat zij het bestuur 
zouden vormen en de werkgroepen zouden aansturen. Naast het bestuur waren er 
twee werkgroepen, een werkgroep architectuur en een werkgroep organisatie. De 
werkgroep architectuur richtte zich op het doorlopen van het ontwerpproces en de 
werkgroep organisatie richtte zich op de financien en contractuele afspraken. In april 
1998 was de organisatie operationeel. Na deze organisatie heeft De Regie het 
collectief verlaten en heeft het collectief het bouwbegeleidingsbureau Bouwen In 
Eigen Beheer van Ir. H. Vlemmix uit Eindhoven ingeschakeld om het 
planontwikkelingsproces te doorlopen. Ook was er een woningbouwcorporatie achter 
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de hand om eventueel overblijvende woningen over te nemen. Dit risico was echter 
miniem door het grote aantal leden. 

Vastgoedontwi kkel i ngsproces 

Initiatieffase 
De initiatiefnemer was de gemeente Rotterdam. Zij had een locatie beschikbaar voor 
een project in collectief opdrachtgeverschap in de wijk Kralingen. Het ging om 
ongeveer 13 woningen, 2 appartementen en een bedrijfsruimte. In een vroeg 
stadium heeft de gemeente het architectenbureau Akropolis ingeschakeld om een 
haalbaarheidsonderzoek te doen. Toen dit onderzoek positief uitpakte heeft de 
gemeente Rotterdam het bureau De Regie uit Amsterdam ingeschakeld om het 
collectiefvormingsproces te begeleiden. 

Locatieverwerving 
Al in de initiatieffase was er uitzicht op de locatie. Deze locatie was uitgegeven door 
de gemeente Rotterdam. Het betrof grond op basis van erfpacht. De gemeente had 
een aantal voorwaarden aan de grondovereenkomst verbonden. Het moesten 
rijwoningen in een strakke lijn worden en de goot- en nokhoogten waren door de 
gemeente vastgelegd. 
Op basis van het grove bouwvolume en een prijs per kubieke meter werd het 
benodigde budget bepaald. De richtprijs op basis van het bouwvolume was 
€90. 760,-. Voor de eerste 15 leden op de lotinglijst werd een 
reserveringsovereenkomst aangegaan voor de grond. Aan deze reservering zat een 
verplichting van €453,- voor de leden. 

Planontwikkeling 
Na de initiatieffase en de locatieverwerving werd door het collectief een 
overeenkomst getekend met het bureau Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) van Ir. H. 
Vlemmix uit Eindhoven. De overeenkomst met BIEB was op basis van no-cure-no
pay. Pas bij zekerheid van realisatie zou het collectief het honorarium aan het 
bouwbegeleidingsbureau betalen. BIEB had een begeleidende functie in het proces, 
alle noodzakelijke beslissingen zijn genomen door het collectief. 
Omdat het architectenbureau Akropolis de haalbaarheidsstudie had verricht in 
opdracht van de gemeente, is dit bureau ook door het collectief ingeschakeld om het 
ontwerp te realiseren. Met de architecten is in de overeenkomst een zelfde 
voorwaarde bedongen als met BIEB. De architecten werkten ook op basis van no
cure-no-pay. 
Bij de woningtoewijzing moest door de leden €453,- reserveringskosten ingelegd 
worden. Op dat moment konden de individuele bewoners aan de slag om de 
individuele woning verder in te richten. De meeste opties zijn door middel van 
stelposten, voor bijvoorbeeld de badkamer en keuken, ingewilligd. Deze stelposten 
waren aan de lage kant gehouden zodat de totale stichtingskosten op €123.000,
uitkwamen. Dit had een gunstig effect op de uiteindelijke erfpachtovereenkomst 
omdat de gemeente Rotterdam met een grond quotering werkte. 
Op advies van architectenbureau Akropolis is aannemer MuWi uit Rotterdam 
gekozen. Dit aannemingsbureau is later overgenomen door IBC bouw. 

Verkoopfase 
De grondreserveringsovereenkomst is in deze fase omgezet in een 
erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de vereniging. De vereniging heeft de 
grond in een stap overgedragen aan de leden die de woningen toegewezen hadden 
gekregen. De afzonderlijke leden zijn daarna een koop/ aannemingscontract 
aangegaan met de gekozen aannemer MuWi/ IBC. 

Realisatiefase 
Omdat er stelposten waren opgenomen in de bouwbegroting konden de individuele 
leden ervoor kiezen om het meerwerk door de aannemer uit te laten voeren, of om 
zelf na oplevering het meerwerk te realiseren. 
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Beheerfase 
De verschillende leden van het collectief proberen nog steeds zoveel mogelijk het 
onderhoud gezamenlijk aan te besteden. Hoewel dit geen verplichting is doen alle 
!eden hieraan mee. 
Vooraf was er geen anti-speculatiebeding ingevoerd. Dit had tot gevolg dat de 
voorzitter van de vereniging na oplevering geen dag in de woning gewoond had. 
Deze had zijn woning doorverkocht voor € 270.000,-. 

Col lectiefvormi ngsproces 

Vastgoedontwikkelingsproces 

5.5 Type 2/ Goedemeent Purmerend 

Initiatiefnemer: Elly Brugge 
Opdrachtgever: Vereniging 'Ecologisch Woonproject Purmerend' 
Begeleider collectiefvormingsproces: C. Posma van Syneff Consult 
Begeleider vastgoedontwikkelingsproces: C. Posma 
Stedenbouwkundige: J. Noordman 
Architecten : R. Pijnenburg, J. van der Laan, P. van der Ree 
Aannemer: De Geus bouw 

Vormingsproces 

Orientatiefase 
In de orientatiefase zijn de volgende doeleinden door de initiatiefgroep omschreven. 

1. blanco vlek, woonomgeving zelf bepalen 
2. zelf woning ontwerpen m.b.v. architecten 
3. milieuvriendelijke bouwmaterialen 
4. geen auto's bij de huizen, wel centraal parkeren in de wijk 
5. integratie van het landschap 

Juridische organisatie 
Ook in dit geval is gekozen voor een verenigmgsvorm. Op het moment van 
oprichting van de vereniging waren er 16 leden. 

Operationele organisatie 

54 

Er zijn werkgroepen opgericht met als onderwerpen: techniek, groen, kinderen en 
feest. Om het gebrek aan deskundigheid te compenseren is een stedenbouwkundige 
en een projectcoordinator gecontracteerd . 
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Vastgoedontwikkelingsproces 

initiatieffase 
De initiatieffase is doorlopen door de initiatiefgroep van de verenigmg. Een 
gerealiseerd project gaf de aanleiding. Dezelfde deskundige is bij het project 
gehaald . Deze gaf aan een vereniging op te richten en een geschikt stuk grand te 
verkrijgen. 

locatieverwerving 
De grondeigenaar was de gemeente Purmerend. Zij heeft een stuk grand 
beschikbaar gesteld. Daarbij had de gemeente een aantal randvoorwaarden 
opgesteld. Er moest een rechtspersoon opgericht zijn en er moest een lijst met 
deskundigen opgesteld zijn. 
De vereniging is een grondreserveringsovereenkomst aan gegaan met de gemeente. 
Ook is op basis van de projectprincipes een akkoord met de gemeente 
overeengekomen. 
De grondprijs is door de gemeente op €136,- per vierkante meter vastgesteld. 
Door het collectief is op basis van een referentiewoning bepaald hoeveel vierkante 
en kubieke meter er per individueel lid mogelijk was. Dit was het budget. 

Planontwikkeling 
Op basis van individuele wensen van de leden van het collectief is een 
verkavelingsplan opgesteld. Op dat moment werd duidelijk hoeveel vierkante meter 
elk lid zou verkrijgen. Een percentage van de vierkante meter prijs werd door de 
leden ingelegd. 
Na verkaveling is elk lid van de vereniging zelfstandig verder gegaan met de door 
het collectief gekozen architecten. Per lid is een overeenkomst met een architect 
aangegaan. In termijnen zijn de planontwikkelingskosten betaald aan de architecten. 
De aannemer is geselecteerd door het collectief op basis van zijn kennis en kunde op 
het gebied van ecologische bouw. 

Verkoop 
De verkoop van de woningen heeft eigenlijk niet plaats gevonden. Alleen de verkoop 
van de grond aan de het collectief en aan de leden. Hier is weer een koop/ 
aannemingsovereenkomst voor getekend met de aannemer. 

Rea/isatiefase 
Er is in drie stromen gebouwd. Leden van de vereniging die niet in een eerste 
bouwstroom hebben kunnen bouwen, hebben een deel renteverlies gehad. Dit is 
opgevangen doordat bijvoorbeeld de fundering per vierkante meter is betaald terwijl 
de kubieke meters meestal als standaard eenheid wordt genomen. Woningen die een 
zwaardere fundering nodig hadden kregen dezelfde rekening per vierkante meter als 
de lichtere woning. In dit project is namelijk met lichte materialen, zoals hout, en 
zwaardere materialen, baksteen, gewerkt. 

Beheerfase 
Er is een beheersovereenkomst tussen gemeente en collectief overeengekomen, 
waarbij de vereniging het groenonderhoud voor de wijk op zich heeft genomen. Het 
collectief krijgt hiervoor een vergoeding van €750,- per jaar van de gemeente. 
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Collectiefvormingsproces 

Vastgoedontwi kkel i ngsproces 

5.6 Type 3/ Bennekelbosch 

Initiatiefnemer: Woningbouwcorporatie SWS 
Opdrachtgever: SWS 
Begeleider collectiefvormingsproces: H. Vlemmix BIEB 
Begeleider vastgoedontwikkelingsproces: H. Vlemmix en J. Walrecht 
Architect: Kapteins 
Aannemer: casco: Gisbergen 

Inbouw: Kerpel Proron 

Col lectiefvorm ingsproces 

Orientatiefase 
Op het moment van de orientatiefase was het vastgoedontwikkelingsproces al in de 
planontwikkelingsfase. Op basis van het stedenbouwkundigplan en een casco
ontwerp hebben de woonconsumenten zich verenigd. 

Juridische organisatie 
Er is een vereniging opgericht. In de statuten werd een anti-speculatiebeding 
opgenomen. De bewoners moesten na oplevering ten minste 3 jaar in de woning 
blijven wonen. Bij toetreding tot de vereniging moest inschrijfgeld van €57,- betaald 
worden. De contributie bedroeg €23,- per jaar. 

Operationele organisatie 
Er waren geen aparte werkgroepen geformuleerd. Wei was er door een aantal leden 
veel vooronderzoek gedaan naar geschikte hypotheken. 
De keuze voor de deskundigen lag voor de hand. Dit was SWS maar voornamelijk 
het bouwbegeleidingsbureau Bouwen In Eigen Beheer. 

werving 
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Een uitgebreide werving was niet noodzakelijk. Na de eerste informatieavond waren 
er 100 belangstellenden. 
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Vastgoedontwi kkel i ngsproces 

Initiatieffase 
Het initiatief is genomen door woningbouwvereniging SWS. Wegens sociale 
problemen in de wijk is door SWS het initiatief genomen om een deel van de wijk te 
herstructureren. Hierbij werd gekozen voor huur- en koopwoningen. 

Locatieverwerving 
SWS heeft door middel van sloop van haar bezit een locatie verworven voor dit 
project. 

p/anontwikkeling 
Op het moment dat het casco ontworpen was, kwamen de woonconsumenten in 
beeld. Over de invulling van de woningen hadden de leden wel de zeggenschap. De 
planontwikkelingskosten zijn gedekt door SWS. 

Verkoop 
De woningen zijn toegewezen na het ontwerp van het casco en uitstraling. De 
eigenlijke verkoop vond plaats net voor begin realisatie, op basis van een 
hypotheek. Het betalingsverkeer verl iep via de corporatie. Aannemers zijn gekozen 
door SWS; een voor het casco en de andere voor de inbouw. De inbouwaannemer is 
gekozen op basis van haar ervaring met inbouwsystemen. De basiswoning kwam op 
€64.500,-, de individuele wensen zijn met meer- en minderwerk gerealiseerd. 
Hierdoor bleven de stichtingskosten onder de koopsubsidiegrens. 

Realisatie 
Leden waren heel erg betrokken bij de realisatiefase. Er is door het collectief tijdens 
de realisatiefase verscheidene keren 's nachts wachtgelopen op de bouw. Wei had 
het collectief problemen met de inbouwaannemer doordat deze organisatorisch niet 
alles op orde had. De wandtegels in de badkamer waren bijvoorbeeld al geplaatst 
toen er nog werkzaamheden nodig waren in de badkamer. 

Beheerfase 
Er is door het collectief geen beheerorganisatie opgericht. 

Col lectiefvormi ngsproces 

Vastgoedontwikkelingsproces 
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5.7 Type 4/ Villa Corsini 

Initiatiefnemer: John van Diepen Adviseurs 
Opdrachtgever: Vereniging 

Collectiefvormingsproces 

Orientatiefase 
Het collectief is bijeengekomen op basis van een voorlopig ontwerp dat door John 
van Diepen Adviseurs is ingebracht. De doelgroep die in aanmerking komt om lid te 
worden is geformuleerd door de initiatiefnemer. Het betreft studerende en net 
afgestudeerde WO- en HBOstudenten 

Juridische fase 
De rechtsvorm is een vereniging. In de statuten is opgenomen dat bij een 
tweederde meerderheid van de leden een besluit wordt aangenomen. De contributie 
bedraagt €100,- per maand. Nog studerende leden betalen €50,- contributie. Latere 
instromers betalen €200,- per maand tot de achterstand is ingehaald. Wordt er 
binnen 18 maanden uitgestapt dan wordt het contributiegeld teruggestort. 

Operationele fase 
Er zijn geen werkgroepen onderscheiden. De betrokken deskundige is John van 
Diepen. 

Werving 
Het collectief was na de eerste bijeenkomst vol. Er zijn 26 leden evenveel als er 
studio's zijn. 

Vastgoedontwi kkel ingsproces 

Initiatieffase 
Het initiatief is genomen door John van Diepen Adviseurs. 

Locatieverwerving 
Er is op het moment nog geen locatie bekend. Belangrijkste reden hiervoor is dat de 
gemeente Almere nog geen grond ter beschikking heeft gesteld. 

Planontwikkeling 
Er is een voorlopig ontwerp. Op basis van dit ontwerp zijn de leden geworven. De 
studio's zijn begroot op €62.000 tot €125.000 vrij-op-naam. 

