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Voor u ligt het Jaarverslag van het Expertteam Eigenbouw over 2013. Hierin blikken we 
terug op een dynamisch jaar voor ons team, waarin wederom een aantal ‘klanten’ van 
ons een strategische keuze heeft gemaakt voor eigenbouw binnen de stad. Ook kijken 
we naar de concrete resultaten bij een aantal gemeenten waar ons team eerder aan de 
slag is geweest. Daarbij zijn de gemeenten Haarlemmermeer, Castricum, Ede, Veghel, 
Schiedam en Hilversum in beeld. 

Enige tijd voor het verschijnen van dit jaarverslag heeft er een wisseling van ambassadeurs 
bij het Expertteam Eigenbouw plaatsgevonden. Roelof Bleker, die vanaf de oprichting van 
ons team (2010) is opgetreden als ambassadeur, is opgevolgd door Marnix Norder, voor-
malig wethouder Wonen Den Haag. Roelof Bleker heeft met zijn ambassadeurschap een 
belangrijke bijdrage aan het Expertteam geleverd. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor 
de inspirerende manier waarop hij zijn rol als ambassadeur heeft vervuld. In dit jaarverslag 
is een afscheidsinterview met hem opgenomen. Met Marnix Norder heeft ons team 
opnieuw een krachtige en ervaren pleitbezorger van eigenbouw in huis. 

Ook dit jaar zullen wij als team actief zijn bij een aantal baanbrekende projecten, 
waaronder Delft spoorzone, waar de gemeente het voornemen heeft een derde van het 
aantal woningen in dit gebied via eigenbouw te laten realiseren. Het gaat hierbij zowel om 
individueel als collectief particulier opdrachtgeverschap. Een andere plek waar de aandacht 
op gericht zal zijn is Rotterdam-Zuid, waar het Expertteam Eigenbouw de gemeente zal 
adviseren bij toepassing van de formule ‘Ik Bouw Betaalbaar’: particulier opdrachtgever-
schap voor inkomens rond 37.000 euro.

Eigenbouw zit in de lift. De verleende bouwvergunningen voor koopwoningen laten een 
stijgende lijn zien. In 2013 heeft maar liefst 22% van de verleende bouwvergunningen voor 
koopwoningen betrekking op eigenbouw. Vanzelfsprekend heeft dit voor een belangrijk 
deel te maken met de dip in de seriebouw. Toch valt niet uit te sluiten dat we hier te maken 
hebben met een veranderende bouwcultuur, waarin eigenbouw structureel een groter 
aandeel zal opeisen. Iets dergelijks zien we ook in de verbouwsector, waar ‘confectie’ 
(standaardrenovatie of sloop – nieuwbouw) deels plaatsmaakt voor maatwerk, zoals 
kluswoningen en zelfs kluskantoren.

Dit jaar is de inzet van het Expertteam Eigenbouw meer dan tevoren gericht op de twijfelaars 
onder de gemeenten, die wel potentiële mogelijkheden voor eigenbouw hebben, maar 
aarzelen om de beslissende stap te zetten. Het Expertteam helpt hen daarbij, ook door hulp 
bij het doorrekenen van de grondpositie. Zodat niet alleen duidelijk wordt welke kansen er 
liggen, maar ook welke gederfde inkomsten er zijn als die kansen niet worden benut. 
Ook 2014 is een dynamisch jaar voor ons team.

Joop Quist
Projectleider Expertteam Eigenbouw 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorwoord
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Het Expertteam
Achterste rij vanaf links: Joop Quist, Frans van Deursen, Hans Beekenkamp, Marga Brunninkhuis, Ditty Blom, Bart Truijens en 
Alexander de Vries. Voorste rij vanaf links: Angelique Bor, Gerard van Evert, Marnix Norder, Roelof Bleker, minister Stef Blok, 
Jacqueline Tellinga en Hans Vos. Niet op deze foto: Karl Kupka en Jessica Sloof.



Afscheid ambassadeur
Roelof Bleker was sinds de oprich-
ting van het expertteam in 2010 
ambassadeur van het team. 
Op 9 april 2014 droeg hij het stokje 
over aan Marnix Norder. 
Wat is er volgens Bleker veranderd 
op het gebied van eigenbouw, wat 
waren de hoogtepunten en wat 
wenst hij voor de toekomst? 
‘Eigenbouw is de laatste jaren 

onderdeel geworden van de normale bouwcultuur in Nederland. 
In vooral plattelandsgemeenten in de oostelijke en zuidelijke 
provincies was dat al decennia zo, maar nu is het ook door-
gebroken in de grote steden en het westen van het land.’

Hoogtepunten

‘Een van de hoogtepunten was voor mij de bestuurlijke acceptatie 
van eigenbouw. Van meet af aan was men enthousiast: het ging al 
snel niet meer om de vraag óf het ging gebeuren, maar op welke 
schaal. Een tweede hoogtepunt vond ik de grootschalige aanpak in 
Amsterdam: de gemeente ging in 2011 op zoek naar duizend kavels. 
De omvang van de aanpak in een stevige stad, vond ik een keerpunt. 

Het derde hoogtepunt was het succes in Den Haag in 2012: net als in 
mijn tijd als wethouder in Enschede met de opbouw van de wijk 
Roombeek lagen in deze stad de mensen dagenlang in de rij om een 
kavel te bemachtigen. Het was een bewijs van de latente behoefte.’

Toekomst 

‘De vraag is nu: beklijft het, ook als de bouw stabiliseert en zelfs 
groeit? Of is het fenomeen meer door de bouwcrisis ingegeven en 
grijpen gemeenten straks weer terug naar de oude vertrouwde for-
mules met projectontwikkelaars en corporaties? Kortom: hebben 
bestuurders het licht gezien? Ik hoop dat gemeenten eigenbouw als 
meerwaarde blijven zien. Mijn opvolger laat zien dat hij vernieu-
wend denkt op het gebied van particulier opdrachtgeverschap en 
dat ook tot een succes kan maken. Het enthousiasme onder kopers 
in zijn stad bracht voor mij mooie herinneringen boven uit 
Enschede. Voor mij is daarmee de cirkel rond.’

Roelof Bleker: ‘Hebben 
bestuurders het licht gezien?’

Marnix Norder nieuwe ambassadeur

Sinds 9 april 2014 is Marnix Norder de nieuwe ambassadeur van 
het Expertteam Eigenbouw. Norder was wethouder van de 
gemeente Den Haag met de portefeuille Stadsontwikkeling, 
Volkshuisvesting en Integratie. Hij was actief met het uitdragen 
van eigenbouw en heeft ruime ervaring met de concrete realisa-
tie van projecten op dit terrein. 

Norder volgt Roelof Bleker op, die met zijn ambassadeurschap 
een belangrijke bijdrage aan het Expertteam heeft geleverd. 
Een groot aantal van de Nederlandse gemeenten kent de werk-
zaamheden van het team, dat in ruim tachtig gemeenten actief 
is (geweest).
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De toekomst
van het Expertteam Eigenbouw

Per brief van 19 september 2013 informeerde minister Blok de 
leden van de Tweede Kamer met een brief over de voortgang 
van zowel het Expertteam Eigenbouw als het Expertteam 
Kantoortransformatie:

  “De inzet van de Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie heeft aan-
toonbaar resultaat. Het team Eigenbouw is sinds haar oprichting werkzaam 
(geweest) in ongeveer 70 gemeenten en heeft bijgedragen aan het op de markt 
brengen van ongeveer 6.000 kavels voor eigenbouw. Het team voor de 
Kantoortransformatie heeft bij 40 projecten een adviserende rol vervuld 

  en er kunnen steeds meer goede voorbeelden gemeld worden op de goede-
voorbeelden-databank kantoortrans-formatie. Gezien de positieve ervaringen 
met beide Expertteams, wil ik deze Expertteams tot 2017 voortzetten.” 

Aldus de minister.