Col lectiefvorm i ngsproces 

Vastgoedontwikkelingsproces 
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5.8 De verschillen in het ontwikkelingsproces 

Bij de vier typen collectieven zijn een aantal specifieke verschillen aan te wijzen die 
type-afhankelijk zijn. Maar omdat in principe de vier typen hetzelfde proces 
doorlopen zijn er een aantal verschillen die voor elk type hetzelfde zijn: 

5.8.1 Specifieke verschillen per type (casussen en 40 projecten) 

Type 1 bouwen voor jezelf 
Uitstellen financiele verplichtingen, architect en bouwbegeleider op no-cure-no
pay; 
Orientatiefase wanneer er uitzicht op grond was; 
Externe risicodrager; 
Bouwkosten op basis van stelposten; 
Inhuren deskundigen. 

Type 2 bouwen en wonen met extra's 
Meer draagvlak creeren bij gemeente door de extra kwaliteit (bijvoorbeeld in de 
vorm van ecologisch bouwen) bij de ontwikkeling; 
Lange wervingsperiode door hogere ambitie; 
Inhuren deskundigheid. 

Type 3 bouwen in de buurt 
Externe initiatiefnemer; 
Inhuren deskundigheid; 
Uitstellen financiele verplichtingen en voorfinanciering externe partij; 
Opdrachtgeverschap formeel bij woningbouwcorporatie; 
Individuele woonwensen op basis van meer- en minderwerk; 
Twee aannemers. 

Type 4 externe initiatiefnemer zoekt collectief 
Externe initiatiefnemer; 
Inhuren deskundigheid; 
Werving op basis van ontwerp. 

Uit de bestudering van de 40 projecten die in bijlage 1 te vinden zijn kan 
geconcludeerd worden dat over het algemeen dezelfde verschillen per type terug 
komen. 
Wat hierbij opvalt zijn met name de inspanningen om risico's te ontlopen . Bij de 
ontwikkeling van een bouwproject moeten kosten gemaakt worden voordat er 
definitieve zekerheid is over het doorgaan. De onzekerheden zitten bijvoorbeeld in 
het vinden van een geschikte locatie, de financiele haalbaarheid of het aantrekken 
van voldoende kopers. Daarnaast moet de initiatiefgroep op bepaalde momenten 
verplichtingen aangaan die misschien in een later stadium niet nagekomen kunnen 
worden, zoals het kopen van grond, opdrachtverlening aan een architect, starten 
van de bouw voordat er voor alle woningen kopers zijn . Globaal gezien blijkt uit de 
gerealiseerde projecten dat er de volgende manieren zijn om met de risico's om te 
gaan: 

Een externe mede-risicodrager werd bij het project betrokken, zoals een 
corporatie of ontwikkelaar, die de garantie gaf het project desnoods over te 
nemen; 

Wanneer er niet genoeg woonconsumenten bij het collectief betrokken konden 
worden, nam een corporatie of ontwikkelaar de niet verkochte woningen over en 
ontwikkelde deze verder. Een groot nadeel hiervan kan zijn dat de ontwikkelaar of 
corporatie zijn stempel op het ontwerp gaat drukken. Dit kan tot uitdrukking komen 
in een vetorecht binnen het collectief. Omdat deze professionele partijen een 
verkoop- of verhuurbare woning willen ontwikkelen. Dat komt neer op grijze 
uniformiteit en biedt weinig ruimte voor de creativiteit van de leden van het 
collectief. 
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De betaling van bepaalde kosten uitstellen, bijvoorbeeld door met architecten af 
te spreken dat zij tot een bepaald stadium op no-cure-no-pay basis werken; 

Deze vorm van risicospreiding kwam met name voor wanneer de architect de 
initiatiefnemer was. De architect werd hierbij betaald op het moment dat de 
vergunning verleend was. Hiermee werd het risico gereduceerd dat er 
planontwikkelingskosten werden gemaakt zonder dat het tot een resultaat leidde. 
Een ander voordeel hiervan is dat je hiermee de architect aan het collectief bindt. 
Alleen is het jammer dat alleen de architect op no-cure-no-pay basis werkte; ook de 
bouwbegeleiders zou je op deze manier aan het collectief kunnen binden. 

Zekerheden naar voren halen, door zo snel mogelijk vooroverleg te voeren met 
gemeentelijke diensten en anderen. 

Op het moment dat een collectief opgericht wordt, worden er kosten gemaakt. 
Wanneer nog geen zicht is op een locatie is het onzeker of deze kosten ook leiden 
tot een resultaat. Het is dus zaak om zo vroeg mogelijk in het proces verzekerd te 
zijn van een grondpositie. Daarnaast is het verstandig om ook na elke ontwerpstap 
terug te koppelen met de gemeente, zodat het plan niet ingrijpend gewijzigd moet 
worden. Dat kost immers veel geld, met name als het planontwikkelingsproces al ver 
gevorderd is. 

5.9 De belemmeringen 
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Hoewel de in de vorige paragraaf omschreven verschillen eigenlijk duiden op 
oplossingsrichtingen die het collectief heeft gebruikt, zijn hieruit de belemmeringen 
te destilleren. Inhuren van deskundigheid duidt erop dat de woonconsumenten leken 
zijn en het vastgoedontwikkelingsproces blijkbaar niet alleen kunnen doorlopen. 
Uitstellen van betalingen in de vorm van no-cure-no-pay duidt erop dat collectieven 
financiele risico's willen beperken. Op deze manier kunnen de verschillen omgezet 
worden in belemmeringen. 

Uit de verschillen en uit de interviews met bewoners, bouwbegeleiders en de 
gemeenten kunnen nu de volgende belemmeringen gedestilleerd worden: 

Onbekendheid collectief particulier opdrachtgeverschap bij woonconsument; 
Onbekendheid collectief particulier opdrachtgeverschap bij de betrokken 
partijen; 
Organisatie gemeente; 
Drempel door onzekerheid bij instappen in een collectief; 
Geen grond beschikbaar; 
Grondprijzen; 
Randvoorwaarden die gemeenten opstellen; 
Woonconsument is een leek; 
Individuele belangen binnen de collectieve belangen; 
Benodigde tijd van woonconsumenten; 
Woonconsument heeft niet alle zeggenschap; 
Woonconsumenten kunnen en willen geen financiele risico's lopen. 
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6 Ontwikkelingen 

6.1 Inleiding 

Over het algemeen wordt er steeds meer aandacht aan het fenomeen particulier 
opdrachtgeverschap gegeven. Niet alleen door beleidsmakers van de gemeenten of 
de ontwikkelaars die steeds consumentgerichter gaan ontwikkelen, maar ook de 
media geeft steeds meer aandacht aan deze manier van ontwikkelen. Het 
programma 'Van Kavel tot Kasteel' is hiervan een voorbeeld. Helaas is dit gericht op 
de individuele opdrachtgevers en laat 1het niet zien wat er mogelijk is voor mensen 
met een lager budget en voor het bouwen in een stedelijke setting. 
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren al verschillende handboeken uitgegeven die de 
woonconsument begeleiden vanaf het 1kopen van de grond tot aan het beheer. Ook 
maandbladen leggen zich steeds meer toe op woonstijlen en maken de 
woonconsument bewust dat er meer te kiezen valt. Daarnaast is ook op het internet 
het 'Informatie Centrum Eigen Bouw" (www.iceb.nl) opgericht. Dit is een initiatief 
van de Vereniging Eigen Huis, Architectuur Lokaal en de Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting (SEV), en wordt ondersteund door het ministerie van VROM. Het is 
de bedoeling dat zowel ge"interesseerden als professionals de weg vinden naar deze 
website, waar de drie partijen hun ken~ is en expertise bundelen. 
Naast de groeiende aandacht voor particulier opdrachtgeverschap zijn er nog andere 
ontwikkelingen van invloed op de groei van het aandeel collectief particulier 
opdrachtgeverschap. In dit hoofdstulk zullen eerst de ontwikkelingen aan de 
vraagzijde besproken warden. Vervolgens zal worden ingegaan op de aanbodzijde. 

6.2 Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen 

Er zijn een aantal trends te ondersche~iden op het sociaal/ maatschappelijk gebied. 
Deze trends zijn ook benoemd in de Nota: Mensen, Wensen, wonen van VROM40

• Bij 
de verschillend deelkopjes worden meteen de gevolgen hiervan geformuleerd ten 
opzichte van het onderwerp van dit onderzoek. 

6.2.1 Individualisering 

Mensen maken in toenemende mate keuzes die passen bij hun individuele 
persoonlijkheid. Ze laten zich dan ook steeds minder onderscheiden in duidelijke 
groepen met duidelijke wensen, maar vragen product op maat. 

De individualisering neemt toe, of niet? "Zelfontplooiing en individualiteit zijn 
tegenwoordig gemeengoed geworden. Alles kan en alles mag, van weinig wordt nog 
opgekeken. De keuzemogelijkheden zijln zo groat dat het maken van eigen keuzes 
wel een must en dus een vanzelfsprekendheid is geworden".41 Volgens Boerboom 
groeit het besef dat een te grote orientatie op het 'ik' het leven en de samenleving 
er niet gezelliger op maakt. Dit leidt tot het zoeken van nieuwe vormen voor 
geborgenheid in sociale netwerken. 

Gevolg: 

40 Ministerie van VROM, Nota : Mensen, Wensen, Wonen, Den Haag 2001 
41 Boerboom H, De individua/isering voorbij, in Nieuwstribune , juni 2001 
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Woonconsumenten willen de volledige zeggenschap over de nieuw te bouwen woning 
die particulier opdrachtgeverschap hen biedt. Maar deze woonconsumenten kunnen 
wel heel goed een gemeenschappelijke stijl creeren. 

6.2.2 Internationa/isering 

6.2.3 
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De burger krijgt, onder meer door het internet maar ook door het wegvallen van 
grenzen, makkelijker toegang tot een steeds groter deel van de wereld. Hij gaat zich 
internationaal orienteren en dat kan ook zijn woonkeuzes be'invloeden. 
Bereikbaarheid wordt belangrijker dan nabijheid. Niet alleen in culturele zin worden 
mensen erdoor be'invloed, maar ook in hun feitelijk gedrag ten aanzien van de 
woonplaatskeuze. De Sociaal-Economische Raad (SER)42 wees er in dit verband op 
dat de kwaliteit van de woonomgeving en het woonklimaat steeds meer een 
vestigingsfactor van belang worden. 

Gevolg: 
Woonconsumenten willen meer te zeggen hebben over hun woonomgeving . De 
woonomgevingsaspecten worden steeds belangrijker. Met collectief particulier 
opdrachtgeverschap is er meer zeggenschap mogelijk op het gebied van de 
woonomgevi ng. 

Emancipatie /vergrijzing-ontgroening /multiculturaliteit 

De arbeidsparticipatie van vrouwen neemt snel toe. Steeds meer huishoudens 
beschikken daardoor over twee inkomens. Dit leidt tot een grotere vraag naar 
kwaliteit en luxe, maar ook tot een ander gedrag op de woningmarkt. De kwaliteit en 
bereikbaarheid van werk, voorzieningen en tijdsbesparende gemaksdiensten spelen 
daarin een steeds grotere rol. Ook moeten de woningen levensloop-bestendig zijn 
zodat ouderen er, waar nodig met gebruikmaking van zorg, zelfstandig kunnen 
blijven wonen43 

Vooral na 2010 neemt de vergrijzing in Nederland fors toe. Ouderen stellen andere 
eisen aan de woning en de woonomgeving dan de groepen die tot dusver de 
Nederlandse bouwproductie hebben gedomineerd . Zo hebben de ouderen 
bijvoorbeeld een grotere behoefte aan voorzieningen, veiligheid en rust. 

De Nederlandse samenleving wordt steeds multicultureler. Het aantal mensen met 
een andere culturele afkomst dan de Nederlandse neemt toe. De huisvestingssituatie 
van niet-westerse allochtonen wijkt weliswaar nog significant af van die van 
autochtonen, maar de verschillen worden kleiner. Voor een deel kunnen die 
verschillen verklaard worden door verschillen in leeftijdsopbouw, fase in de 
wooncarriere en ook door de gemiddeld geringere financiele mogelijkheden. Maar er 
kunnen ook culturele verschillen zijn die in de woonwensen tot uitdrukking komen. 
Deze kunnen betrekking hebben op de inrichting of indeelbaarheid van woningen, de 
buitenkant van de woningen, de aanwezigheid van een balkon, maar ook de kwaliteit 
van de woonomgeving. Zo maken veel allochtonen op een intensievere manier 
gebruik van parken dan de meeste autochtone Nederlanders. 

Gevolg: 
Er is een verandering van vraag te bespeuren door vergn1zmg, emancipatie en 
multiculturaliteit. Binnen de woning ligt ook een verandering. Ouderen worden 
steeds vitaler en samen met leeftijdgenoten willen ze actief oud worden. Zij willen 
ook zelf de mogelijkheid hebben om te bepalen welke passende voorzieningen zij in 
de buurt willen. Door de arbeidsparticipatie van vrouwen komen er steeds meer 
dubbele inkomens. Meer mogelijkheid tot luxe maar ook bijvoorbeeld de 
mogelijkheid wensen om een van de twee thuis te kunnen laten werken. En de 

41 Sociaa/ Economische Raad, commentaar op de Nota Ruimtelijk Economisch beleid, 1999 
43 Stichting Toegepaste Gerontologie Vrije Universiteit Amsterdam, levensgebeurtenissen in de 
derde en vierde levensfase en de beleving van woning en woonomgeving 
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mogelijkheid voor allochtone gezinnen om een woning te kunnen ontwikkelen die bij 
hun huishoudsamenstelling past. 

6.3 Politieke ontwikkelingen 

6.3.1 Steeds meer particulier opdrachtgevemchap 

Uit de verschillende recente woonvisies blijkt dat steeds meer gemeenten particulier 
opdrachtgeverschap hebben meegenomen in hun visies, en dat zij tot 33% 
particulier opdrachtgeverschap willen kpmen in 2010. Een aantal steden loopt hierbij 
voorop. Dit zijn Almere, Enschede (Roombeek), Utrecht en Rotterdam. Almere is 
echter in een uitzonderlijk gunstige positie. Alie grond die uitgegeven kan worden 
voor woningbouw is in het bezit van de gemeente Almere. Deze gemeente kan dan 
ook een actieve rol spelen in een toen~me van particulier opdrachtgeverschap in het 
algemeen. De gemeente Almere heeft om die actieve rol te benadrukken een 
initiatievenbeleid opgezet met subsidiemogelijkheden44 • 

De gemeente Enschede laat in de vuurwerkrampwijk Roombeek zelfs 50% van de 
nieuw te bouwen woningen door particulieren ontwikkelen. 
Rotterdam wijdt ook een aantal pagina's in haar woonvisie45 aan particulier 
opdrachtgeverschap. Echter, ze hebben daarvan geen actief beleid gemaakt zoals 
bijvoorbeeld de gemeente Almere. Wei stelt de gemeente Rotterdam in 2004 een 
centraal loket open waar woonconsumenten terecht kunnen met initiatieven en 
vragen over particulier opdrachtgevers¢hap in de gemeente Rotterdam. 
Utrecht heeft ook veel ervaring op het gebied van particulier opdrachtgeverschap. In 
de VINEXlocatie Leidsche Rijn zijn er veel initiatieven ontplooid . 

Gevolg: 
De aandacht voor collectief particulier opdrachtgeverschap van de gemeenten is 
groeiende. Dit houdt in dat het beleid van het Rijk is opgepikt door de gemeenten, 
maar bovenal dat gemeenten vertrouwen krijgen in het kunnen slagen van dit soort 
projecten. Hiervoor zijn concrete maatregelen ingesteld die het ambtelijk apparaat 
transparant maken (Rotterdam, Alm~re) en ook initiatieven middels subsidies 
kunnen stimuleren (Almere). 

6.4 Wettelijke ontwikkelingen 

6.4.1 Zelfstandige projectprocedure 

Vanaf 3 april 2000 is de nieuwe artikel 19-procedure in werking getreden . De 'oude' 
vrijstellingsprocedure is nu omgevon

1

md tot een zelfstandige projectprocedure, 
waarbij de koppeling met het bestemmingsplan is losgelaten. 

Voor het verlenen van vrijstelling is, mits het bestemmingsplan niet ouder is dan 10 
jaar, geen voorbereidingsbesluit of een ontwerp-bestemmingsplan meer 
noodzakelijk. Ook het in de jurispruderltie ontwikkelde urgentievereiste is hierbij niet 
meer van toepassing. 

Gevolg: 
Ook grond waar (nog) geen woonbestemming op ligt, kan met deze procedure 
eenvoudiger worden omgezet naar kavels die geschikt zijn voor woningbouw. 
Huidige gebouwen met een andere bestemming dan woningbouw komen nu sneller 
beschikbaar voor een herbestemming. Concreet betekent dit dat er meer grond 
beschikbaar kan komen. Deze grond kan vervolgens worden uitgegeven aan 
collectieve initiatieven. Zo is er mogelijlk minder afhankelijkheid van de grondposities 
van de professionele opdrachtgevers. 

44 Gemeente A/mere, Woonbeleid, A/mere, ~emaakt om in te wonen, A/mere 2002 
45 Gemeente Rotterdam, Wonen in Rotterdam, aanpak tot 2006, koers naar 2017, Rotterdam 
september 2003 
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6.4.2 Woningwet 2003 

Begin 2003 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. In het kader van dit onderzoek zijn 
een aantal veranderingen belangrijk. Ten eerste is er een nieuw 
bouwvergunningenstelsel. In de wet is vastgelegd welke bouwwerken 
bouwvergunningsvrij zijn of slechts een licht-bouwvergunningsprocedure behoeven 
te doorlopen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de voor-, zij- en achterkant 
van de woning en de achterkant. Aan de achterkant mag doorgaans sneller gebouwd 
worden zonder bouwvergunning. Voor de voor- en zijkant van de woning gelden 
meer beperkingen en moet meestal een bouwvergunning worden aangevraagd. 
Belangrijker is het feit dat de behandelingstermijnen van de bouwaanvraag korter 
geworden, hoewel hiervan geen wonderen verwacht moeten worden. Hooguit wordt 
hiermee enkele weken gewonnen. Voor de reguliere bouwvergunningsprocedure 
geldt nu een maximale termijn van 12 weken die verlengt kan worden tot maximaal 
18 weken als het college van burgemeesters en wethouders dit beslist. Voorheen 
was dit 13 weken respectievelijk 26 weken. 
Daarnaast zijn de indieningsvereisten van een bouwvergunning landelijk uniform 
geworden. Daarbij maakt iedereen gebruik van hetzelfde aanvraagformulier en 
worden bij de bouwvergunningsaanvraag in iedere gemeente dezelfde gegevens en 
stukken ingediend. 
De laatste belangrijke verandering is die van het welstandsbeleid. Dit beleid moet 
doorzichtiger en objectiever worden. Concreet betekent dit dat een gemeente een 
welstandsnota op moet stellen met zo concreet mogelijke criteria. Vanaf april 2004 
moeten gemeenten deze welstandsnota's gereed hebben. 

Daarnaast is in de nieuwe woningwet de tweefasen-bouwvergunning beschreven. 
Deze vergunning biedt mogelijkheden voor flexibiliteit in het ontwerp. Het biedt de 
mogelijkheid om een concept in de eerste fase aan te melden, en de concrete 
invulling in de tweede fase. Oat wil zeggen dat de individuele koperskeuzes van het 
collectief in de tweede fase aangemeld zouden kunnen worden. Het gebruik van 
deze flexibiliteit is afhankelijk van de opstelling van de gemeenten, omdat het geen 
verplichting is voor gemeenten om op deze manier te werken. 

Gevolg: 
In het licht van collectief particulier opdrachtgeverschap, en voornamelijk in het licht 
van de particuliere opdrachtgevers in het algemeen zijn hier een aantal voordelen 
aan verbonden. Belangrijk punt is het tijdsaspect: door de inkorting van de 
bouwaanvraagprocedure krijgt de particuliere opdrachtgever sneller zekerheid of er 
nu wel of niet gebouwd kan worden. Daarnaast wordt de bouwaanvraag duidelijker 
en inzichtelijker door de verandering van het bouwvergunningenstelsel. Ook het 
nieuwe welstandsbeleid draagt hieraan bij. Het is aan de gemeenten vervolgens zelf 
hoe die welstandnota ingevuld wordt. Hoe duidelijker en minder uitgebreid die nota 
wordt, hoe meer ruimte er onstaat voor de zeggenschap en keuzevrijheid van de 
particuliere opdrachtgevers. De tweedeling van de bouwvergunning biedt perspectief 
om het vastgoedontwikkelingsproces mogelijkerwijs te verkorten. 

6.4.3 Bouwbes/uit 2003 
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Ook het Bouwbesluit is begin van dit jaar aangepast. De verru1mmg van de 
minimumeisen voor met name de plafondhoogte en beukmaat biedt de particuliere 
opdrachtgever meer vrijheden om zijn woning naar eigen voorkeur in te delen. Er 
zijn echter ook eisen die wel aangescherpt zijn en particuliere opdrachtgevers dan 
weer beperken in hun vrijheden. Strengere eisen met betrekking tot brandveiligheid 
en geluidwering en energiezuinigheid kunnen die vrijheden weer belemmeren. 

Gevolg: 
Vooral meer duidelijkheid voor de ontwikkelende woonconsument is het gevolg van 
het invoeren van het nieuwe bouwbesluit. 
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6.4.4 Nota grondbeleid 

Van de Nata Grondbeleid is de Gr0ndexploitatiewet afgeleid. Dit houdt in dat 
wanneer een gemeente de grand niet lin handen heeft, maar de grand in het bezit is 
van marktpartijen, deze gemeente 33% particulier opdrachtgeverschap als eis mee 
kan geven om tot vergunningverlening te komen. 

Gevolg: 
Gemeenten krijgen op deze manier een dwangmiddel om marktpartijen te 
verplichten 33% van hun grondbezit beschikbaar te stellen aan particulieren. Nadeel 
is dat de Nata Grondbeleid nog niet is aangenomen door de Eerste en Tweede 
Kamer. 

6.5 Economische ontwikkelingen 

6. 5.1 Economische groei 

De economie is volgens de cijfers van het CBS in 2002 slechts met 0,3% gegroeid. 
Dit is de laagste groei in twintig jaar tijd. Tevens schat het CPB de groei van het BBP 
voor het jaar 2003 op 0,75% en die voor 2004 op 1,75% . Dit gegeven heeft ertoe 
geleid dat Nederland achterblijft bij het gemiddelde voor de Europese Unie. De 
werkeloosheid zal naar verwachting st.ijgen van 3,9% in 2002 tot 6,25% in 200446 . 

Het consumentenvertrouwen is ook tot het laagste punt sinds 1983 gezakt. Het 
vertrouwen daalde in het eerste kwartaal van 2003 tot -38, 12 punten lager dan in 
december 200247

• 

Gevolg: 
Woonconsumenten zijn minder snel geheigd om tot grate aankopen over te gaan. De 
koop van een andere of nieuwe woning wordt zodoende uitgesteld. 

6.5.2 Renteniveau's 

De lagere rente in de financiele markten heeft ertoe geleid dat er een renteverlaging 
voor hypotheken is ingezet. Ook de recente concurrentieslag tussen 
hypotheekaanbieders maakt geld lenein goedkoper. Door deze lage rente dalen de 
woonlasten voor de consument. Sinds augustus 2002 heeft de hypotheekrente een 
daling ingezet en kwam in februari 2d03 op 4,3%, in maart 2003 is de rente weer 
iets gestegen tot 4,4%. Vergeleken met de hypotheekrente in juli 2002 is dit een 
daling van 18,5%. 

Gevolg: 
De lage rentestand zorgt ervoor dat de woonlasten lager warden. Dit maakt het 
mogelijk om een grotere woning te kunnen financieren, of juist minder geld uit te 
geven aan een huidige woning. 

6.6 Groeiende kwaliteitsvraag 

Uit de huidige ontwikkelingen op de ~oopmarkt blijkt dat woningen !anger te koop 
staan, en de hausse op de koopmarkt qua prijzen is ook voorbij. De prijzen lijken 
zich te stabiliseren en zelfs in het hog·ere segment is er sprake van een daling van 
de prijs. Er kan nog wel warden uitgegaan van een groeiende vraag naar kwaliteit; 
mensen zijn nog steeds op zoek naar een kwalitatief betere woning, alleen niet meer 
voor elke prijs. 
De vraagkant is in de huidige markt nog afhankelijk van de aanbodkant. In de media 
zijn vele berichten verschenen dat er sprake is van een stagnerende 
woningbouwproductie. Dit blijkt ook uiit de daling van uitgegeven vergunningen. Na 

46 www.cbp.nf 
47 nvm naar CBS, statline 2003 
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1999 is een kentering te zien in de woningbouwproductie: lag deze gemiddeld van 
1995 tot 1999 op 89.000 woningen per jaar, de laatste jaren is de 
woningbouwproductie gedaald naar 70.000 woningen per jaar48

• Absoluut is er dus 
een daling te zien, maar de oorspronkelijke planning van het aantal woningen, dat 
volgens de VINEX in de periode 1995-2000 zou moeten warden gerealiseerd, is voor 
90 procent gehaald49

• 

In de Nota "Mensen, wensen, wonen" is een ambitieuzere doelstelling neergelegd 
betreffende de kwaliteit van de woningen in de toekomst. Hiervoor is een 
woningbouwproductie van 100.000 woningen per jaar nodig, een verhoging van 
30.000 ten opzichte van de huidige productie. 
De aanbodzijde kan nog niet voldoen aan die toekomstige vraag. De nieuwbouw 
ondervindt door procesmatige en procedurele belemmeringen vertragingen. 
Toekomstige en huidige collectieven zullen hiervan ook hinder ondervinden, maar 
een andere reden is dat een toenemend aantal uitontwikkelde projecten niet 
verkoopbaar blijken te zijn en moeten warden herontwikkeld. 

Gevolg: 
Ondanks de dalende economie en het lage consumentenvertrouwen wil de 
consument wel meer kwaliteit. Alleen wenst de woonconsument er niet de hoogste 
prijs voor te betalen, en vooral niet voor de kwaliteit die nu wordt aangeboden op de 
nieuwbouwmarkt. Ook de dalende bouwproductie zorgt ervoor dat de prijzen niet 
zakken. De simpele wet luidt: is het aanbod laag en de vraag groat, dan is de prijs 
hoog. Bouwen met een collectief levert juist op het gebied van de bouwkosten 
voordelen op. Daarnaast is er een betere prijs-kwaliteit verhouding mogelijk. 

6. 6.1 Gebrek aan doorstroming 
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Door de dalende economie en het gebrek aan nieuwe woningen ontstaan er 
strubbelingen in de doorstroming van consumenten tussen woningen. Vooral aan de 
onderkant van de markt ontstaan hier problemen, met name voor starters die 
(financieel gezien) niet aan een woning kunnen komen. Mensen die een volgende 
stap kunnen maken in hun wooncarriere stellen die stap uit of zien er van af door de 
slechtere economie, door het gebrek aan kwalitatief betere woningen maar ook 
vooral door de (te) hoge prijzen. " ... De bouwkosten zijn bijvoorbeeld vanaf 1997 elk 
jaar met 4% gegroeid, daarnaast is de grondprijs ook absoluut het meest gestegen. 
Wat de markt nodig heeft is kort door de bocht gezegd, goedkopere woningen en 
kwalitatief betere woningen50

". 

Gevolg: 
Ook de starters en mensen met lagere inkomens wensen kwaliteit, maar kunnen die 
niet vinden of betalen op de huidige woningmarkt. Ook deze mensen kunnen 
middels collectief particulier opdrachtgeverschap hun eigen woning ontwikkelen. 

48 www.cbs.nl en Eindrapport Taskforce woningbouwproductie, 2002 
49 Bert de Graaf, zakt de woningbouwproductie nog verder weg?, building business, 8-10-2002 
50 Wim Laverman, Stijging kosten nieuwe boosdoener in stagnatie, building business, 8-10-
2002 
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7 Oplossingsrichtingen 

7.1 Inleiding 

Uit de casussen, besproken in hoofdstuk 5, zijn een aantal mogelijke belemmeringen 
per type gedestilleerd. Deze casussen waren succesvolle projecten omdat het 
geslaagde projecten zijn. Maar gezien het aantal geslaagde projecten op de totale 
woningbouwproductie kan voorzichtig gesteld worden dat collectief particulier 
opdrachtgeverschap nog steeds in zijn experimenten fase zit. En indien er geen 
structurele oplossingen komen, voor de in hoofdstuk 5 geanalyseerde 
belemmeringen, zal het collectief particulier opdrachtgeverschap zich in een 
nichemarkt blijven bevinden. 
Het is dan ook van belang om te bezien of de gebruikte oplossingsrichtingen van de 
collectieven in de casussen structurele oplossingen kunnen zijn. Naast de casussen 
zijn een aantal interviews afgenomen, de gespreksnotities zijn te vinden in bijlage 3 
bij dit rapport. De opmerkingen uit deze interviews zijn ook meegenomen in de 
oplossingsrichtingen . Als laatste kunnen de toekomstige ontwikkelingen bijdragen 
aan oplossingsrichtingen. 