Dat is goed nieuws voor gemeenten die de komende jaren nieuwe 
stappen willen zetten in het creëren van woonruimte die aansluit 
bij de wensen van de toekomstige bewoner! 
In dit jaarverslag komen zowel voorbeelden van gemeenten aan bod 
waar eigenbouw zich in de pioniersfase bevindt, als innoverende 
concepten op het vlak van financiering, bouwtechniek en renovatie. 
Het voordeel van een landelijk opererend expertteam is dat de ‘al 
uitgevonden wielen’ elders voorgelegd kunnen worden.

Hoe werkt het expertteam?

Zodra een gemeente zich meldt bij het Expertteam 
Eigenbouw volgt een intakegesprek. In het verkennende 
gesprek moet duidelijk worden: wat is precies de vraag en 
waarmee kan het expertteam helpen? Het expertteam 
schrijft vervolgens een plan van aanpak. De ene keer kan de 
vraag worden behandeld in een of twee gesprekken of in 
het aanreiken van hulpmiddelen, de andere keer is een serie 
workshops, inclusief excursie wenselijk.

Gaat de gemeente akkoord met het voorstel van aanpak, 
dan wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. 
Hierin staat volgens welk plan van aanpak wordt gewerkt, 
op welke termijn en voor welk bedrag. De helft van de 
offerte wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de andere helft 
door de betreffende gemeente. 

De experts van Expertteam Eigenbouw werken – naast 
deelname aan het expertteam – zowel in gemeenten als 
bij gespecialiseerde adviesbureaus. 

Nieuw Leyden
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Expertteam in actie

In de afgelopen jaren werkte het Expertteam Eigenbouw in tiental-
len gemeenten aan de vormgeving en uitvoering van eigenbouw, 
ook wel bekend als zelfbouw of particulier opdrachtgeverschap. 
Het team ondersteunde bestuurders, (beleids)medewerkers van 
gemeenten, (eigen)bouwers en woningcorporaties. Of het nu ging 
over kaveluitgifte, (collectief ) particulier opdrachtgeverschap, klus-
panden in bestaande wijken of het omzetten van ontwikkellocaties 
naar zelfbouwkavels: de inzet van het Expertteam Eigenbouw had 
een grote toegevoegde waarde. Hier ziet u de gemeenten waar het 
expertteam eigenbouw op de kaart heeft gezet.
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Startmotor voor eigenbouw
Hoe ga je als gemeente om met bouwclaims, hoe verkoop je 
kavels en welke regierol neem je als lokale overheid in het 
proces van eigenbouw? Dit zijn enkele vragen die regelmatig 
belanden bij Expertteam Eigenbouw. Hans Vos van het expert-
team: ‘Ik zie ons als een vliegende brigade. We zijn een start-
motor om gemeenten op weg te helpen.’ 

‘Gemeenten deden jarenlang zaken met ontwikkelaars of woning-
corporaties’, zegt Vos. ‘Maar losse kavels uitgeven aan particulieren 
is een ander verhaal dan een transactie met een grote ontwikkelaar.’ 
Een collegenota uit 2013 van de gemeente Maastricht onderstreept 
dit: ‘Het consequent doorvoeren van vraaggericht bouwen vergt een 
omslag in de gemeentelijke structuur en cultuur.’ Vos: ‘Veel 
gemeenten zijn onbekend met het omgaan met bewonersgroepen 
die hun eigen project ontwikkelen. Burgers willen, in tegenstelling 
tot een projectontwikkelaar, niet in een onderhandelingssituatie 
terechtkomen. Zij willen weten: waar ligt de kavel, wat kost het, wat 
kan ik ermee en wanneer is het beschikbaar? Dat klinkt heel simpel, 
maar zet dat maar eens op papier als gemeente.’ 

Begeleiding 

In oktober 2011 besloot de gemeenteraad van Voorst collectief 
particulier opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente te 
promoten. De vraag aan het college van B&W om haar regierol 
daarin op papier te zetten, was de aanleiding om in 2013 het 
Expertteam Eigenbouw in te schakelen. 

Marije Woertman, beleidsmedewerker Wonen en Ruimtelijke 
Ordening: ‘Toen dachten wij: Hoe gaan we daarmee om? Wat is dan 
onze rol en hoe pakken we het aan?’ We zochten vooral begeleiding 
in het voortraject: zorgen dat iedereen weet wat CPO is en wel op 
zo’n manier dat het ook echt ‘landt’.

Het expertteam organiseerde vier workshops, inclusief een excursie 
naar gerealiseerde CPO-projecten in de naburige gemeente 
Apeldoorn. Vos: ‘Op die manier zien ze direct resultaat en horen 
ze uit de eerste hand van gemeentelijke collega’s wat ze vooral wel 
en niet moeten doen.’ Op kantoor werden vervolgens mogelijke 
locaties doorgenomen: welke lenen zich voor CPO en waarom. 

Meerwaarde

Vos: ‘Eén locatie hebben we gezamenlijk verder uitgewerkt in de 
zin van: wat moet je voor zo’n project regelen als gemeente en waar 
moet je goed over nadenken? Wat laat je bijvoorbeeld over aan de 
bewoners zelf en hoe doe je dat?’ De meerwaarde? Woertman: 
‘Ik kan zelf wel een leuk verhaal over CPO bedenken met kennis van 
internet, maar het expertteam spreekt vanuit ervaring waardoor het 
inzichtelijker wordt.’ Vos: ‘Je kunt inderdaad wel wat bij elkaar 
googelen over eigenbouw, maar achter zo’n webtekst of formulier 
zit behoorlijk wat denkwerk. Dat wordt er veelal niet bij vermeld.’ 

De gemeente Voorst heeft inmiddels twee locaties aangewezen 
en het ontwerp van het bestemmingsplan daarop aangepast. 

Vliegenzwam Apeldoorn
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Ook de gemeente Maastricht trok in 2013 bij het expertteam aan de 
bel. De vraag: wat zijn de mogelijkheden binnen de stad voor vraag-
gestuurd bouwen, zowel op het individuele als collectieve vlak, en 
wat zijn do’s en don’ts bij het opstellen van spelregels. Fred Bunk, 
senior adviseur Wonen in Maastricht: ‘We hebben veel leegstaand 
vastgoed. Niet alleen vanwege de crisis, maar ook door demografi-
sche veranderingen. We zijn dus naarstig op zoek naar mogelijk-
heden om ons gevarieerde aanbod aan leegstaande monumentale 
panden, kantoorgebouwen, basisscholen, maatschappelijk vast-
goed, en dergelijke met al dan niet achterstallig onderhoud in te 
vullen. CPO kan daarvoor een niche zijn. Dat is voor ons nieuw, we 
wisten er weinig van en hebben daarom het expertteam ingehuurd 
om ons daarin te adviseren.’ Vos: ‘Juist vanwege de mogelijkheden 
met bestaande panden is mijn collega An Huitzing meegereisd naar 
Maastricht. Zij leidt binnen de gemeente Rotterdam het succesvolle 
klushuizenprogramma.’
Na een algemene introductie over de mogelijkheden van particulier 
opdrachtgeverschap nam het expertteam samen met de gemeente 
mogelijke locaties door. Vos: ‘De gemeente ging voor ‘quick wins’: 
wat zijn de meest kansrijke locaties waarmee de gemeente iets kan 
met PO op korte termijn. De kansrijkheid wordt meestal bepaald 
door de eigendomssituatie en/of het bestemmingsplan, en de 
mogelijkheden van de locatie of het pand zelf. Welke potentie proe-
ven we bijvoorbeeld in het pand?’ Na bezichtiging van de kansrijke 
locaties schreef het expertteam een rapport met aanbevelingen per 
locatie. 