In de volgorde van het vormingsproclj!s en het vastgoedontwikkelingsproces zullen 
de belemmeringen en de daarbij voorgestelde oplossingsrichtingen de revue 
passeren. Daarbij wordt aangegeven welke betrokken partijen de aangewezen partij 
kunnen zijn om die oplossingsrichting mogelijk te maken . 

7 .2 Korte termijn of duurzame oplossingsrichtingen 

Er is een verschil tussen korte termijn oplossingen en meer structurele en duurzame 
oplossingen. De verschillende colleictieven zijn creatief omgesprongen met 
oplossingsrichtingen maar zijn binnen het bestaande kader gebleven. Om een 
toename van collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk te kunnen maken zal 
het kader op sommige plaatsen misschien verruimd moeten worden. In 
onderstaande figuur is gevisualiseerd wat hiermee bedoeld wordt. De korte termijn 
oplossingen zullen slechts kort voor een toename van collectief particulier 
opdrachtgeverschap zorgen. Het is daarom van groot belang om naast de korte 
termijn oplossingen, naar meer duurzame oplossingen te kijken. Want hoewel 
duurzame oplossingen op korte termijn nog niet het gewenste effect sorteren, 
kunnen deze oplossingsrichtingen na verloop van tijd vruchten afwerpen. 
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Oplossingsrichtingen C.P.O. 

tijd --> 

-Duurzame 
oplossingen 

-Korte termijn 
oplossingen 

Figuur 7.1 : Duurzame oplossingen en korte termijnop/ossingen 

7 .3 De oplossingsrichtingen 

Er zijn twee processen onderscheiden in dit onderzoek: Het collectief 
vormingsproces en het vastgoedontwikkelingsproces. Bij beide processen zijn een 
aantal belemmeringen geconstateerd die een goede procesgang maar bovenal een 
toename van het collectief particulier opdrachtgeverschap in de weg staan. Daarvoor 
zijn oplossingsrichtingen in de casussen gebruikt. Van deze oplossingsrichtingen 
zullen hier de meest structurele meegenomen worden. Daarna wordt bekeken of er 
misschien andere oplossingsrichtingen mogelijk zijn voor de geconstateerde 
belemmeringen. 

7.3.1 Het col/ectief vormingsproces 

Belemmeringen die in deze fase optreden zijn: 
Onbekendheid collectief particulier opdrachtgeverschap bij woonconsument; 
Drempel door onzekerheid bij instappen collectief; 
Woonconsument is een leek; 
Woonconsument heeft niet alle individuele zeggenschap. 

In de casussen waren de volgende oplossingsrichtingen hiervoor te vinden: 
Formuleren van doeleinden; 
Inhuren van deskundigheid; 
Externe initiatiefnemer. 

Per deelfase: orientatiefase, juridische organisatie en operationele organisatie 
worden nu de oplossingsrichtingen behandeld. 

Orientatiefase 
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De eerste stap die noodzakelijk is om in een collectief te ontwikkelen, is dat 
woonconsumenten in een collectief willen stappen. Woonconsumenten zijn er nu nog 
niet voor ge'interesseerd om in een collectief te ontwikkelen; onbekend maakt 
onbemind. De drempel voor woonconsumenten om in te stappen moet omlaag. 
De belangrijkste drempels zijn de onbekendheid met het collectief particulier 
opdrachtgeverschap en de onduidelijkheid wat een collectief gaat en vooral kan 
ontwikkelen. 

Bij het project 'De Goedemeent' vallende onder bouwen en wonen met extra's waren 
er duidelijke doelstellingen door de initiatiefgroep opgesteld . Hiermee was voor de 
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gemeente duidelijk wat het resultaat zou worden maar veel belangrijker was dat ook 
voor de toetredende woonconsumenten duidelijk was wat het resultaat zou worden. 

Uit het interview met de gemeente Almere bleek dat een gemeente over het 
algemeen sneller met een initiatief mee zal en kan werken wanneer de doelstelling 
aansluit bij het door de gemeente geformuleerde beleid. 

Het is dus een aanbeveling om de doeleinden van het collectief zo te formuleren dat 
ze aansluiten op het beleid van een gemeente. 

Juridische organisatie 

De rechtsvorm met de meeste zeggenschap is de vereniging. Met deze rechtsvorm is 
er in het beginsel voor iedereen in het collectief evenveel zeggenschap. Daarbij kan 
in de statuten geregeld worden met welk percentage een besluit aangenomen kan 
worden. Uit de praktijk blijkt dat dit meestal bij een 2/3 meerderheid ligt. Een 
verenigingsvorm geeft verbondenheid1 en zorgt niet voor vervreemding van leden 
van het collectief met het bestuur. Om deze gang van zaken binnen het collectief 
goed te regelen kan door een consumentenorganisatie zoals Vereniging Eigen Huis 
een modelorganisatie voor collectieve ontwikkelaars worden opgesteld, waarbinnen 
de zeggenschap is gegarandeerd. Ook andere partijen die daar regelmatig mee te 
maken hebben, zoals de Regie bv en andere bouwbegeleidingsbureau's die vaak met 
collectieven hebben gewerkt, zouden hun kennis over de organisatie moeten 
verspreiden. Volgens mensen uit de praktijk leidt de besluitvorming bij een 
verenigingsconstructie, mits van tevoren duidelijk is wanneer een beslissing 
genomen moet worden, niet tot vertragingen. 

Operationele organisatie 

Partijen uit de praktijk, en dan met name de betrokken partijen die betrokken zijn 
bij het vormingsproces, zoals de Regie, hebben genoeg kennis in huis om de 
operationele organisatie goed in te richten. Deze kennis moet beschikbaar komen 
voor collectieven. Mogelijkheden zijn: uitgeven in boekvorm of door middel van 
websites zoals het InformatieCentrum EigenBouw, www.iceb.nl. 

7.3.2 Vastgoedontwikkelingsproces 

De belemmeringen in het vastgoedontwikkelingsproces: 
Onbekendheid collectief particulier 1opdrachtgeverschap bij betrokken partijen; 
Organisatie gemeente; 
Randvoorwaarden die gemeenten opstellen; 
Geen grond beschikbaar; 
Grondprijzen; 
Individuele belangen binnen de collectieve belangen; 
Benodigde tijd voor de woonconsumenten; 
Woonconsument is een leek; 
Woonconsumenten willen en kunnen geen financiele risico's lopen. 

De grootste belemmeringen die geconstateerd zijn, zijn het gebrek aan grond en de 
financiele risico's. Het vastgoedontwikkelingsproces is omschreven aan de hand van 
fases, en het opdrachtgeverschap is beschreven aan de hand van de benodigdheden. 
Om voor woonconsumenten het risico te verlagen moet een aantal benodigdheden 
op andere momenten in het vastgoedontwikkelingsproces gebracht worden dan in 
een professioneel proces het geval is. In het volgende schema is het principe 
hiervoor weergegeven: 
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Opdrachten 

Grond Bouwcapaciteit 

On twerp 
Kapitaal 

Goedkeuringen 

Figuur 7.1 De benodigdheden in het proces 

Om meer zekerheid te creeren zal de beschikbaarheid van de grond in een vroeger 
stadium van het ontwikkelingsproces bekend moeten zijn. De initiatiefgroep bestaat 
over het algemeen uit een groepje enthousiastelingen. Deze enthousiastelingen 
zullen blijven strijden om een geschikt stuk grond te verkrijgen. Zicht op grond zal 
echter noodzakelijk zijn om andere woonconsumenten die zich aan willen sluiten te 
overtuigen van de slagingskans van het project. Dit biedt voor de deelnemende 
woonconsumenten een vorm van zekerheid die heel belangrijk is. Er moet daarom 
zicht zijn op de grond op het moment dat een groep zich gaat formeren. 

Het andere grote struikelblok is de aanwezigheid van mogelijke risico's . 
Opdrachtgeverschap gaat gepaard met risico's, maar ze kunnen wel zo laag mogelijk 
gehouden worden. Collectieven in de casussen hebben verschillende manieren 
gebruikt om risico's te beperken. Want wanneer voor een woonconsument niet 
duidelijk is dat zijn investering ook daadwerkelijk leidt tot een resultaat, zal hij of zij 
niet snel participeren. 

Deze twee factoren komen steeds terug in de oplossingsrichtingen . Deze zullen nu 
per fase besproken worden. 

Initiatieffase 
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Bij de casussen onder de noemer bouwen in de buurt en externe initiatiefnemer 
waren er andere partijen initiatiefnemer of bij het initiatief betrokken. Dit waren de 
gemeente, de won ingbouwcorporatie en een bouwbegeleidingsbureau . Door de 
inbreng van deze partijen was er meer duidelijkheid bij de woonconsumenten. In 
principe werd het collectief gevormd rondom het externe initiatief. 

In de initiatieffase komt een collectief een gemeente tegen. Waar veel collectieven 
tegenop lopen is de ontoegankelijkheid van de gemeente, met als grootste oorzaak 
dat de organisatie van de gemeente niet op collectief particulier opdrachtgeverschap 
is ingericht. Een aantal gemeenten bleek al een oplossing gecreeerd te hebben door 
een loket in te stellen waar particulieren met hun init iatieven terecht kunnen. 
Voorbeelden hiervan zijn Almere en in de nabije toekomst Rotterdam. 

Zoals uit figuur 7.1 blijkt, zal in deze fase de beschikbaarheid van de grond door een 
grondeigenaar gegarandeerd moeten worden. Bij de analyse van de gemeente als 
betrokken partij is gesteld dat een toename van collectief particulier 
opdrachtgeverschap voor een groot deel in een cultuuromslag bij de gemeente ligt. 
De omslag ligt in het faciliteren van het collectief particulier opdrachtgeverschap in 
de eerste fases van het vastgoedontwikkelingsproces. 
Een gemeente moet een visie voor collectief particulier opdrachtgeverschap 
formuleren waarin een aantal zaken duidelijk voorgelegd moet worden. Het 
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belangrijkste is beschikbaarheid van die grond voor woonconsumenten. Dit verschaft 
duidelijkheid en zekerheid voor de woonconsument. Een volgende stap in het 
verschaffen van duidelijkheid is het vormen van een woonomgeving . De 
woonomgeving is een belangrijke vestigingsfactor. De woonconsumenten kunnen nu 
zelf bepalen of zij in deze woonomgeving gezamenlijk willen ontwikkelen . 
Elke gemeente moet worden gestimuleerd om zo'n visie op te stellen. 

Locatieverwerving 

Een belangrijke belemmering in de locatieverwervingsfase is het gebrek aan grond 
en de grondprijs . 

Uit de casussen bleek dat de collectievien veelal aan grond kwamen door intensief te 
blijven lobbyen bij een gemeente totdat deze uiteindelijk grond beschikbaar stelde. 
Een andere oplossingsrichting was een externe initiatiefnemer. Bij de collectieven 
van het type 3 (bouwen in de buurt) bleek dit meestal een corporatie te zijn die de 
grond beschikbaar stelde voor het collectief. 

Zoals uit figuur 7.1 blijkt, zou duidelijkheid over de grond in een vroeger stadium 
van het vastgoedontwikkelingsproces nodig zijn om tot een toename van collectief 
particulier opdrachtgeverschap te komen. In de ideaalsituatie zou bouwrijpe grond 
op voorraad beschikbaar moeten zijn voor initiatieven. In feite wordt het 
omgedraaid: initiatief zoekt grond worc!lt grond zoekt initiatief. 

Deze gronduitgifte aan collectieven is in de gemeente Almere nu al mogelijk, omdat 
zij alle grond in het bezit heeft. In de meeste andere gemeenten is dit simpelweg 
niet mogelijk Voornamelijk de grote gemeenten kunnen geen grond meer uitgeven, 
omdat de komende zeven jaar de meeste locaties vergeven zijn aan marktpartijen. 
Gemeenten moeten nu al met de toekomst rekening houden; zij zouden geen grond 
meer uit moeten geven aan ontwikkelaars. Er zijn daarnaast een aantal 
ontwikkelingen die kunnen bijdragen a~n meer gronduitgifte aan particulieren. 

• In hoofdstuk 6 is 'De nota Grondbelelid' de revue gepasseerd. In deze Nota is de 
Exploitatiewet opgenomen. Deze wet stelt gemeenten in staat om professionele 
opdrachtgevers die grond bezitten te verplichten een percentage van hun gronden 
ter beschikking te stellen aan woonconsumenten. Om deze wet zo snel mogelijk 
doorgang te laten vinden moet er druk gezet worden op de politiek. 

• Daarnaast is er de versimpeling van Cile artikel-19 procedure; op deze manier kan 
een gemeente ook de grond met een andere bestemming dan de woonbestemming 
sneller uitgeven aan particulieren. Deze bestemmingswijziging moet echter 
onderbouwd zijn met bijvoorbeeld een gemeentelijk structuurplan. Voordat zo'n 
structuurplan is aangenomen door B&W is men vaak een paar jaar verder. 

• In veel gemeenten ligt de nadruk op de stedelijke herstructurering. Op deze 
plaatsen in de steden kan een gemeente zich richten om collectief particulier 
opdrachtgeverschap als vorm van ontwikkeling te kunnen vergroten. Voornamelijk 
corporaties kunnen hierin een rol 1spelen. Zij zijn ook groot grondbezitters. 
Corporaties hebben een huisvestingsdoelstelling en ook de groepen die vaker 
aangewezen zijn op corporaties z0als ouderen en jongere starters op de 
woningmarkt. En deze doelgroepen wi llen juist ook kwalitatief goede koopwoningen. 

De Nota grondbeleid is het middel dat gemeenten de meeste regie geeft over de te 
gebruiken gronden. Deze exploitatiewet moet er dus komen! 

De nog niet vergeven gronden moeten door een gemeente eerst beschikbaar 
gesteld worden voor particulier initiatief. Wanneer er geen vraag is naar deze 
gronden, kan alsnog de grond aan ma~ktpartijen ter beschikking gesteld worden. Dit 
staat verwoord in de Wet Voorkeursretht Particulieren, welke genoemd wordt in de 
Nota : Mensen, Wensen, Wonen. De kans is groot dat wanneer alleen gronden 
beschikbaar gesteld worden door gemeenten, dat collectieven daar nog niet op 
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reageren. Woonconsumenten zijn leken, en alleen de beschikbaarheid van grand 
zorgt nog steeds voor onduidelijkheden. 
Het zou een stap verder zijn wanneer gemeenten voor de voor initiatieven 
beschikbare locaties een woonomgeving visualiseren in de vorm van een 
stedenbouwkundigplan. De woonomgeving is namelijk een belangrijke 
vestigingsfactor. Wanneer woonconsumenten ge'interesseerd zijn om in de 
geformuleerde woonomgeving te wonen, kunnen zij zich organiseren random dit 
uitgangspunt. Bij de casus 'Villa Corsini' is men nog een stap verder gegaan door 
mensen te werven random een ontwerp. Deze stap is in weinig gevallen wenselijk, 
omdat hiermee de individuele zeggenschap te beperkt wordt. Alles is al bedacht. 

De Va/enciaanse Gronduitgifte 

In Valencia, Spanje maken ze gebruik van de zogenaamde Valenciaanse 
gronduitgifte51

• In deze constructie bepaalt de gemeente of er op een bepaalde 
locatie een gebouw ontwikkeld gaat warden. Ongeacht de grondeigenaar wordt door 
een prijsvraag bepaald wie er op die locatie het winnende ontwerp mag ontwikkelen. 
Deze constructie past niet binnen de Nederlandse wetgeving, maar deze constructie 
geeft wel aan dat kwaliteit gewaardeerd wordt. Collectieven kunnen die kwaliteit 
brengen! Mogelijk zou dit ingepast kunnen warden in combinatie met de 
exploitatiewet. Professionele ontwikkelaars zullen een deel van hun gronden 
beschikbaar moeten stellen aan particulieren. Daarnaast moeten zij een nog grater 
percentage beschikbaar stellen aan particulieren indien een collectief meer kwaliteit 
kan brengen dan de professionele opdrachtgevers. De professionele opdrachtgevers 
zullen wel gecompenseerd moeten warden door bijvoorbeeld de bouwcapaciteit te 
leveren of door elders gronden te kunnen verkrijgen. Dit versterkt de 
concurrentiepositie en dwingt de professionele opdrachtgevers om meer naar de 
vraagkant te luisteren en meer kwaliteit te brengen. 

Concurrentiepositie marktpartijen 

Collectief particulier opdrachtgeverschap knabbelt zoals gezegd aan de 
concurrentiepositie van de professionele opdrachtgevers. Met de komst van de 
exploitatiewet kunnen de professionele opdrachtgevers nog meer concurrentie van 
de consument verwachten. De woonconsument is een leek, en juist de professionele 
opdrachtgevers hebben de expertise in huis. Door het beschikbaar stellen van deze 
expertise in het belang van de consumenten, kunnen de professionele 
opdrachtgevers hun concurrentiepositie behouden. Bovendien vormen de 
grondposities van deze partijen een kans om een toename te genereren van het 
collectieve particuliere opdrachtgeverschap. 
Dit vergt wel een mentaliteitsomschakeling van deze partijen. Deze 
mentaliteitsomschakeling vergt veel stimulans en overreding. Maar uiteindelijk zal 
de woningmarkt steeds meer een vragersmarkt warden en zullen deze partijen deze 
stap uiteindelijk toch moeten maken. Stimulans om deze stap eerder te maken 
verdient echter een flinke aanbeveling. 

De grondprijs 

De grondprijs is ook nu nog een bran van belemmeringen. Er zijn verschillende 
manieren voor een gemeente om de grondprijs te bepalen: de dynamische kostprijs 
en de residuele waardemethode. Hoewel gemeenten in de casussen vaak voor een 
vaste kavelprijs hebben gekozen is het van belang hier uniformiteit voor collectieve 
initiatieven in te krijgen. Nederland moet af van de residuele waarde methode. De 
Vereniging Eigen Huis is bezig met het Kavelconvenant. In dit voorstel staat de 
afschaffing van de residuele waardemethode. Deze methode is ingevoerd om een 
deel van de winsten te innen die professionele opdrachtgevers maakten op de 
grondexploitatie. In twee van de vier casussen is gewerkt met een vaste kavelprijs. 
Om gemeenten niet in de verleiding te laten komen, moet de zekerheid van een 

51 Werkgroep Stier, 2003 
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vaste kavelprijs standaard worden. Het kavelconvenant draagt hieraan bij en is een 
belangrijke stap richting uniformiteit. 

Planontwikkeling 

Financiele risico's 

De financiering op zich zal voor leden van het collectief geen probleem zijn . Ieder lid 
heeft een bepaald budget tot zijn beschikking waarmee het ontwikkelingsproces 
wordt ingegaan. Echter, dit budget is meestal op basis van geleend geld in de vorm 
van een hypotheek. Een financiering op basis van een hypotheek is pas mogelijk 
indien er een aannemingsovereenkomst is afgesloten met de aannemer 
Er zijn drie stappen in het vastgoedlontwikkelingsproces die gefinancierd moeten 
worden: de grondverwerving, het ontwerp en de realisatie. De voorfinanciering, de 
grond en het ontwerp moeten door de woonconsument gefinancierd worden. 

In de casussen is gewerkt met een uitstel van de financiering, dit is mogelijk door 
betrokken partijen op basis van no-cure-no-pay te laten werken. Dit houdt in dat er 
betaald wordt aan deze partijen op het moment dat er begonnen wordt met de 
realisatie, waardoor er met een hypotheek gefinancierd kan worden. In de casussen 
werkte meestal de architect op basis van no-cure-no-pay. Maar ook andere partijen 
kunnen op deze basis werken. Zo kan de bouwbegeleider ook beloond worden 
wanneer realisatie zeker is. Dit geeft niet alleen vertrouwen aan de leden van het 
collectief, maar het bindt ook de betrokken partijen aan het collectief. 

Ook de grond is op een dergelijke manier gefinancierd in de casussen. In de 
casussen is de grond pas betaald op moment van aanvang realisatie, zodat ook de 
grond door middel van de hypotheek gefinancierd kon worden. Dit houdt in dat 
gemeenten met de collectieven een soort reserveringsovereenkomst aangaan. Deze 
overeenkomsten zullen wel juridisch waterdicht moeten zijn. Een uniforme 
standaardovereenkomst is hiervoor een oplossingsrichting. Deze zal opgesteld en 
getoetst moeten word en. 

• De gemeente Almere heeft een initi~tievensubsidie ingesteld . Met deze subsidie 
kunnen de eerste kosten opgevange~ worden. Een dergelijke subsidiering van de 
gemeente werkt drempelverlagend. D

1
e gemeente Almere geeft voor het opstellen 

van een plan van aanpak een subsidie die geformuleerd staat in het 
initiatievenbeleid van die gemeente. De vraag is of geldelijke subsidie een goede is. 
Collectieven zijn meer gebaad bij zekerheid. Een dergelijke subsidie is dan ook 
alleen zinvol als de vorming van het collectief leidt tot daadwerkelijke realisatie. 
Ofwel beschikbaarheid van de grond; 

• Een mogelijkheid is om te onderzoeken of er in combinatie met andere partijen 
andere financieringsconstructies mogelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld een 
hypotheekverstrekker die ook de voorfinanciering op zich te neemt. 

Bouwkosten 

In de casus 'Bennekelbosch' zijn de individuele wensen bepaald door meer- en 
minderwerk, welke voor de realisatiefase zijn afgesproken met de aannemer. In de 
casus en 'Paleis Noordeinde' zijn stelposten opgenomen voor de keuken en 
badkamer. Door het opnemen van stelposten en het werken met meer- en 
minderwerk ontstaat er een risico dat vooraf niet bekend is hoeveel geld de 
woonconsument kwijt is voor zijn individuele wensen. De reden waarom met deze 
constructies is gewerkt, is in de casus 'Bennekelbosch' zodat de stichtingskosten 
onder de grens van sociale koop vi.elen. Meer- en minderwerk valt buiten de 
stichtingskosten. In de casus 'Paleis Noordeinde' is met behulp van de stelposten 
bereikt dat de stichtingskosten lager uitvielen, zodat de grondprijs lager zou zijn. 

Het gebruik van stelposten en meer- en minderwerk om de stichtingskosten laag te 
houden zodat de grondprijs lager wordt, hoeft niet meer wanneer het 
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Kavelconvenant wordt bekrachtigd, omdat dan de kavelprijs onafhankelijk is van de 
stichti ngskosten. 
Meer- en minderwerk brengt risico's met zich mee. In die zin moeten dan ook de 
individuele woonwensen te realiseren zijn binnen het budget dat de woonconsument 
beschikbaar heeft. Een op een kan dan met de aannemer het meer- en minder werk 
geregeld worden, al naar gelang persoonlijk budget. 

Goedkeuringen 

Een gemeente moet niet te betuttelend zijn richting een collectief met voornamelijk 
de randvoorwaarden bij de grondovereenkomst en het welstandbeleid. De 
randvoorwaarden die een gemeente bij een grondovereenkomst kan stellen zijn over 
het algemeen bedoeld om de belangen van de woonconsumenten veilig te stellen. 
Verondersteld kan worden dat een georganiseerd collectief omringd met 
deskundigen zelf zijn belangen kan behartigen. Uit de praktijk blijkt dat vele 
projecten die in collectiviteit ontwikkeld zijn een gemeentelijke architectuurprijs 
hebben gewonnen. Duidelijkheid voor de woonconsument is hierbij van belang. 
Gemeenten moeten voor april 2004 een welstandsnota opgesteld hebben. Het meest 
duidelijk zou zijn als een gemeente locatie-afhankelijke welstandcriteria formuleert. 
Zo kunnen stedenbouwkundig belangrijke plaatsen voorzien worden van hoge 
welstandseisen en locaties van minder stedenbouwkundige importantie voorzien 
worden van lagere of welstandsvrije eisen. Dit kan weer opgenomen worden in de 
gemeentelijke visie. 

De bouwvergunning 

De bouwvergunning wordt nu afgegeven door een gemeente op basis van het 
definitief ontwerp of de bestektekeningen. De Woningwet geeft de ruimte om de 
vergunning in twee fasen te verlenen. Concreet komt dit neer op een vergunning 
voor het casco en een vergunning voor het individuele ontwerp, de invulling. Terwijl 
het collectieve ontwerp de gemeentelijke procedure doorloopt, kan begonnen 
worden met de individuele invulling van de woonwensen. Deze vorm van 
vergunningverlening biedt de collectieven een aanzienlijke tijdwinst en zekerheid. 
Deze mogelijkheid is echter afhankelijk van een gemeente. Gemeenten moeten deze 
vorm van vergunningverlening bij collectieve initiatieven standaard gebruiken. 

Beheerfase 

Het ontwikkelende collectief is geen lerende organisatie, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een gemeente of marktpartij. Wanneer de beheerfase bereikt wordt 
heft een collectief zich in veel gevallen op en zal waarschijnlijk geen woningen meer 
ontwikkelen. Toch hebben deze woonconsumenten een hele berg ervaring opgedaan. · 
Deze gaat dan verloren. Laat elk collectief zijn ervaringen opschrijven zodat deze 
beschikbaar komt voor andere geinteresseerde woonconsumenten. Hier kan een 
taak liggen voor een gemeente, maar ook voor een consumentenorganisatie zoals de 
Vereniging Eigen Huis. 

7 .4 samenvatting Oplossingsrichtingen 

74 

Er zijn een aantal oplossingsrichtingen voorgesteld in dit hoofdstuk. Een 
samenvatting van deze oplossingsrichtingen en welke partijen hierin gestimuleerd 
moeten worden: 

Gemeente die de initiatieffase faciliteert. De gemeente moet in deze fase zorgen 
voor bouwrijpe grond en een woonomgeving zodat het collectief zich rond de 
woonomgeving kan vormen; 

De politiek stimuleren om de Nota Grondbeleid in te voeren, zodat de 
exploitatiewet gebruikt kan worden; 
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Ontwikkelaars en woningbouwcorporaties stimuleren om grond af te staan aan 
woonconsumenten. De kennis die deze opdrachtgevers in huis hebben te 
verhuren aan de woonconsumenten, dit in combinatie met de exploitatiewet; 

Zoeken van andere financiers en financieringsconstructies, zodat de projecten 
voorgefinancierd kunnen worden; 

Het Rijk stimuleren om de residuele waardemethode af te schaffen om 
grondprijs inzichtelijk te maken. Deze inzichtelijkheid en loskoppeling van de 
marktprijs kunnen zorgen voor een prijsdaling. Hiervoor is de Vereniging Eigen 
Huis in gesprek met marktpartijen zoals VNG, NEPROM, NVB en VROM. Dit 
voorstel staat in de Kavelconvenant; 

Standaard grondovereenkomst op~tellen tussen gemeente en collectief. Waarbij 
het collectief de grond pas bij een aannemingsovereenkomst hoeft te betalen; 

Stimulans voor gemeenten voor verandering van de bouwregelgeving is 
gewenst. Een vergunning op basis van het collectieve ontwerp en een 
vergunning op basis van het individuele ontwerp. Wanneer het collectieve 
ontwerp in de procedure is kunnen de individuele woonwensen ontworpen 
worden. Op deze manier schuift het proces in elkaar; 

Verspreiding van de kennis van de woonconsumenten die een project mede 
ontwikkeld hebben. Deze kennis kan bijdrage aan meer bekendheid van 
collectief particulier opdrachtgeverschap. 

Een opsomming van deze oplossingsrichtingen krijgt veel meer waarde als daarbij 
ook een partij wordt aangewezen die deze actie moet gaan ondernemen. De partij 
die het meest profijt heeft van particulier opdrachtgeverschap, de naam zegt het 
eigenlijk al, is de particulier, ofwel de woonconsument. Maar als woonconsument is 
vrijwel onmogelijk om je stem te laten doordringen bij de partijen die de actie 
moeten ondernemen. Daarbij botsen de belangen van die partijen ook nog eens 
vaak met de belangen van de woonconsument. De Politiek is de partij die door 
middel van wetten en regelingen meer ruimte kan maken voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap. En is daarmee de aangewezen partij. Echter, uit de 
oplossingsrichtingen blijkt dat de politiek ook zelf aangespoord moet worden. De 
woonconsument zal dus zelf moeten gaan schreeuwen? Nee, juist de partijen die in 
dienst van de woonconsumenten werken, zoals de bouwbegeleiders, en de partijen 
die achter de woonconsumenten staan, zoals de Vereniging Eigen Huis, moeten 
hierin een taak in herkennen. Ook door te laten zien dat collectief particulier 
opdrachtgeverschap werkt, zie de gerealiseerde projecten, kunnen de betrokken 
partijen gewezen worden op deze oplossingsrichtingen. 

7 .5 Vier thema's 

De gegeven oplossingsrichtingen zijn onder een viertal thema's te verdelen. Deze 
thema's geven weer waar behoefte aan is bij de woonconsument. 
Oplossingsrichtingen zullen daarom altijd onder een of meerder thema's onder te 
verdelen zijn. De volgende vier thema's kunnen onderscheiden worden: 
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Uit de oplossingsrichtingen zijn, zoals gezegd, de volgende thema's te filteren. Deze 
thema's staan voor de vier belangrijkste zaken die aanwezig moeten zijn om tot een 
verhoging van het percentage collectief particulier opdrachtgeverschap te komen. 