Ook advies in het opstellen van spelregels voor bewonerscollectie-
ven was onderdeel van de vraag uit Maastricht. Bunk: ‘We hebben 
het expertteam gevraagd mee te denken over welke spelregels we als 
gemeente kunnen en/of moeten hanteren bij dergelijke projecten, 

denk bijvoorbeeld aan eisen en ondersteuning zoals financiële 
regelingen (achtervangrisico).’ 
Het college van B&W in Maastricht neemt binnenkort een besluit 
over verdere stappen in deze ‘nieuwe vorm van stadsontwikkeling’. 
Bunk: ‘We hebben een experimenteel jaar achter de rug waarin het 
expertteam ons heel praktisch in onze voortrekkersrol heeft onder-
steund. We gaan nu evalueren. Het college besluit daarna hoe we 
verder gaan: low-profile of het echt vermarkten. We hebben in ieder 
geval een vervolgproject uitgezet en bieden nu kavels aan in het 
noordoosten van de stad (Ambyerveld). Bovendien wil de stad PO 
actief promoten.’ Ook binnen de laatste twee grote binnenstedelijke 
projecten van de stad (Belvédère en de Groene Loper A2) wordt 
ruimte gemaakt voor een grotere inbreng van toekomstige bewo-
ners, variërend van consumentgerichte projectontwikkeling tot PO. 
Bovendien laten enkele corporaties in Maastricht een haalbaar-
heidsstudie doen voor een klushuizenproject. Bunk: ‘Het gaat er nu 
om dat een partij het lef heeft om een pand of plek specifiek voor 
CPO in de markt te zetten. Daarna denk ik dat het balletje wel gaat 
rollen. Het expertteam heeft ons in ieder geval geholpen met het 
inhoudelijk aanjagen van het proces.’ 

Klankbord

Zowel in de gemeente Voorst als in Maastricht heeft het expertteam 
tijdens het voorbereidingstraject ‘kwartjes zien vallen’. Vos: ‘Vooral 
de excursies werken goed. Mensen zien ‘het kan dus echt en het is 
ook leuk’. Iedereen hoeft niet meteen laaiend enthousiast te wor-
den, maar mensen moeten het wel als een realistische opgave zien. 
Wij laten gemeenten en corporaties zien hoe ze zelf daarin kunnen 
sturen. Wij helpen hen op weg, bieden handvatten en een klank-
bord, waarna ze het vervolgens zelf kunnen oppakken en uitvoeren.’

Gemeenteflat Maastricht
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Stimulering
provinciaal en regionaal

Niet alleen gemeenten, maar ook de regio’s en provincies zijn 
actief bezig met eigenbouw: zowel met het verstrekken van 
informatie als met het bieden van een financiële bijdrage in 
de startfase van een eigenbouwtraject. 

Jaarlijks wordt door het Expertteam Eigenbouw een bijeenkomst 
belegd met provinciemedewerkers en een aantal experts. Hier wor-
den actuele ontwikkelingen (zoals IBB) en vragen uit de praktijk 
besproken. Sinds de startsubsidie van het Rijk in 2008 (voormalig 
ministerie VROM, BLS subsidie eigenbouw, 8 miljoen) voeren de 
provincies ieder een eigen beleid voor (collectief ) particulier 
opdrachtgeverschap. Zie hiervoor ook de website van het 
Informatie Centrum Eigenbouw, iceb.nl
Nu volgen enkele recentelijke ontwikkelingen die voornamelijk
in 2013 hebben plaatsgevonden. Ook andere provincies continueren 
hun beleid gericht op de stimulering van (C)PO, zoals Noord-
Brabant en Utrecht.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat haar bewoners 
keuzevrijheid hebben in waar en hoe ze willen wonen. Daartoe 
organiseert de provincie samen met gemeenten en corporaties zelf-
bouwcafés om de mogelijkheden van eigenbouw bekend te maken 
en kennis uit te wisselen. De ervaringen van zelfbouwers staan hier-
bij centraal. Daarnaast stimuleert de provincie collectief particulier 
opdrachtgeverschap met subsidies. Zij biedt financiële ondersteu-
ning voor kosten die eigenbouwers maken in de planontwikkeling 
of initiatieffase. 

De provincie Gelderland stelt een subsidie beschikbaar voor de 
gemaakte kosten van een CPO-groep in de opstart- of voorfase. 

Deze bijdrage is bedoeld voor begeleiding bij het proces en bouw-
ontwerp. Ook gemeenten kunnen subsidie ontvangen: voor niet-
reguliere werkzaamheden op het gebied van particulier opdracht-
geverschap, zoals het instellen van een loket voor initiatiefnemers.

Ook de provincie Overijssel heeft een subsidieregeling voor CPO-
groepen. Het dient als tegemoetkoming voor de kosten van proces-
begeleiding in het voortraject van het CPO-project. Overijsselse 
gemeenten kunnen aanspraak maken op subsidie voor het 
stimuleren, faciliteren en verbreden van kennis van CPO.

Regio Groningen-Assen richtte in 2013, samen met de Rabobank, 
een CPO plankostenfonds op. Dit fonds is bedoeld om de kosten 
van een bouwgroep, die nog niet in een hypotheek opgenomen 
kunnen worden, te financieren. Hiervoor kan per woning een 
renteloze lening van maximaal 12.000 euro worden aangevraagd. 

De gemeente Dordrecht wil particulier opdrachtgeverschap 
opnemen in het gemeentelijk instrumentarium. Zij streeft ernaar 
om op structurele basis kavels aan te bieden op diverse locaties in 
de stad. De verkaveling maakt particulier opdrachtgeverschap ook 
voor middeninkomens mogelijk. In de andere gemeenten van de 
Drechtsteden wordt eveneens gezocht naar nieuwe mogelijkheden 
van particulier opdrachtgeverschap. 

Waalsprong Nijmegen
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Eigenbouw voor iedereen
Iedereen moet een eigen huis kunnen laten bouwen, ook 
mensen met een inkomen tot modaal. Dat was de drijfveer 
van de gemeente Almere om in 2007 aan een regeling te werken 
die dit mogelijk maakte: de Ikbouwbetaalbaar (Ibb)-regeling. 
In 2013 is het concept een landelijke regeling geworden. 
Gemeenten en kopers zijn enthousiast.

Adri Duivesteijn, voormalig wethouder van volkshuisvesting in 
Almere, is de geestelijk vader van de regeling. ‘Eigenbouw voor 
iedereen’ was destijds het motto. ‘De regeling is ontwikkeld vanuit 
een positieve gedachte, niet om daarmee problemen op te lossen, 
zoals de bouwcrisis of vermindering van de grondwaarde’, reageert 
Gerard van Evert, lid van Expertteam Eigenbouw en directeur IbbA 
(Ik bouw betaalbaar in Almere). Pas achteraf bleek de regeling ook 
prettige neveneffecten te hebben, beaamt Van Evert, zoals het blij-
ven bouwen tijdens de crisis en een oplossing voor de afname van 
de financieringscapaciteit van kopers. 

Waardesprong

Vanaf 2009 heeft de gemeente Almere 520 Ibb-kavels uitgegeven, 
waarvan er inmiddels 240 zijn bebouwd. Ieder jaar opnieuw stelt 
Almere 50 tot 100 Ibb-kavels beschikbaar, zo’n 10 tot 15 procent van 
het nieuwe woonaanbod. Vanaf de start is het enthousiasme onder 
kopers groot. Is dat verrassend? Van Evert: ‘Aanvankelijk verraste het 
mij dat alle kavels binnen drie maanden werden uitgegeven. 
Nu weet ik dat het iedere keer opnieuw gebeurt. Het is inspirerend 

en fascinerend om te zien hoe jonge mensen zo vol enthousiasme 
dat proces ingaan. Ook verbaas ik mij iedere keer weer over de gere-
aliseerde kwaliteit. De waardesprong (marktwaarde minus kostprijs) 
bij oplevering is in Almere 6 tot 8 procent.’ 

Financiering op maat

Inmiddels zijn meer gemeenten aan de slag met de Ibb-regeling. 
In Nijmegen zijn de eerste 26 Ibb-kavels binnen drie maanden 
verkocht en is het proces in volle gang. Van Evert is er als adviseur 
en lid van Expertteam Eigenbouw nauw bij betrokken. Van Evert: 
‘We hebben als expertteam gekeken hoe we zowel de betaalbare 
woning als de financieringsregeling op maat kunnen maken voor 
de stad. Nijmegen wil 30 procent steun geven, wat concreet inhoudt 
dat je met een inkomen vanaf 30.000 euro per jaar een betaalbare 
woning kunt realiseren. Bovendien gelden er hogere kavelprijzen 
dan in Almere.’ Aanvankelijk liep het niet storm na uitgifte van de 
kavels in de Gelderse gemeente. ‘Het was daar wat onbekend.’ Toen 
de gemeente het verhaal wat intensiever communiceerde, ontstond 
er het bekende enthousiasme en waren de kavels snel uitverkocht. 

Nieuw perspectief

Ook in de gemeente Oud-Beijerland is het Expertteam Eigenbouw 
actief betrokken bij de voorbereidingen van een op maat gesneden 
Ibb-regeling. In deze gemeente in de Hoeksche Waard wordt 
momenteel de laatste hand gelegd aan een advies aan het 
gemeentebestuur. Nina Maric, projectleider Ontwikkeling en 

Ibb-regeling

Het Ibb-concept bestaat uit twee elementen: de financierings-
regeling en een betaalbare woning. 
De Ibb-regeling (Ik bouw betaalbaar) is zowel een financie-
ringsregeling als een begeleidingstraject waarmee het mogelijk 
is voor mensen met een inkomen tot modaal (36.500 euro) een 
eigen huis te laten bouwen. Met deze financieringsregeling 
wordt maximaal 40 procent van de woning gefinancierd. In ruil 
voor deze steun betaalt de koper bij verkoop met winst tot 
maximaal 50 procent van de winst terug. Een Ibb-
eengezinswoning kost maximaal 187.000 euro, inclusief. 
Ook het traject vanaf de uitgifte van de kavels tot en met de 
oplevering is uniek. Geïnteresseerden kiezen een kavel, een 
ontwerp uit de bouwcatalogus en een bouwbegeleider. In de 
catalogus bieden architecten een ontwerp tegen een gegaran-
deerde prijs en kwaliteit. De bouwbegeleiders zijn tevoren 
geselecteerd op vakmanschap en onafhankelijkheid. 

Begin 2013 is de regeling aangepast en een landelijke regeling 
geworden. Omdat hypotheekverstrekkers, de Nationale 
Hypotheekgarantie en de Autoriteit Financiële markten (AFM) 
aanstuurden op standaardisatie, heeft de gemeente Almere 

begin 2013 de lokale Ibb-regeling inhoudelijk aangepast. 
Door nauw samen te werken met het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederland (SVN) is aan de reeds bestaande 
Starterslening een variant voor eigenbouw toegevoegd: de 
Starterslening-Ibb. De regeling voldoet nu aan alle landelijke 
spelregels. Daarmee werd de van oorsprong Almeerse 
financieringsregeling in 2013 een landelijke regeling.
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Ruimtelijk Beleid, verwacht in de zomer van 2014 een akkoord 
te hebben. ‘We brengen nu in kaart wat de Ibb-regeling voor ons 
betekent qua kosten, organisatie, planning, te behalen resultaten 
en dergelijke.’ Ze is onder de indruk van het resultaat in Almere. ‘Als 
ik zie hoe het proces van eigenbouw in die gemeente heeft gewerkt, 
vind ik het bijna onbegrijpelijk dat er nog zo veel projectmatige 
bouw is. Eigenbouw doorbreekt de eenvormigheid van steden. 
Bovendien bewijst het dat het allemaal goedkoper kan, terwijl 
de kwaliteit hetzelfde blijft.’ 

Aan de ondersteuning van het Expertteam Eigenbouw heeft zij 
‘hartstikke veel’ gehad. Maric: ‘Het expertteam heeft ons laten zien 
hoe we zelf een lastig te bedienen doelgroep op de woningmarkt – 
de starters – kunnen bereiken. We leerden kansen zien, hoe je een 
Ibb-project opzet en wat het financieel betekent. Eigenbouw is voor 
ons een nieuw perspectief. Ook waren we erg geholpen met de uit-
leg van het concept aan de Raad. Het werd door het expertteam 
gepresenteerd in bijna eenvoudige, hapklare brokken, zodat je als 
gemeente al snel denkt ‘Nou, het is eigenlijk heel kansrijk voor onze 
gemeente’. Bovendien kunnen we er op korte termijn veel starters 
mee helpen.’
 

Ondersteuning gemeenten

Het succes van de regeling? Van Evert: ‘Dat in deze tijd zo veel 
mensen met een inkomen tot modaal hun eigen huis kunnen 
bouwen. Het is inmiddels een verfijnd samengesteld pakket met 
een financieringsregeling, bouwkundige regelingen en proces-
afspraken. De kinderziektes zijn voorbij, het instrumentarium 
is beschikbaar en kan op maat worden gesneden voor iedere 
gemeente.’ Als gemeenten aan de slag willen met de Ibb-regeling, 
kunnen zij binnenkort steun krijgen bij de implementatie ervan. 
Van Evert: ‘Op dit moment is er een stichting in opbouw, die ver-
moedelijk de stichting Ikbouwbetaalbaar zal heten. Deze stichting 
stelt de regeling Ibb beschikbaar en helpt gemeenten op verzoek bij 
de lokale implementatie. Uitgangspunt van deze organisatie is dat 
gemeenten veel zelf kunnen doen, maar de organisatie ook veel 
voor gemeenten kan doen.’ Naar verwachting zal de stichting 
in het tweede kwartaal van 2014 van start gaan.

Vijfhonderdste IbbA-woning    

In Almere werd op vrijdag 20 september 2013 de eerste paal 
geslagen van de vijfhonderdste IbbA-woning. Wethouder 
Henk Mulder van de gemeente Almere verrichtte deze 
handeling samen met twee toekomstige bewoners. 
Uiteraard was het Expertteam Eigenbouw vertegen-
woordigd bij dit feestelijke moment. 

Almere maakte als eerste gemeente gebruik van de 
Ikbouwbetaalbaar-regeling (Ibb) en bleek daarin zeer 
succesvol. Het feit dat er in vier jaar vijfhonderd kopers 
gebruik hebben gemaakt van deze regeling toont volgens 
wethouder Mulder aan dat het product zich heeft bewezen. 
In de maanden daarna zijn er in Almere in 2013 nog eens 100 
Ibb-kavels en 27 appartementen op de markt bij gekomen.

Wethouder Mulder slaat de eerste paal met twee 
toekomstige bewoners

'Eigenbouw is voor ons een 
nieuw perspectief '
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Hoe is het nu met...
...Hilversum

Begin 2012 nodigde gemeente Hilversum Expertteam 
Eigenbouw uit voor overleg over het project Anna’s Hoeve. 
Het project bestaat uit zes fasen, waarvan de eerste fase 
bestaat uit twee bouwvelden, opgedeeld in 29 vrije kavels 
met verschillende afmetingen.

Het project Anna’s Hoeve speelt een grote rol in de ambitie van de 
gemeente om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Dit vertaalt 
zich grotendeels naar de inrichting van de openbare ruimte, maar 
ook naar de toekomstige woningen. De gemeente stimuleert eigen-
bouwers bij de ontwikkeling van hun droomwoning rekening te 
houden met duurzame investeringen. 
De gemeentelijke brochure ‘Duurzaam bouwen en wonen op Anna’s 
Hoeve’ beschrijft bijvoorbeeld verschillende opties om de bouw en 
het gebruik van toekomstige droomwoningen zo duurzaam moge-
lijk te maken. Daarnaast heeft de gemeente een budget van in totaal 
395.000 euro gereserveerd voor de verstrekking van duurzaamheids-
leningen aan eigenbouwers.