Zekerheid 
Een eerste thema dat onderscheiden kan worden is zekerheid. Zolang de zekerheid 
van slagen van een project vooraf niet groot is, zal een woonconsument niet snel het 
opdrachtgeverschap op zich willen nemen. Zekerheid vooraf is in dit geval dan ook 
een belangrijk thema. 

Beperking financiele risico's 
Dit thema borduurt voort op het vorige thema. Dit thema is echter specifieker 
gericht op het beperken van de financiele risico's. Er kan wel een zekerheid van 
slagen zijn, maar daarbij moeten ook de financiele risico's beperkt worden om het 
collectief particulier opdrachtgeverschap interessanter te maken voor een grotere 
doelgroep. 

Zeggenschap 
Zeggenschap is het sleutelwoord van het opdrachtgeverschap. Op het moment dat 
bij een geopperde oplossingsrichting dit thema uit het oog wordt verloren, wordt 
daarmee de essentie van het opdrachtgeverschap voor de woonconsument 
verminderd. Juist de perfecte afstemming op de vraag is een belangrijke kwaliteit 
van het particuliere opdrachtgeverschap. Bij elke oplossingsrichting die aangedragen 
kan worden is de mate van zeggenschap een belangrijk thema. 

Duide/ijkheid 
Een laatste thema is duidelijkheid. Pas wanneer een woonconsument kan overzien 
wat er komen gaat en er dus een ruime vorm van duidelijkheid is, zal collectief 
particul ier opdrachtgeverschap voor een groter percentage van de 
woonconsumenten een goed alternatief zijn voor projectontwikkeling of consument 
gericht ontwikkelen. 

7. 5.1 Thema 's en oplossingsrichtingen 
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In onderstaand schema zijn de vier thema's gekoppeld aan de in dit hoofdstuk 
ontwikkelde oplossingsrichtingen. 

Thema's en oplossingsrichtingen 
Fiauur 7.2 

De vier thema 's 

c. "O 
Ill 'iii .c 

"O Cl Q) u .c 
'iii c: - Ul .:it. 

·- •Q) c: :~ .c .:it. :_ Ul .... .... u' Q) a; 
Q) Q) c: 0 Cl "O .:it. c. Ill .!::! Cl ·:; Q) Q) c: Ul Q) 

Oplossingsrichtingen N cc ~ ·c N Cl 

Gemeente facil iteert initiatieffase x x 
Nota Grondbeleid x x 
Afstaan grond marktpartijen aan x 
woonconsumenten 
Zoe ken van andere financiers en x 
financierincisconstructies 
residuele waardemethode af te schaffen x x 
Standaard grondovereenkomst opstellen x x x 
tussen aemeente en collectief 
veranderina van de bouwreaelaevina x x 
Verspreiding van de kennis van de x 
woonconsumenten 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Inleiding 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek was: 

"Het analyseren van de mogelijke belemmeringen en het ontwikkelen van 
op/ossingsrichtingen voor de wooncofisument die dee/neemt of wit deelnemen aan 
col/ectief particulier opdrachtgeverschap." 

De vraag voor dit hoofdstuk is of de in het vorige hoofdstuk geformuleerde 
oplossingsrichtingen zorgen voor een toename van collectief particulier 
opdrachtgeverschap. 

8.2 Conclusies 

Of er een toename van het collectief particulier opdrachtgeverschap in zit is moeilijk 
in cijfers uit te drukken. Collectief particulier opdrachtgeverschap heeft wel 
toekomst. De woningmarkt gaat richting een vragersmarkt. Maar veel is nog 
afhankelijk van de opstelling van betrokken partijen. Gemeenten kunnen veel meer 
faciliteren op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap. Hiervoor 
moeten gemeenten wel inzien dat eenderde aandeel particulier opdrachtgeverschap 
geen doel op zich moet zijn. Gemeenten moeten de voordelen van collectief 
particulier opdrachtgeverschap inzien en deze vorm van ontwikkeling gebruiken als 
middel om een aantal beleidspunten te halen. Zo kunnen ouderen gestimuleerd 
worden om samen woningen te ontwikkelen in combinatie met voorzieningen. 
Ouderen willen kleiner gaan wonen maar wensen wel kleinkinderen te kunnen 
ontvangen en deze te laten logeren. Ouderen kunnen zo bijvoorbeeld gezamenlijk 
een aantal logeerkamers ontwikkelen die door iedere bewoner gebruikt kunnen 
worden. 
Een andere doelgroep die de aandafht krijgt zijn de starters. Door de enorme 
prijsstijging van het afgelopen decennium zijn koopwoningen voor starters moeilijk 
bereikbaar geworden. Door middel van collectief ontwikkeling kan dit wel bereikbaar 
worden. Een gemeente of andere partij moet wel deze doelgroep op het idee 
brengen en laten zien dat dit mogelijk is. 
Belangrijke thema's die bij collectief particulier opdrachtgeverschap in de gaten 
gehouden moeten worden zijn: 

• Zekerheid; 
• Beperking financiele risico's; 
• Zeggenschap; 
• Duidelijkheid. 

8.3 De vier typen 

Bij de analyse van de vier cases is een onderverdeling gebruikt. Deze onderverdeling 
was gebaseerd op de doelstelling die het collectief had geformuleerd en een externe 
initiatiefnemer. Het onderscheiden van 4 typen nodigt uit om hier dan ook een 
conclusie aan te hangen welk type het meest toegankelijk is voor de 
woonconsumenten. 
Dit is vrij lastig. Het feit wil dat deze onderverdeling gemaakt is op cases die vrij 
experimenteel zijn geweest. Veelal zijn de doelstellingen waar het collectief mee aan 
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de gang gegaan is afgeleid van beleidsdoelstellingen van gemeenten of 
welwillendheid van woningbouwcorporaties. Slechts enkele van de reeds 
gerealiseerde projecten zijn ingegeven door de initiatiefgroep geformuleerde 
doelstellingen. De verschillende collectieven zijn ook vrijwel op dezelfde problemen 
gestuit. Om nu collectieven een advies te geven om met een soort doelstelling te 
ontwikkelen is afhankelijk van de wensen en grillen van betrokken partijen. Maar 
juist de partijen met grond in het bezit en kennis zoals corporaties kunnen 
mogelijkheden bieden om collectieven nu te laten ontwikkelen. Dit houdt in dat 
collectieven type 3, bouwen in de buurt het best kunnen proberen. 

8.4 Aanbevelingen 

De aanbevelingen na het schrijven van deze scriptie zijn te verdelen in twee soorten 
aanbevelingen. Enerzijds kan een aanbeveling gegeven worden hoe de beschreven 
resultaten in de praktijk gebruikt kunnen worden. Anderzijds kunnen naar aanleiding 
van dit onderzoek nieuwe vragen gerezen zijn zodat dit onderzoek uitnodigt tot een 
vervolgonderzoek. 

8.4.1 Hoe de resultaten te gebruiken? 

Uit de oplossingsrichtingen komt naar voren dat er nog een aantal zaken veranderd 
moeten worden wil er een toename mogelijk zijn. Ook hangt het er van af of deze 
veranderingen al dan niet in een nabije toekomst doorgevoerd of ingevoerd kunnen 
worden. Een aantal oplossingsrichtingen zijn afhankelijk van nieuwe wetten, en dit 
vergt tijd. Ook het bereidheidsgehalte bij de aan te wijzen partijen is van belang. De 
resultaten van dit onderzoek zijn zo geformuleerd dat dit niet door een partij 
opgelost kan worden er zijn meerdere partijen voor nodig. In je eentje een 
voortrazende trein stoppen is niet mogelijk. In die zin zullen resultaten van alle 
genoemde partijen afhankelijk zijn. 
Het onderzoek is in eerste instantie van uit het oogpunt van de woonconsument 
geschreven. Per slot van rekening zijn de genoemde voordelen, in hoofdstuk 2, voor 
de woonconsument. Echter, de woonconsument zal er alleen aan beginnen als die 
voordelen ook met minder pijn en moeite te bereiken zijn. De geschetste 
toekomstige situatie in hoofdstuk 6 laat zien dat meer aandacht komt van andere 
partijen. 

8.4.2 Vervolgonderzoek 
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Het is nog maar het begin van het particuliere opdrachtgeverschap, en voornamelijk 
van de collectieve variant. Op nog genoeg vlakken is onderzoek te doen of zijn 
zaken verder uit te werken. Bijvoorbeeld op het gebied van de regelgeving: hoe is 
een verkorte ontwikkeltijd en meer zeggenschap mogelijk binnen de 
bouwregelgeving. 
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Bijlage 1 
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Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw Bijlage : Projecten 

Naam project initiatief-nemer doe I locatie koop/h aantal looptijd start werving opdrachtgever Ir mede organisatie gemeen-
uur woningen (mede-) isicodrager risicodrager Bewoners/ schap 

bewoners kopers voorz. 

1 Gespleten Hendrik Noord, Bewoners prijs-kwaliteit/ invul koop 28 93-96 start voorlopig stichting deelnemers en vereniging ja 
Amch>rdam archi~<>rh" •r lnntwPrn 1rnrnnr,.tiP 

1 Nieuw Terbregse, isolatie/ Prijs-kwaliteit uitbreid. koop 40 00-'05 
Rotterdam 

1 "Paleis Noordeinde" Bewoners prijs- kwaliteit invul koop 99- '01 begin project vereniging vereniging nee 
Rotterdam 

1 Seniorenhuisvesting Bewoners prijs- kwaliteit / geen invul koop 20 91-'95 begin project stichting deelnemers geen 
Nootdorp aanbod 

1 Kaskoproject De Gors, Bewoners prijs- kwaliteit/ uitbreid. koop 144 71-77 begin project cooperatie architect vereniging nee 
Io, irmPrPnr1 nf' •n 

1 Kaskoproject, Almere- Bewoners prijs-kwaliteit/ uitbreid . koop 45 75- 79 begin project ? ? ? ja 
HavPn nfL- n 

1 Kattenbosch Rosmalen Bewoners Ind iv. Woonwensen, uitbreid . koop 120 70-76 begin project stichting deelnemers ? nee 
inrichting 
woonomgeving 

1 s Winters Binnen, Bewoners prijs-kwaliteit invul koop 11 87-90 begin project vereniging architect vereniging ja 
Amd<>rdam 

1 Seniorenhuisvesting, Bewoners prijs-kwaliteit, geen ? koop 17 92-? begin project vereniging vereniging ? 
Horst ""nhnr1 

1 Seniorenhuisvesting, Bewoners prijs-kwaliteit, geen ? koop 10 90-95 begin project vereniging vereniging nee 
Oisterwiik aanbod 

2 IDe Goedemeent, bewoners ecologisch wonen uitbreid. koop 33 94- '98 begin project stichting stichting ja 
Purmerend 

2 bewoners ecologisch wonen uitbreid. koop 52 00-05 so vereniging vereniging nee 
De Buitenkans, Almere 

2 Kersentuin, Leidsche bewoners duurzaam, flexibel, uitbreid. koop+ 34 00-'03 begin project corporatie corporatie vereniging ja 
Rijn, Utrecht levensloopbestendig huur 

2 Het Groene Dak, Utrecht bewoners duurzaam bouwen uitbreid. koop+ 66 88-93 bij verkrijging corporatie(huur) vereniging en ja 
huur kavel en projectontw. beheerstich-

l(l<nnn) ~inn 

2 Vernieuwend wonen, bewoners duurzaam bouwen / uitbreid . koop+ 50 91-96 begin project corpora tie coorporatie ja 
Zutphen combinatie wonen huur 

werken 
2 De Kimen, Heerenveen Bewoners duurzaam bouwen uitbreid. koop 28 90-95 begin project vereniging of vereniging nee 

knn<>rs? 
2 Hof der Toekomst, Bewoners ventraal wonen uitbreid . koop+ 61 89-93 begin project corporatie vereniging ja 

IAmersfoort huur 
2 Romolenbeek, Haarlem Bewoners combinatie wonen- uitbreid . koop+ 18 86-89 begin project cooperatie gemeente coorporatie ja 

werken huur 
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Naam project initiatief-nemer doel locatie koop/h aantal looptijd start werving opdrachtgever /r mede organisatie gemeen-
uur woningen (mede-) isicodrager risicodrager Bewoners/ schap 

bewoners kopers voorz. 

2 Vierwindenhuis, Bewoners gemeenschappelijke invul koop 89 79-89 begin project projectontw. vereniging ja 
Amsterdam ruimten 

2 Ecologisch Bouwen Bewoners duurzaam bouwen/ uitbreid . koop+ 166 90-95 begin project corporatie vereniging ja 
Waterland/Drielanden, combinatie wonen- huur 

IGroninaen 1..,.,rken 
2 De Bongerd, Zwolle Bewoners prijs-kwaliteit/ uitbreid. koop+ 36 93-97 begin project corporatie vereniging ja 

duurzaam bouwen huur 
2 Kwartel, Culemborg Bewoners Samen oud worden/ uitbreid . koop 24 00-03 begin project vereniging vereniging ja 

centraal wonen 

2 Zonneveld-Oost, Gemeente prijs-kwa liteit/ uitbreid. koop 15 94-96 vereniging kopers? vereniging ja 
Hazerwoude duurzaam bouwen 

2 MW2, Den Bosch Stichting en duurzaam bouwen/ uitbreid. koop 16 86-88 begin project cooperatie gemeente coorporatie ja 
gemeente combinatie wonen-

1 •• ,,..-1,.-.- --l&&...,....11\AI 

3 Bouwen aan het Spoor, Buurtorganisatie prijs-kwaliteit/ invul koop 37 93-95 begin project vereniging later architect en vereniging ja 
Groninaen differentiatie buurt bouwer? aemeente 

3 Kwint, Groningen Buurtorganisatie prijs-kwaliteit/ invul koop 61 93,,95 na voorlopig corporatie architect afdeling_van ja 
differentiatie buurt ontwero wiikverenininn 

3 Bennekelbosch, buurtorg . + prijs-kwaliteit/ invul koop 48 93-95 begin project corporatie vereniging nee 
Eindhoven taemeente differentiatie buurt 

3 Clemenstraat, Rotterdam Buurtorganisatie prijs-kwaliteit/ invul koop 13 93-94 vlak voor buurtorganisatie adviseur vereniging ja 
differentiatie buurt aanbestedina daarna vereniaina 

3 Eerste Jerichostraat, Buurtorganisatie prijs-kwaliteit/ invul koop 54 89-93 bij globaal vereniging architect en vereniging ja 
Rotterdam differentiatie buurt ontwero adviseur 

3 Spoorbaan, Eindhoven buurtorg. + prijs-kwaliteit/ invul koop 75 84-89 begin project projectontw. vereniging nee 
laemeente differentiatie buurt 

3 t Spijkert, Eindhoven buurtorg. + prijs-kwaliteit/ invul koop 65 84- begin project corporatie vereniging nee 
1nemeente differentiatie buurt 

3 Meebouwen op de Buurtorganisatie prijs-kwaliteit/ invul koop 51 94-96 ? projectontw. vereniging nee 
Ml"lo.t'>1 n&1a.n f"::.-n.ninn.a...,, I~.._...,, , .. ,o" 

4 Villa Corsini, Almere John van Diepen Prijs-kwaliteit/ nog niet koop 26 03-? vereniging vereniging mogelijk 
I aeluidsisolatie bekend 

4 Afbouwwoningen Architect en prijs-kwaliteit/ uitbreid. koop 34 93-95 na verkrijging architect ? geen nee 
Veenziide III Wilnis oarticulier afbouwen :arond 

4 Afbouwwoningen Gemeente en prijs-kwaliteit/ uitbreid . koop 49 77-80 begin project ? architect nee 
Welnelenen 2 Kockenaen architect afbouwen 

4 Vernieuwend wonen, Architect Duurzaam bouwen/ uitbreid . koop+ 79 85-89 begin project cooperatie corporatie coorporatie ja 
Maastricht combinatie wonen- huur 

..,o.l..o" 
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Naam project initiatief-nemer doe I locatie koop/h aantal looptijd start werving opdrachtgever Ir mede organisatie gemeen-
uur woningen (mede-) isicodrager risicodrager Bewoners/ schap 

bewoners kopers voorz. 