Luchtfoto locatie Anna’s Hoeve
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Begin 2011 gaf het Expertteam Eigenbouw een presentatie 
bij de gemeente Haarlemmermeer over de mogelijkheden 
van eigenbouw. Twee jaar later nam de gemeente 
opnieuw contact op met het expertteam. 
Er lagen concrete plannen voor een eigenbouwtraject 
binnen het project ‘De Boseilanden’. 

Inmiddels is het project van de gemeente Haarlemmermeer 
van start gegaan. Er zijn drie typen kavels beschikbaar 
gemaakt binnen ‘De Boseilanden’. Het ‘Larens Ensemble’ 
bestaat uit elf riante kavels voor de bouw van villa’s. Het 
‘Water Ensemble’ bestaat uit vijf kavels op schiereilanden. 
De kavels van het ‘Riet Ensemble’ danken hun naam aan de 
brede strook riet die groeit tussen de kavels en het achterlig-
gende water. De prijzen van de kavels, met woonoppervlakken 
tussen de 250 en 750 m2, variëren van ruim acht ton tot een 
miljoen. De gemeente heeft hiermee gekozen voor het hogere 
segment. In alle ensembles waren bij het verschijnen van dit 
jaarverslag nog enkele kavels beschikbaar.

... Castricum/Akersloot

In mei 2012 gaf een expert van het Expertteam Eigenbouw 
op een symposium in Akersloot (gemeente Castricum) aan 
een aantal Noord-Hollandse bestuurders een lezing over 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap. 

De voorzitter van een collectief van 24 eigenbouwers uit 
Castricum was hierbij aanwezig en verzocht toen of deze 
presentatie herhaald kon worden voor het betreffende 
collectief. De groep wilde in de nabijheid van psychiatrisch 
centrum Duin en Bosch grond verwerven voor de bouw van 
een wijk met ecohuizen. De grond was in bezit van de Parnassia 
Bavo Groep, die de opbrengsten van de grond wilde gebruiken 
voor de renovatie van het centrum. 

Inmiddels is de vereniging opgericht, de grond verworven en 
het collectief op zoek naar meer deelnemers. Voor het ontwerp 
van de woningen is architectenbureau Kerssens/De Ruiter 
Architecten in de arm genomen. Dit bureau heeft ruimschoots 
ervaring met CPO-trajecten: het is betrokken (geweest) bij 
CPO-projecten als ‘De Vrije Geest’ en ‘De Startingerweg’. 
De opzet voor de wijk is inmiddels gereed. Het plan is dusdanig 
opgesteld dat er een balans is tussen de privacy van een indivi-
duele kavel en de collectiviteit van een gemeenschappelijke 
binnentuin.

... Ede

In april 2012 kregen de raadsleden van gemeente Ede 
bezoek van het Expertteam Eigenbouw. Jacqueline Tellinga, 
lid van het expertteam en werkzaam voor gemeente 
Almere, gaf de bestuurders een toelichting over de werk-
wijze en resultaten van (collectief) particulier opdracht-
geverschap in haar stad.

De gemeente Ede werkt aan een woonproject aan de Westzoom 
in Lunteren. Onderdeel van dit project is de nieuwe woonwijk 
‘Het Hoefje’. De wijk bestaat uit 50 woningen, waarvan er 36 in 
CPO gebouwd zullen worden volgens het Ikbouwbetaalbaar-
systeem (zie ook 3.1). Op 2 oktober 2013 zijn er twee CPO-
verenigingen opgericht. Een van een tiental particulieren en 
een van 25 deelnemers vanuit de organisatie Woonscala uit 
Almere. Eind maart 2014 is de bouw gestart. Na een bouwtijd 
van drie maanden zullen de woningen naar verwachting nog 
voor de zomer worden opgeleverd.

...Veghel

De Veghelse wethouder voor ruimtelijke ordening, Jan van 
Burgsteden, organiseerde eind 2011 een bijeenkomst. 
Doel: het college van B&W te voeden met ideeën en inzich-
ten in kansen en mogelijkheden bij de ontwikkeling van 
Veghels Buiten. Het Expertteam Eigenbouw leverde input. 

In 2011 zorgde de economische crisis voor terughoudendheid 
bij ontwikkelaars en bouwers om te investeren. Ook kopers en 
hypotheekverstrekkers waren voorzichtiger. De gemeente 
moest dus actief op zoek naar investeerders, partners en 
potentiële kopers. Een uitdaging, die om creativiteit vroeg. 
Van Burgsteden: ‘Een van de mogelijkheden was een deel van 
het oppervlak in CPO uit te geven. Ook hebben we de mogelijk-
heid van zogenoemd ‘doelgroep-wonen’ besproken. 
Uiteindelijk werd het een combinatie van verschillende 
ideeën.’

In Veghels Buiten zijn zowel individuele kavels als kavels voor 
collectief particulier opdrachtgeverschap beschikbaar gemaakt. 
Een van de collectieven is ontstaan vanuit het idee dat er meer 
betaalbare woningen voor jongeren beschikbaar komen. 
Op 22 april 2013 werd de vereniging CPO Veghels Buiten opge-
richt. Initiatiefnemer Marc Nouwen is een van de toekomstige 
bewoners: ‘Onze CPO-vereniging wil minstens vijftien huizen 
gaan bouwen vanaf 165.000 euro vrij op naam.’

...Haarlemmermeer
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...Schiedam

Twee jaar geleden overlegde gemeente Schiedam met 
Expertteam Eigenbouw over project Oranjeburgh. Met dit 
project wil de gemeente op het voormalige terrein van het 
Vlietland Ziekenhuis honderd nieuwe grondgebonden 
woningen realiseren, waarvan ongeveer veertig door (collectief) 
particulier opdrachtgeverschap. 

De advisering van het expertteam aan de gemeente had betrekking 
op het beeldkwaliteitsplan, de wijze van kavelverkoop, het kavelpas-
poort en de algehele aanpak van het project. 
Inmiddels heeft de gemeente in twee fasen 24 vrije kavels op de 
markt gebracht. Hiervan is nu 60 procent verkocht. De eerste twee 
woningen zijn begin dit jaar opgeleverd. Naar verwachting volgen 
er in 2014 nog tien.

Naast de verkoop van de vrije kavels loopt er nu een collectief pro-
ject, waarbij particulieren gezamenlijk zes geschakelde woningen 
willen realiseren. Een tweede groep van acht particulieren zit nu in 
de oriënterende fase.

Start bouw Oranjeburg
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Klushuizen
het succes van Rotterdam

De eerste klushuizen in Rotterdam werden ‘om niet’ verkocht. 
Daarmee haalde het originele initiatief de landelijke pers en qua 
kopers liep het storm. Ditty Blom, gebiedsontwikkelaar in 
Rotterdam en lid van het Expertteam Eigenbouw: ‘Het bleek 
een gat in de markt, de vraag naar klushuizen was enorm.’

Het klushuizenconcept ontstond in 2004. De gemeente Rotterdam 
zocht destijds naar een oplossing voor een aantal zwaar verloederde 
en onveilige wijken. Blom: ‘Het waren echt no-go-area’s, 70 tot 80 
procent van de woningen was dichtgetimmerd. Die panden waren 
voor een groot deel aangekocht door de gemeente en deels deel nog 
in handen van huisjesmelkers of mensen die hun woning niet meer 
konden of wilden onderhouden.’ 
Voor de negen slechtste en meest onveilige wijken (3700 woningen) 
stelde de gemeente een zero tolerance-beleid in, inclusief aanpak 
van woningen en winkelstraten. In een van die onveilige hotspots 
stond het Wallisblok in Spangen. Blom: ‘Het complex met circa 
90 woningen stond er jarenlang in erbarmelijke staat bij. 
Als de gemeente riep ‘sloop-nieuwbouw’, dan riep de deelgemeente 
‘nee, renoveren’ en vice versa. Er zat geen voortgang in, mede 
omdat we 30 procent van de woningen niet in handen hadden 
en ook niet kregen. Toen ontstond het idee om de al aangekochte 
woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) uit te 
geven. Na wat reken- en tekenwerk kwamen we tot de slotsom: 
als we het idee haalbaar willen maken, dan moeten we de panden 

‘om niet’ verkopen, dus gratis aanbieden.’ 
De rest is geschiedenis. Een lokale krant pakte het nieuwsfeit op, 
daarna het NOS-journaal. Daarna stonden de kopers in de rij. 
Sindsdien zijn er in de Zuid-Hollandse havenstad 600 woningen 
als klushuizen verkocht die tot zo’n 250 nieuwe woningen zijn 
omgebouwd en heeft het initiatief landelijk navolging gekregen. 

Toegevoegde waarde

Het idee om ook aan individuele particuliere opdrachtgevers (PO) 
woningen aan te bieden, was na het overweldigende succes van 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Spangen snel 
geboren. Blom: ‘Op het Wallisblok kwamen veel mensen af die 
enigszins terugschrokken van het collectieve proces en liever indivi-
dueel aan de slag wilden gaan. De gemeente had bovendien nog 
veel meer verouderde woningen in haar portefeuille. Wat moesten 
we er eigenlijk mee? Ze drukten op de begroting en zouden van zo 
veel meer toegevoegde waarde kunnen zijn als we ze via PO te koop 
aanboden. Pas toen hebben we de naam Klushuizen bedacht.’ 
Het idee? ’In ons geval zijn het meestal drie woningen in een pand 
(met gedeelde voordeur, trap en zolder) van slechte kwaliteit die de 
gemeente als één pand te koop aanbiedt aan een doe-het-zelver. 
De essentie is dat we samenvoegen. De koper maakt er één geheel 
van en krijgt daardoor een flinke ruime woning. Als tegenprestatie 
is de klusser verplicht om de woning binnen een jaar in een staat 
te brengen die vergelijkbaar is met nieuwbouw.’ 

Wollefoppenstraat Rotterdam
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Het bestand van woningen dat geschikt is voor klushuizen begint 
in de havenstad langzamerhand op te drogen. In 2013 is er op dat 
gebied niet veel meer gebeurd. Blom: ‘Over twee maanden komt 
er nieuw aanbod op de markt, maar dan hebben we echt alles uit-
gewrongen dat we in bezit hebben. De huizen die nu beschikbaar 
komen, zijn van hogere kwaliteit. Je kunt je afvragen of we dat nog 
wel klushuizen mogen noemen. De hogere verkoopprijs maakt het 
ook minder interessant, merken we.’ De wooncorporaties nemen 
het stokje langzamerhand over: in de havenstad heeft een aantal 
corporaties een klushuizenproject ontwikkeld en ook in andere 
steden groeit het fenomeen. ‘Vind ik een heel goed teken!’, zegt 
Blom enthousiast. Als lichtend voorbeeld noemt zij de Bijlmermeer 
in Amsterdam. ‘In de flat Kleiburg is een klushuizenproject gestart. 
Wat creatief, denk ik dan, om dat ook met een flat te doen.’

Zien is geloven

Is het klushuizenconcept een oplossing voor meer gemeenten? 
Blom vindt van wel. ‘Naast alle voordelen die ik noemde, voldoet 
het simpelweg ook aan een vraag.’ Momenteel loopt er bijvoorbeeld 
een klushuizenproject in Zeeuws-Vlaanderen, weet Blom. ‘Er is daar 
enorme krimp, er staat veel leeg. Ik ben zeer benieuwd of het gaat 
werken, of ze hiermee mensen van buiten aan zich kunnen binden.’ 
Nog tips? ‘Ja: doen!’, zegt Blom. ‘Er is nog te veel aarzeling. Mensen 
zien veel hobbels op de weg. Die hobbels zijn er natuurlijk; die 
waren er ook in Rotterdam, vooral binnen de eigen organisatie. 
Maar het loont absoluut de moeite die hobbels een voor een op te 
ruimen. Ik ben bovendien zeer bereid daar in al mijn enthousiasme 
over te vertellen. Maar ik zou nog liever willen zeggen: kom kijken 
in Rotterdam en zie wat het je oplevert. Want zien is wel geloven.’

Minister opent Klusflat Kleiburg in de Bijlmer

Particulieren hebben de laatste originele Bijlmerflat in 
Amsterdam Zuid-Oost gered van de sloop. Op 5 oktober 2013 
verrichtte minister Blok de opening van de Klusflat Kleiburg 
door overhandiging van de sleutels aan de eerste kopers. 

Het flatgebouw was oorspronkelijk eigendom van woning-
corporatie Rochdale. Het was één van de laatste flats in de operatie 
Vernieuwing Bijlmermeer (gestart in de jaren ’90). 
Door de veranderende woningmarkt bleek de oorspronkelijke 
opzet voor renovatie tot sociale huurwoningen financieel niet 
meer haalbaar. Sloop-nieuwbouw evenmin, maar inmiddels 
waren wel 500 woningen ontruimd. 
De corporatie heeft hierop in januari 2011 een prijsvraag uit-
geschreven. De winnaar van deze prijsvraag mocht het flatgebouw 
overnemen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het plan van 
ontwikkelaar Kondor Wessels voor casco-renovatie en verkoop van 
de appartementen als kluswoningen kwam als beste uit de bus. 
In oktober 2013 is de eerste fase van de verkoop (135 woningen) 

gestart. Deze woningen zijn inmiddels allemaal verkocht. 
De verkoopprijs van de appartementen is om en nabij gelijk 
aan de renovatiekosten, zijnde ca 60.000 euro per woning.

Klushuizen: hoe werkt het?

 Taxatie
De gemeente laat het pand of de woning taxeren door een 
onafhankelijk makelaar. Daarnaast berekent de gemeente 
de verbouwingskosten die nodig zijn om het pand of de 
woning op het niveau te brengen van het Bouwbesluit. 
De (geschatte) investeringskosten bepalen vervolgens 
de verkoopprijs van de woningen.

 Verplichtingen koper:
•	 	opknappen	binnen	één	jaar	tot	ongeveer	

nieuwbouwkwaliteit
•	 na	oplevering	minimaal	drie	jaar	(zelf)	bewonen
•	 voldoen	aan	een	Programma	van	Eisen
•	 	verbouwingskosten	bepalen	de	prijs:	hoe	beter	de	

woning, hoe hoger de aankoopprijs 
Ook de gemeente heeft verplichtingen. Ze moet de woning 
aanbieden met een goede fundering (handhavingstermijn 
minimaal dertig jaar), asbestvrij en met een verklaring dat 
de grond schoon is.

 Resultaat
Naast een forse fysieke impuls van verouderde panden/
wijken zorgt het klushuizenconcept voor een groot sociaal 
effect: het bereikt mensen die anders niet op die plek, in die 
buurt zouden willen wonen.

Minister Blok feliciteert de eerste kopers
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Bouwen op Elkaar
 prijsvraag in Den Haag 

De Open Oproep ‘Bouwen op Elkaar’ werd in mei 2013 als prijs-
vraag uitgeschreven door de gemeente Den Haag. De opdracht: 
ontwikkel een concept voor hoogbouw van ten minste dertig 
meter in ‘gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap’. 

De gemeente Den Haag onderzocht met deze prijsvraag of het, ook 
juridisch, mogelijk is om gefaseerd een gebouw neer te zetten. De 
prijsvraag daagde ontwerpers, bouwpartijen en andere professio-
nals uit een innovatief, creatief en uitvoerbaar concept te ontwikke-
len voor hoogbouw van de gevraagde lengte, waarbij de ontwikke-
ling per onderdeel gefaseerd plaatsvindt door steeds andere 
‘kleinschalige’ opdrachtgevers. 

Organische groei

Het realiseren van hoogbouw met verschillende kleinschalige 
opdrachtgevers is uniek in Den Haag en ook in Nederland. Normaal 
gesproken is er in de meeste gevallen één partij die hoogbouw van 
A tot Z ontwikkelt. Hoogbouw met verschillende kleinschalige 
opdrachtgevers bouwt het gebouw niet in één keer, maar laat het 
door de jaren heen organisch groeien. 