4 B0.1, Amsterdam architect prijs-kwaliteit/ uitbreid . koop 68 93-96 bij verkrijging stichting deelnemers + ja 
combinatie wonen- kavel corporatie 
lwPrl«>n 

4 Franciscanenborch, Architect Ontwerpen en bouwen uitbreid. koop 15 84-94 bij verkrijging stichting deelnemers vereniging nee 
Rnc;malen ltinnr bewnners kavel 
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Collectief particulier opdrachtgeverschap in de worl ingbouw Bijlagen 

Bijlage 2 'Wachtende Muren' 

Uit: Burgerlijke Stedenbouw, een uitgave van Architectuur Lokaal en het Nederlands 
Architectuu ri nstitu ut 

... Het begrip 'Belgische toestanden' wordt geassocieerd met de klassieke 
lintbebouwing, de onherkenbare landelijke gemeenten en de verkommerde dorpen 
en steden in Belgie. Kortom, met alles 1dat in Nederland niet gewenst is. Toch lijkt er 
in Nederland steeds meer belangstelling te zijn voor de manier waarop in Belgie 
wordt gebouwd. Met de politiek van het individuele opdrachtgeverschap wordt de 
Belgische situatie in toenemende mate gevolgd, als een van variatie, flexibiliteit en 
stedelijkheid. 

In tegenstelling tot Nederland I richtte het Belgische huisvestingsbeleid zich 
aan het begin van de vorig eeuw meer op het individu dan op het collectief. De 
allereerste huisvestingswet in Belgie (Loi sur /es habitations ouvrieres, 1889) richtte 
zich exclusief op de arbeidersbevolking, en stimuleerde haast uitsluitend individuele 
eigendomsverweving van nieuwbouw'A\oningen. Terwijl Nederland een traditie kent 
van collectieve woningbouw, entte in Belgie 
de wooncultuur zich op de eigen woning. In 
Belgie kon altijd een woning aan de rij 
worden toegevoegd, desgewenst v3or de 
kinderen. In tijden van crisis kon een stuk 
bouwgrond naast de eigen woning worden 
verkocht. In Belgie werd zo een specifiek 
burgerlijke vorm van denken over grond en 
woning als patrimonium overgedragen pp een 
deel van het proletariaat en meteen 
gepopulariseerd. De woning werd de spaarpot 
van de familie, die van generatie op 
generatie overging. 

Het is met name het planologisch 
falen dat Belgie nu parten speelt. Aan de 
ruimteconsumerende bouwen van vrijstaande 
woningen wil de Vlaamse overheid actief paal 
en perk stellen. De resterende open ruimte 
moet beschermd worden en bestaande 
kernen moeten zo veel mogelijk worden 
verdicht. 

De verkavelingtypologie in Bellgie is 
op twee vormen terug te voeren: de 
vrijstaande-woning-op-eigen-kavel en de 
lintbebouwing waar aanpalend kan worden 
gebouwd, de rijwoning. De verkavelingvorm 
waarbij woningen veelal tegen elkaar aan 
worden gebouwd verdient nadere aandacht. 
De vaak smalle kavels, die wel dertig meter 

Het principe van de wachtende muur in 
combinatie met het niet kennen van een 

bouwplicht lokt organische groei uit. 
Straten demonstreren architectuur van 

verschillende tijdsbeelden 

diep kunnen zijn, worden als het even kan bebouwd door particulieren die er 
meestal woningen met twee tot drie vrrdiepingen op plaatsen. Kenmerken zijn de 
zijmuren, de zogenoemde 'wachtende' of 'gemene' muren. De wachtende muur is 28 
cm breed en dient blind te worden gebouwd. Zodra zich een nieuwe eigenaar meldt, 
koopt hij de helft van de reeds door de buurman gebouwde wachtende muur (De 
Orde van Architecten heeft hiervoor speciale tabellen ontwikkeld). Met dit principe 
van de wachtende muur wijken onze zJiderburen af van bijvoorbeeld e gewoonte in 
Amerika en Groot-Brittannie, waar huiseigenaren hun eigen muren bouwen. Ook op 
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het Amsterdamse schiereiland Borneo hebben de zestig huishoudens die hun 
woningen direct naast elkaar hebben gebouw de economie van de wachtende muur 
niet benut. 

Belgie kent in vergelijking tot Nederland een andere set regels. Welstand 
kent men er niet. Wei bestaat er een zogenoemde harmonieregel (geregeld in het 
Gewestplan), waarbij een ambtelijke toetsing plaatsvindt over het passende uiterlijk 
van de woning. Daarbij wordt gekeken of de nieuw te bouwen woning in harmonie is 
met de reeds bestaande gevelwand. De eerste bouwer heeft dus een belangrijke 
invloed op het vervolg van het gevelbeeld van de hele straat. Afhankelijk van de 
bestemming en de mate van stedenbouwkundige en architectonische controle 
kunnen ander gemeentelijke voorschriften zijn vastgelegd in het Algemeen Plan voor 
Aanleg (BPA). Daarnaast is het gebruik dat private personen -in praktijk veelal 
aannemers en kleinschalige ontwikkelaars- voor een straat of een wijk een 
'verkavelingplan' indienen met stedenbouwkundige randvoorwaarden, waaraan de 
eventuele toekomstige particuliere bouwers zich hebben te houden. 

Een veel belangrijker verschil met Nederland is dat Belgie ge geen 
bouwplicht kent. In Nederland worden nieuwbouwwijken in korte tijd uit de grond 
gestampt waardoor de architectuur de afgeleide is van een tijdsbeeld en de functies 
en de bevolkingsopbouw eenzijdig zijn. Omdat er in Belgie niet perse haast hoeft 
gemaakt te worden gemaakt met het bouwen kan men wachten tot het benodigde 
geld is vergaard. Ook kunnen ouders bijvoorbeeld grond kopen of reserveren voor 
hun kinderen, totdat zij gaan trouwen. Tot die tijd ligt de grond braak. 

Het principe van de wachtende muur in combinatie met het niet kennen van 
een bouwplicht, laat organische groei toe. Sterker nog, het lokt organische groei uit. 
Straten demonstreren architectuur van verschillende tijdsbeelden. De woningen 
worden door de mensen zelf gemaakt, waardoor er een diversiteit ontstaat in 
woningtypologie: een artsenwoning naast een appartementencomplex, naast een 
woning met verhuurde kamers, enzovoorts. De eenzijdige sociale stratificatie van de 
Nederlandse nieuwbouwwijken -zowel naar leeftijdsopbouw als inkomen- komt 
hierdoor minder voor. Ook het probleem van de Vinex-wijken, die zich door hun 
rigide en identieke opzet in de toekomst moeilijk laten wijzigen, is in Belgie 
onbekend. 

Er kan niet gezegd worden dat er in Belgie stedenbouwkundig ontwerpen 
worden vervaardigd zoals in Nederland. Stedenbouw is meer een technische 
aangelegenheid waarbij vakken worden gemarkeerd door landmeters. Met het 
geleidelijk volbouwen ontstaat in zekere zin een organische structuur. Het grote 
probleem van Belgie nu verbindt zich eerder op het planologische niveau. De aanleg 
van collectieve voorzieningen als infrastructuur volgt pas later, te laat of nooit. Ook 
is met de eindeloze lintbebouwing het zicht op het achterliggende landschap verloren 
gegaan en ontoegankelijk geworden. Dit is met name een probleem van de laatste 
twintig tot dertig jaar. Er zijn vele reden die pleiten voor het organisatieprincipe van 
de wachtende muur, maar dit principe vergt tegelijkertijd dat er op een hoger 
schaalniveau grip op de stad en het platteland bestaat, die juist de collectieve 
infrastructuur en verdichting organiseert. D 
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Bijlage 3 Gesprekken 

In deze bijlage zijn gespreksnotities te vinden die ik in het kader van dit 
afstudeeronderzoek heb gevoerd met; 

John van Diepen directeur van 'John van Diepen Adviseurs' uit Al mere 
Ir. Henk Vlemmix van bouwbegeleidingsbureau 'Bouwen In Eigen Beheer' uit 
Eindhoven 

Gesprek John van Diepen, A/mere 25-8-2003, 

Doel van het gesprek was om wat dieper in het onderwerp te komen. 
Daarnaast het te weten komen wat de rol in het proces is van een bedrijf zeals dat 
van John van Diepen. Ook was het gesprek georganiseerd om er achter te komen 
tegen welke problemen Van Diepep aanloopt op het moment dat hij de 
woonconsumenten vertegenwoordigt 

De missie van John van Diepen's bedrijfje is het begeleiden van mensen die 
in hun eigen huisvesting willen voorzien. Hiervoor ziet hij maar drie mogelijke 
doelgroepen die hij hiermee kan bedienen. Namelijk: individuele particulieren, 
collectieven en bedrijven. Dit zijn de enigste doelgroepen die ook de uiteindelijke 
bewonder cq gebruiker kunnen worden. 

Als we inzoomen op het collectief opdrachtgeverschap en ik hem uitleg waar 
ik mee bezig ben, komen we al snel op een tweedeling. Belemmeringen die zich 
afspelen op het gebied van het belei;d (de huidige situatie waarmee het cpo te 
maken heeft) en de uitvoeringstechnische belemmeringen. Van Diepen richt zich bij 
collectieven voornamelijk op de onderkant, maar ook op het middensegment van de 
markt. Individueel particulier opdrachtgeverschap richt zich op de bovenkant en is al 
behoorlijk ontwikkeld voornamelijk dan in de niet-stedelijke gebieden. Collectief 
particu lier opdrachtgeverschap richt zidh eigenlijk op de middeninkomens. Maar Van 
Diepen slaat een stapje over en probeert zich voornamelijk op de onderkant van de 
markt te richten . 

Van Diepen steekt direct van wal en vertelt dat hij nu twee jaar bezig is en 
vooral bezig is met mensen binnen de politiek stimuleren. Pas na beschikbaarstelling 
van grond (in Almere is alle grond eigendom van de gemeente) kan hij iets voor 
particulieren betekenen . Hij denkt dat collectief particul ier opdrachtgeverschap zeker 
kan groeien, maar treft in Almere ambtenaren aan die al 27 jaar in een geoliede 
machine werken die er op gericht is om 3.000 woningen per jaar te bouwen waarvan 
in het verleden maar circa 7% in individueel particulier opdrachtgeverschap. Volgens 
Van Diepen is het een trein die op voile snelheid is en wanneer je daar in je eentje 
voor gaat staan zal deze trein niet stoppen en zal over je heen razen . Het werk van 
Van Diepen is dan ook nu overal aanwezig zijn en contacten leggen met ambtenaren 
en vooral veel praten. 

Volgens Van Diepen is er daarom nu nog sprake van een nichemarkt 
betreffende collectief particul ier opdrachtgeverschap. En indien mensen binnen het 
ambtelijk apparaat geen gedachtesprong kunnen maken zal het een nichemarkt 
bl ijven, en zal de 33% nooit gehaald worden. 

Van Diepen gaat ervan uit dat j~ eigenlijk niet meer kunt spreken van kopers 
en huurders. Iedereen betaalt per maand zijn woonlasten en daarom kun je eerder 
spreken van woonconsumenten. Volgens Van Diepen zouden al deze 
woonconsumenten een keuze moeten kunnen hebben en is er meteen een heel groot 
potentieel aan particulier opdrachtgeverrs. Van Diepen stelt bijvoorbeeld dat wanneer 
verhuurders hun huurders als woonconsumenten zien en hun meer 
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keuzemogelijkheden geven, dan zal het probleem van het grote verloop verkleind 
worden. 

Als je PO wilt stimuleren moet de overheid bouwrijpe grond op voorraad 
gaan houden. Een woonconsument gaat geen risico's nemen wanneer er een kavel 
over een aantal jaar vrijkomt waar verder nog helemaal niets van bekend is. Doet 
hij gewoon niet. Een ontwikkelaar kan dat risico wel nemen. Immers, als Jan de 
grond niet afneemt, is er tegen die tijd wel een Piet die er interesse voor zal hebben. 
Die situatie doet zich niet voor als Jan de ontwikkelaar is. Volgens Van Diepen moet 
de overheid wanneer zij een stuk grond beschikbaar stelt zorgen voor een 
woonomgeving. Daarmee bedoelt hij dat het duidelijk is hoe de woonomgeving eruit 
ziet, een stedenbouwkundig plan. De consument ziet dan hoe het gaat worden en 
kan vervolgens beslissen in die woonomgeving wil ik wel of niet wonen. Een andere 
manier die Van Diepen gebruikt om duidelijkheid te krijgen is het ontwerp als 
uitgangspunt te nemen. Villa Corsini is zo'n voorbeeld. Hiervoor heeft hij zelf een 
woonconcept bedacht. In dit geval mensen die nu nog aan het studeren zijn en 
tegen de tijd dat ze klaar zijn en uit hun studentenkamer moeten dat ze dan een 
bereikbare woning kunnen bewonen. Daarnaast is het ook bedoeld voor jonge 
academici. Volgens Van Diepen zijn dit twee mogelijkheden om de drempel te 
verlagen voor mensen om in een collectief te stappen: duidelijk hebben van de 
woonomgeving, wat volgens hem een taak van de overheid is of het creeren van een 
concept, ofwel de woning. De ideeen zijn er niet bij de particulier en de kennis is er 
niet. Volgens Van Diepen is het als leek vrijwel onmogelijk een wooncollectief vanaf 
initiatief tot oplevering zelf tot stand te brengen. Daarvoor is het proces te complex. 