Jury

De open oproep leverde in de eerste ronde 125 inzendingen op. 
Een onafhankelijke jury, met onder meer Elco Brinkman en Adri 
Duivesteijn, beoordeelde de ontvangen inzendingen. Vijftien partij-
en werden uitgenodigd hun plan voor gestapelde hoogbouw uit te 
werken op de Haagse locatie Laakhaven West- Petroleumhaven. De 
prijsvraag leverde drie winnaars op en twee eervolle vermeldingen. 
Zij mochten het prijzengeld van 30.000 euro, dat beschikbaar werd 
gesteld door de gemeente Den Haag en het DG Wonen en Bouwen 
van het ministerie van BZK, verdelen. 

Toekomst

De uitwerking van de winnende plannen maakt duidelijk dat 
er grote stappen zijn gemaakt. De gemeente Den Haag is 
tevreden met de nieuwe inzichten, ideeën en concepten die 
het traject tot nu toe al heeft opgeleverd en studeert op de 
mogelijkheden om gestapeld kleinschalig opdrachtgever-
schap in praktijk te brengen. 
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Praktijkdag Eigenbouw 
keuzes en kansen

‘Ik ben ervan overtuigd dat herstel van de bouwcrisis begint 
met eigenbouw’, zei Stef Blok, minister voor Wonen en 
Rijksdienst, op de Praktijkdag Eigenbouw. De praktijkdag met 
lezingen, workshops, excursies en debatten op 6 juni 2013 in 
Den Haag was bestemd voor bestuurders, medewerkers van 
gemeenten, (eigen)bouwers en woningcorporaties.

Er liggen enorme kansen op het gebied van eigenbouw en ook 
financieel is het nu een logische oplossing, vindt Blok. ‘Dus grijp 
die kans, want uw stad wordt er beter op’, aldus de minister. 
De peptalk was een goed begin van de dag die werd georganiseerd 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, de VNG en de Vereniging van 
Grondbedrijven. Doel van de dag: alle betrokkenen op de hoogte te 
brengen van kansen, knel- en leerpunten van eigenbouw. Immers, 
steeds meer gemeenten geven kavels uit voor eigenbouw, zoeken 
naar kansen van particulier opdrachtgeverschap en oplossingen 
voor de knelpunten ervan. 

Enthousiast pionieren

Succesvolle voorbeelden van eigenbouw passeerden gedurende de 
dag de revue. De Klushuizen in Rotterdam, de IbbA-regeling en het 
Homeruskwartier in Almere, de Kluspanden en het 
Laakhavengebied in Den Haag en de wijk Roombeek in Enschede 
die letterlijk uit de as herrees na de vuurwerkramp. 

Voor alle betrokkenen is duidelijk: oude werkwijzen voldoen niet 
meer. Klantgerichtheid, intensieve communicatie, begeleiding en 
vertrouwen is er nodig tijdens een eigenbouwtraject. Maar mensen 
staan ervoor in de rij, er blijkt een latente behoefte. In Den Haag 
lagen geïnteresseerde kopers in slaapzakken voor de deur om een 
pand of kavel te bemachtigen; de tweehonderd kavels waren binnen 
afzienbare tijd verkocht. De voordelen van eigenbouw blijken 
wederkerig. Kopers krijgen de vrijheid hun droomhuis te bouwen 
en de gemeente krijgt er nieuw elan voor terug. ‘Je bindt groepen 
aan je die belangrijk zijn voor je stad’, aldus een van de sprekers. 

Bovendien zorgt eigenbouw voor meer woonvariatie en maakt het 
wijken met een slecht imago weer aantrekkelijk. ‘Iedereen bloeit 
ervan op’, concludeerde dagvoorzitter Van Scherrenburg 
optimistisch. 

Kritische vragen

Behalve de succesverhalen was er ook volop aandacht voor de 
knelpunten van particulier opdrachtgeverschap. Er kwamen veel 
kritische vragen vanuit de zaal tijdens de plenaire bijeenkomst. 
Zo bleken de meeste gemeenten nog te worstelen met betaalbare 
oplossingen, hoe om te gaan met particuliere collectieven en het 
geven van vrijheid. Investeer in de voorbereiding, zorg dat de spel-
regels op voorhand duidelijk zijn en zorg dat je helder communi-
ceert, zijn tips die vaak terugkwamen tijdens het debat.

Tussen de middag waren er twee excursies: zowel de luxe Haagse 
wijk Vroondaal werd bezocht als een kluspand aan de Duinstraat 
in Scheveningen. Twee praktijkvoorbeelden van eigenbouw, 
waarvan de een wordt gekenmerkt door grote kavels en vrijstaande 
bebouwing en de ander door betaalbare klusunits in een voormalig 
schoolgebouw. Vooral de laatste voldeed aan de behoefte. 
Vroondaal was volgens aanwezigen toch te klassiek en het 
concept te bekend.

Eigenbouw leeft 

Naast de excursies werden enkele  workshops georganiseerd, waarin 
de experts ingingen op vraagstukken over grondbeleid, betaalbare 
eigenbouw en CPO. ‘Eigenbouw leeft en groeit’, concludeerde 
Roelof Bleker, (inmiddels oud-) ambassadeur van Expertteam 
Eigenbouw al tijdens de introductie van de dag. Het was een 
understatement. Een van de aanwezigen schreef later: ‘De algehele 
energie die loskwam naar aanleiding van de dag, was een 8 waard.’ 

Minister Blok aan het woord
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Instrumenten Eigenbouw
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bieden via het 
Expertteam Eigenbouw praktische ondersteuning en advies aan 
gemeenten die vragen of knelpunten hebben op het gebied van 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap (eigenbouw). 
Het Expertteam Eigenbouw zet daartoe verschillende middelen 
in om gemeenten te inspireren met praktijkvoorbeelden van 
eigenbouw. 

Ook ondersteunt het team gemeenten bij de opzet en uitwerking 
van beleid en projecten rond eigenbouw. Daarnaast zet het team 
in op het delen van kennis over eigenbouw, zoals bijvoorbeeld in 
blogs, op bijeenkomsten en in workshops.

Kennis delen

Het Expertteam Eigenbouw werkt aan het vergroten van kennis over 
en de bekendheid van eigenbouw. Om haar specifieke kennis en 
ervaring te verspreiden zet zij verschillende middelen in:

•	 			Toolbox Eigenbouw 
  Deze bestaat uit verschillende digitale brochures rond de specifie-

ke expertise van het Expertteam Eigenbouw, zoals kaveluitgifte, 
(collectief ) particulier opdrachtgeverschap, duurzaam bouwen, 
kluspanden in oude wijken of het omzetten van ontwikkelbouw-
locaties naar zelfbouwkavels. 

•	 Handboek CPO 
  Dit is een handig hulpmiddel voor groepen die in collectief 

opdrachtgeverschap hun huis bouwen. 
•	 Workshops
  Regelmatig organiseert het expertteam workshops rond een van 

de specifieke thema’s van eigenbouw. Aan de hand van casussen 
biedt het expertteam oplossingen en ideeën.

•	 Digitaal platform
  Het Expertteam Eigenbouw is ook op verschillende digitale 
 platforms actief.
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In 2013 was ook in social media veel aandacht voor eigenbouw; de trending topics over eigenbouw in beeld
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Promotie (C)PO

Het Ministerie van BZK maakt zich sterk om (collectief ) particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) te promoten onder gemeentebestuur-
ders, beleidsmedewerkers en politici, en wel op zo’n manier dat 
het een gangbaar onderdeel wordt van de dagelijkse processen en 
routine. Een landelijke kenniscampagne CPO enkele jaren terug 
en het ‘Handboek CPO - Bouwen met burgers’ ondersteunen deze 
promotie. Het handboek is ontstaan vanuit een samenwerking 
tussen de provincie Noord-Brabant de voormalige Stichting 
Experimenten Volkshuisvesting (SEV). 

Update handboek CPO

Het bestaande handboek CPO is inmiddels vijf jaar oud. Reden 
voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om het 
bestaande handboek aan te vullen met een update van de nieuwste 
inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren. Het vernieuwde 
handboek CPO wordt in de loop van 2014 aan alle gemeenten 
beschikbaar gesteld en is te vinden op de website www.iceb.nl. 

Website RVO

De site van het Expertteam Eigenbouw is ondergebracht op de 
website van RVO en wordt voortdurend vernieuwd. Op deze website 
kunnen bedrijven, kennisinstellingen en overheden terecht voor 
informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regel-
geving. RVO is sinds 1 januari 2014 een samenvoeging van 
Agentschap NL en Dienst Regelingen, en voert, als Directoraat 
Generaal van het ministerie van Economische Zaken, beleid uit 
voor diverse ministeries. RVO is daarmee hét aanspreekpunt 
voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Zelfbouw wordt steeds populairder

Zelf bouwen of ‘eigenbouw’ is zeer actueel en wordt steeds popu-
lairder. Zelfbouw kent vele varianten: van een zelf ontworpen 
woning via particulier opdrachtgeverschap naar volledig 
‘doe-het-zelf ’.
In veel gemeenten bouwen zelfbouwers hun droomhuis. Soms is 
eigenbouw zelfs de enige bouwactiviteit, want de bouw ligt door de 
crisis bijna stil. Dit leidt tot een ommekeer in de bouwsector: er 
wordt samengewerkt binnen de keten en toekomstige bewoners 
hebben meer zeggenschap over hun woning. De documentaire 
‘Bouw ’t zelf ’ van regisseur Alexander Oey gaat in op dit fenomeen.

Interessante websites Eigenbouw

Onderstaand overzicht is niet uitputtend bedoeld maar is een 
opsomming van een aantal interessante websites:

Nationale Hypotheek Garantie
www.nhg.nl 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
www.svn.nl
Expertteam Eigenbouw 
www.expertteameigenbouw.nl 
Informatie Centrum Eigenbouw 
www.iceb.nl 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouw-eigen-huis en 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouw-eigen-huis/
zelf-een-huis-bouwen 
Ik Bouw Betaalbaar in Almere 
www.ikbouwbetaalbaarinalmere.nl/ 
Nieuwbouw Nederland 
www.nieuwbouw-nederland.nl 
ZIN 
www.zelfbouwinnederland.nl 
Nidoo 
www.nidoo.nl 
Wikaza 
www.wikaza.nl 
Klushuizen en zelfbouw in Utrecht 
www.urbannerdam.nl 
Bouwkavels in Nederland 
www.bouwkavels.nl 
Kuub centrum particuliere bouw 
www.kuub.info 
Nieuwbouw in Nederland www.nieuwbouw-nederland.nl/
zelfbouw 
Selekthuis 
www.selekthuis.nl 
Bouwend Nederland 
www.bouwendnederland.nl 
Economisch kennisinstituut voor de bouw 
www.eib.nl 
Kennisblog 
www.bouwkennisblog.nl
Bouwen in eigen beheer
www.bieb.nl
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Planschade beperken

Veel gemeenten, en vooral de inwoners ervan, zijn enthousiast 
over het idee om zelf, of met een groep, op een kavel een eigen 
droomwoning te bouwen. Helaas kan het voor de gemeente 
lastig zijn om hiervoor grond beschikbaar te maken. 

Als de gemeente zelf grondposities heeft, rusten hier vaak 
bouwclaims op van projectontwikkelaars. De meeste van deze 
bouwclaims zijn ontstaan in de tijd dat er nog volop werd gebouwd 
en verkocht. Het leek daardoor destijds niet noodzakelijk om een 
einddatum in het contract op te nemen, met als gevolg dat er 
claims zijn ontstaan die oneindig van kracht zijn. 
Gezien de huidige omstandigheden op de woningmarkt is het niet 
meer vanzelfsprekend dat een projectontwikkelaar binnen korte 
tijd gebruikmaakt van zijn claim en gaat bouwen. Het resultaat: 
braakliggende, ongebruikte percelen, doorlopende rente voor 
de gemeente, en schijnbezetting van gronden, waardoor deze 
ook niet voor eigenbouw gebruikt kunnen worden.

Planschade

Nu kunnen de contracten uiteraard wel worden gebroken, maar hier 
hangt een prijskaartje aan. De ontwikkelaar zal immers een claim 
indienen ter compensatie van de geleden planschade. Om ervoor te 
zorgen dat deze schadevergoeding binnen het redelijke blijft, stelt 
het ministerie van BZK experts beschikbaar die ervaring hebben met 
de onderhandelingen in deze situatie. 

De experts vormen samen de Juridische Expertpool Planschade 
(JEP). Deze was eerder al beschikbaar voor gemeenten die te maken 
hebben met bevolkingsdaling en/of demografische transitie. Sinds 
2013 is het team ook inzetbaar voor gemeenten die gronden of 
panden beschikbaar willen maken voor (collectief ) particulier 
opdrachtgeverschap of kantoortransformatie.

Meer informatie over JEP en transformatie vindt u op de website 
www.rvo.nl.

Het Expertteam Transformatie van BZK/RVO houdt zich sinds 2013 
behalve met kantoortransformatie ook bezig met transformatie van 
maatschappelijk vastgoed. Dit biedt interessante perspectieven voor 
collectief particulier opdrachtgeverschap.
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CBS-cijfers 

De CBS-cijfers over het aantal afgegeven bouwvergunningen 
geven de bewegingen weer binnen de nieuwbouwsector. 
Daarmee kunnen zowel trends worden gezien ten opzichte van 
voorgaande jaren als trends in het marktaandeel van de diverse 
spelers op deze markt. 

In onderstaande grafiek zijn de afgegeven bouwvergunningen van 
drie soorten opdrachtgevers afgezet tegen het totaal aantal (nieuw)
gebouwde koopwoningen. 

Het totaal aantal afgegeven vergunningen is verder gedaald. Gezien 
de huidige economische omstandigheden is dit geen verrassing. 

Het aandeel van de vergunningen afgegeven voor corporaties en 
commerciële partijen daalt ook licht. 

Opvallend is dat het aandeel vergunningen voor particulieren wel 
een stijgende lijn vertoont. De grafiek laat daarmee goed zien dat 
eigenbouw de laatste jaren in de lift zit. 

De stijging van de totale bouwsom van door architecten ontvan-
gen nieuwe ontwerpopdrachten kan eveneens een indicatie zijn 
van de stijging van eigenbouw-woningen (zie CBS-cijfers). 
Deze zijn in het derde kwartaal van 2013 met bijna 32 procent 
toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. De forse 
stijging deed zich met name voor in de nieuwbouw van woningen 
en bedrijfsgebouwen. De bouwsom van de ontwerpopdrachten 
voor woningen steeg in het derde kwartaal van 2013 met bijna 
50 procent, bij de nieuwbouw van woningen bedroeg de stijging 
ruim 47 procent. De opdrachten voor renovatie van woningen 
namen met 63 procent toe.

Deze opvallende ontwikkeling volgt op een sterke afname van de 
ontwerpopdrachten sinds het begin van de financieel-economische 
crisis en de malaise op de woningmarkt. De waarde van de ontwer-
popdrachten ligt in het derde kwartaal van 2013 nog steeds bijna 64 
procent onder het gemiddelde kwartaalniveau van het topjaar 2007. 
Architecten staan aan het begin van de bouwketen en de opdrach-
ten die zij ontvangen zijn een belangrijke indicator voor toekomsti-
ge bouwactiviteiten, stelt het CBS. Ook ontwerpopdrachten voor 
nieuwbouw van bedrijfsgebouwen als kantoren, ziekenhuizen en 
winkelcentra stonden in het derde kwartaal duidelijk in de plus. De 
waarde van deze opdrachten steeg met bijna 37 procent. (Bron: CBS)
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