Het belangrijkste aspect is dus de grond. Van Diepen maakt hierbij wel de 
opmerking dat hij wat dat betreft in een luxe positie zit. Van Diepen's werkterrein is 
alleen Almere, dit omdat hij denkt dat je er lokaal diep in moet zitten om iets van de 
grond te krijgen. Van Diepen is lid van verschillende verenigingen, bevolkt vaak de 
openbare tribune bij raadsvergaderingen enz. De situatie in Almere is namelijk dat 
alle grond in het bezit is van de gemeente. Hierbij moet naast de directe 
gronduitgifte ook keuze zijn waar de woonconsument wil wonen. Als voorbeeld 
noemt Van Diepen dat er een gebied is waar een aantal kavels uit wordt gegeven 
dat er al voorbestemd is welke ontwikkelaar waar mag bouwen en o ja we zullen ook 
nog een aantal kaveltjes po moeten realiseren. Van Diepen suggereert dat dit 
anders moet. De woonconsument moet de keuze krijgen van de kavel. Pas indien die 
collectieven onvoldoende goed georganiseerd blijken, of de kwaliteit van het 
eindproduct niet voldoet aan de vooraf gestelde randvoorwaarden, dan staat het de 
overheid (die in aanvang voor de burger werkt) vrij om de locaties aan zogenoemde 
"marktpartijen" te gunnen. Een particulier product is geen tweede keus. 

De democratie binnen het collectief is een belemmering. Volgens Van Diepen 
zijn de woonconsumenten allemaal ego'isten en zijn vooral op hun eigen woning 
gericht. Maar ze hebben elkaar wel nodig om hun woningen te realiseren dus grote 
excessen in het ontwerp zullen niet gauw voorkomen en zullen tijdens de rit door de 
grootste gedeelde noemer steeds gladgestreken worden. Democratie werkt met een 
meerderheid, wanneer de meerderheid zo beslist gaat het ook zo. Vrijheden voor 
minderheden dienen vooraf in statuten te worden omkaderd. Statuten bieden de 
mogelijkheid wijzigingen bijvoorbeeld pas bij 2/3 meerderheid (i/p. v. de absolute 
meerderheid) door te kunnen voeren waarmee meer recht aan minderheidsbelangen 
kan worden gewaarborgd. 
Vaak denken de woonconsumenten alleen op het gebied van de woning, terwijl ze 
ook moeten meedenken op het gebied van de woonomgeving en uitstraling van de 
wijk. 
Het collectief komt nu nog samen omdat Van Diepen een woonconcept bedenkt en 
daarbij vervolgens de mensen bij zoekt die ge'interesseerd zijn. De toekomst zou 
moeten zijn dat het collectief zich zelf formeert, en vervolgens op zoek gaat naar 
een deskundige begeleider. Hiervoor is wel weer direct grond nodig. Met als leidraad 
een stedenbouwkundig plan waardoor er weer duidelijkheid is. Dus kavel direct 
beschikbaar en duidelijkheid van of de woonomgeving of de woning. 

Waar Van Diepen nog wel mee zit is de risicospreiding. Zodra iedere risico is 
uitgesloten voor de toekomstige bewoner zou collectief particulier 
opdrachtgeverschap een onnoemelijke vlucht nemen. Maar het nemen van risico is 
evident aan het opdrachtgeverschap. Wanneer Van Diepen nu woonconcepten 
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ontwikkeld gaat daar zijn geld inzitten. Totdat er mensen zijn gevonden die graag 
gebruiker en verdere ontwikkelaar will~n zijn. Ook noemt Van Diepen het afzetrisico. 
Wanneer een kavel is aangeboden door de gemeente met stel 70 
appartementsrechten, wie betaald dan de voorbereidingskosten en evt. de heipalen 
van de buurman als er in de eerste fases nog niet alles verkocht is. Van Diepen is er 
zich van bewust dat er dan een marktpartij bij moet komen om die risico's te 
dekken. Want een woonconsument kan dat niet. Nadeel daarvan is dat de belangen 
van de marktpartijen en de toekomstige gebruikers ver uit elkaar liggen. De 
woonconsument wil wonen en de marktpartij wil geld verdienen. Dus indien een 
marktpartij meedoet, wil deze de beste kavels en zijn ontwerp wat verkoopt. (lekker 
grijs, want breed afzetbaar) Daarnaast verlangt hij dan volgens Van Diepen een veto 
in plaats van een rechtevenredig stemrecht binnen het collectief wat weer zeer 
nadelige gevolgen heeft voor de zeggenschap van de toekomstige gebruiker. 
Hierover is Van Diepen nog niet uit. 

Over de uitvoeringstechnische belemmeringen tijdens het proces zegt hij dat 
er zich bij elk collectief andere belemmeringen voordoen. Belangrijk volgens hem is 
te zorgen voor een goede geschillenregeling. Dat wanneer een probleem zich 
voordoet dat je nu niet voorziet, d~t het dan vervolgens duidelijk is hoe het 
probleem opgelost wordt. 

Als conclusie van dit gesprek wil ik het volgende benadrukken. Er zou dus in 
initiatieffase al grond beschikbaar mo~ten zijn . Hierbij moet de consument de keus 
hebben waar hij samen met anderen een aantal woningen mag bouwen. Daarmee 
ligt de woonomgeving in ieder geval vast. Dat verlaagd de drempel voor 
particulieren om in te stappen in een collectief. Dan zou volgens Van Diepen er een 
vergroting van de markt mogelijk zijn. Hiervoor moet er een grote verandering van 
denkwijze plaatshebben bij de gemeentelijke overheid. 

Gesprek Henk Vlemmix, Eindhoven 28-8-2003, 

Bij aanvang van het gesprek leg ik Vlemmix voor wat mijn doelstelling is van 
dit gesprek. Doel is om meer te weten te komen van het fenomeen collectief 
particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast wilde ik meer te weten te komen over 
zijn rol in het proces en welke belemmeringen Vlemmix tegenkomt. 

Vlemmix is in 1988 afgestudeerd aan de TU/eindhoven met als 
afstudeeronderzoek, Bouwen In Eigen Beheer. Dit onderzoek is voortgekomen uit 
het werk dat Vlemmix heeft gedaan in het project aan de Spoorstraat in de 
deelgemeente Gestel van Eindhoven. Vlemmix heeft daar zijn eerste stappen gezet 
binnen het collectief particulier opdrachtgeverschap. Vlemmix werkt nu parttime als 
bouwbegeleider met zijn eenmanszaa~je Bouwen In Eigen Beheer. Met inmenging 
van BIEB zijn verschillende projecten gerealiseerd. Onder andere: Eerste 
Jerichostraat in Rotterdam; Gespleten Hendrik Noord, Amsterdam; Paleis 
Noordeinde, Rotterdam; Nieuw Terbregse (Terbregse.nl), Rotterdam; Kersentuinen, 
Utrecht. Momenteel is hij bezig samen met Jan Walrecht van adviesbureau 'Goed 
Onder Dak' aan een project in Bladel. Hier worden in collectief verband starters en 
seniorenwoningen gerealiseerd. BIEB richt zich ook op projecten voor mensen met 
beperkte inkomens. "Zonder deze mensen naar beneden te halen", stelt Vlemmix, 
"maar deze mensen zijn over het algemeen lager geschoold en kunnen het allemaal 
niet zo goed zelf". De hoge inkomens kunnen zelf hun woningen bouwen op de 
duurdere vrije kavels is de mening van Vlemmix. Naast de woningen in de goedkope 
sector is BIEB ook betrokken geweest bij projecten met middeldure koop. 

De rol van BIEB in het proces is ook duidelijk afgebakend. Vlemmix stelt zich 
op als bouwbegeleider en kort gezegd geeft hij aan het collectief door op welk 
moment in het ontwikkelingsproces er wat beslist moet worden. Maar aangezien de 
toekomstige bewoners leken zijn op ~et bouwgebied moet er eerst een scholing 
plaatsvinden van de toekomstige bewoners. Dus Vlemmix geeft voor elk beslispunt 
eerst een scholing en legt hen voor wat de verschillende consequenties zijn van een 
beslissing en laat vervolgens het collectief beslissen. Wat het collectief beslist maakt 
Vlemmix verder niet uit, "het is hun beslissing". Natuurlijk zijn er randvoorwaarden 
waaraan het collectief zich moet houden, zo stelt Vlemmix. Gemeentelijke 
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randvoorwaarden zoals het stedenbouwkundig plan, welstand enz maar natuurlijk 
ook de financiele randvoorwaarden die het collectief zichzelf oplegt ofwel wat kan 
het collectief besteden. Vlemmix gaat dan ook echt uit van zeggenschap voor de 
burger. 

Vlemmix beaamt dat het aandeel collectief particulier opdrachtgeverschap 
een klein percentage inneemt in de huidige nieuwbouwmarkt, dit zal ook voorlopig 
zo blijven stelt Vlemmix. Hoewel die 33% voor gemeentes te halen moet zijn. Als 
redenen geeft Vlemmix hiervoor dat aan de consumentenzijde de toekomstige 
bewoner hiervoor niet geschoold is, gewoon niet willen (deze kiezen dan voor een 
kant en klare woning van een projectontwikkelaar of een bestaand huis uit de 
woningvoorraad), de toekomstige bewoners zijn niet op de hoogte dat er op deze 
manier hun eigen woning ontwikkeld kan worden en mensen weten niet wat ze te 
wachten staan wanneer ze eraan beginnen . Maar zoals gezegd denkt Vlemmix dat 
het mogelijk is. Gemeentes, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars moeten 
zich dienstbaar opstellen. Vooral projectontwikkelaars beaamt Vlemmix. "Ik begrijp 
het niet, de projectontwikkelaars hebben zoveel kennis in huis waarom moeten ze 
een ontwikkelingsrisico hebben wanneer ze die kennis gewoon per uur uit kunnen 
laten betalen?" Projectontwikkelaars bouwen voor een ander maar die ander weet 
hoe het moeten worden en die vragen ze niet hoe het moet stelt Vlemmix. 
Gemeentes moeten zorgen voor bouwrijpe grond die direct uitgegeven kan worden 
aan bouwende collectieven. 

De grootte van een collectief maakt volgens Vlemmix niets uit. Of het nu 10 
vrienden zijn die samen hun woningen willen ontwikkelen of 100 die uit ecologisch 
oogpunt of vanwege seniorenhuisvesting maakt niets uit qua tijd. Vlemmix bewaakt 
de voortgang van het project en stelt dat het collectief op dat tijdstip een beslissing 
moet maken en die beslissing wordt dan genomen. Daarbij maakt het volgens 
Vlemmix dus niets uit of het collectief uit 10 of 100 mensen bestaat. Over het 
algemeen is gekozen voor een verenigingsvorm bij de projecten die Vlemmix heeft 
begeleidt. Verenigingen zijn in beginsel democratisch. Daardoor gaan uitspattingen 
in het ontwerp toch verloren doordat de meerderheid beslist. Als voorbeeld geeft 
Vlemmix het project in Blade!. Alternatieven die geopperd waren zoals in een 
kasteelvorm of meer het idee van een begijnhofje hebben het niet gehaald. Het 
uiteindelijke ontwerp paste heel goed in de omgeving. Daarmee niet meteen gezegd 
dat het weer een grijze uniformiteit is geworden. Vlemmix geeft aan dat bij 4 
projecten die hij begeleidt heeft er de gemeentelijke Architectuurprijzen gewonnen 
zijn. Bovendien is in een collectief bouwen altfjd goedkoper volgens Vlemmix. Als je 
een willekeurige woning neemt ontwikkeld door een projectontwikkelaar en je zou 
een woning van vergelijkbare kwaliteit met een collectief realiseren ben je altijd 
goedkoper uit. 

Om risico's voor de leden van het collectief te verminderen zou de betaling 
van de grond plaats moeten vinden bij transport, volgens Vlemmix. Op het moment 
dat er wordt begonnen met bouwen wordt de grond dan overgedragen. Daarmee leg 
je tevens de gemeente vast. Want de gemeente zal er dan ook zoveel mogelijk 
proberen dat er een goed en kwalitatief project van de grond komt. Op diezelfde 
manier berekent Vlemmix zijn honorarium aan de hand van meestal een percentage 
van de stichtingskosten. Op die manier zijn er geen financiele verrassingen voor de 
het collectief maar op die manier moet Vlemmix wel zijn best doen en zorgen dat het 
project gerealiseerd wordt aangezien hij ander geen honorarium verkrijgt. Om 
aannemers niet oneindig meer- en minderwerk of stelposten te laten berekenen doet 
Vlemmix daar simpelweg niet aan. Er is een budget vanuit het collectief en er ligt 
een bestek. Al wat in het bestek staat, behoudens wijzigingen en foutjes, moet en 
kan gerealiseerd worden want daarop is het project aanbesteedt. Dus om risico's in 
te perken hanteert Vlemmix een strak budget en kosten zoveel mogelijk naar 
achteren schuiven. 

De rol van de aannemer in het bouwproces is bouwen. Daar haalt de 
aannemer zijn geld uit. Iedereen weet dat er een marge zit op bouwmaterialen die 
de aannemer elders haalt, maar dat is niet erg. Je weet dat en dat is tevens de 
buffer waarmee de aannemer winst en risico incalculeert. Maar diezelfde aannemer 
moet wel een nieuwe denkwijze aannemen. Volgens Vlemmix moet een aannemer 
zo'n project zien als allemaal aparte projecten. Als voorbeeld noemt Vlemmix 'Nieuw 
Terbregse' in Rotterdam. Hier is gewerkt met een 'bouwdoos' principe. Het casco, 

Jos van der Linden 

TU/e Bouwkunde / Vastgoedbeheer 



Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw Bijlagen 

het collectieve ontwerp, kan in zijn geheel gebouwd worden, waarna binnen een 
apart doosje het individuele ontwerp gerealiseerd kan worden. Al dan niet binnen de 
stedenbouwkundige, architectonische en financiele randvoorwaarden. Binnen het 
project 'Paleis Noordeinde' ook in Rotterdam is er bijvoorbeeld sprake van een 
strakke gevel, wat was voorgeschreven in het stedenbouwkundig plan, maar de 
achterzijde van de woningen zijn verschillend. 

Concluderend zegt Vlemmix is collectief particulier opdrachtgeverschap een 
middel is om overige doelstellingen te halen. Goedkoop bouwen, betrokkenheid bij 
de buurt enz. 
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