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Samenvatting
Het (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap wordt gekenmerkt door het
feit dat de particulier uitgangspunt is voor de woningontwikkeling. Vanwege
de prominente rol van de (niet-professionele) particulier in het proces wordt
er van gemeenten een verandering in werkwijze verlangd. Aan de voorkant
van het te doorlopen ontwikkelproces dient de particulier duidelijkheid te
hebben over de ontwikkelmogelijkheden van een kavel. Vanuit de gemeente
dient een kavelpaspoort opgesteld te worden om de particulier de gewenste
duidelijkheid te bieden. Het kavelpaspoort wordt gedefinieerd als een
document waarin de bebouwingsmogelijkheden van een kavel worden
weergegeven, met als doel om de particulier vooraf, en op eenvoudige wijze,
duidelijk te maken wat de ontwikkelmogelijkheden van een kavel zijn. Uit de
definitie van het kavelpaspoort blijkt dat het correct bedienen van de
particulier een belangrijk aspect is binnen het (C)PO-traject. De wijze waarop
de gemeentelijke organisatie een voor particulieren succesvol te doorlopen
ontwikkeltraject organiseert vormt de aanleiding van dit onderzoek.
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt gedefinieerd:
Inzicht verkrijgen in de huidige gang van zaken binnen gemeentelijke organisaties
betreffende de werkzaamheden aangaande het (Collectief) Particulier
Opdrachtgeverschap ((C)PO) en het realiseren van de juiste match tussen de
belanghebbende partijen/disciplines om het proces en de organisatie te optimaliseren.
De geformuleerde probleemstelling bij dit onderzoek luidt:
Hoe zou het interne proces bij gemeenten georganiseerd moeten worden om bij te
kunnen dragen aan een verbetering van de (uniforme) aanpak voor nieuwe (C)POprojecten en aan een optimalisatie van het ontwikkeltraject?
Ter beantwoording van de probleemstelling wordt er als eerste stap een
literatuurstudie uitgevoerd naar de huidige ontwikkelingen en de kritische
succesfactoren van het (C)PO-traject om duidelijkheid te verschaffen over
welke aspecten van belang zijn bij de vorming van de gemeentelijke
organisatie. Als tweede stap wordt er door bestudering van reeds opgestelde
kavelpaspoorten een referentie-kavelpaspoort bepaald. Vervolgens wordt er
aan de hand van de professionele mening van adviseurs en architecten vanuit
het referentie-kavelpaspoort een basis-kavelpaspoort verkregen. Dit basiskavelpaspoort, in combinatie met verkregen informatie vanuit interviews,
vormt de basis voor de opzet van de gemeentelijke organisatievorming. Het
onderzoek resulteert in een organisatiestructuur die leidt tot de realisatie van
een kavelpaspoort en tot de realisatie van een succesvol (C)PO-proces.
Het kavelpaspoort wordt opgesteld om de consument zo goed mogelijk te
bedienen gedurende het ontwikkeltraject. Vanuit een inventarisatie van
randvoorwaarden is een referentie-kavelpaspoort (74 randvoorwaarden)
opgesteld waaruit een basis-kavelpaspoort gevormd is. Dit basiskavelpaspoort bestaat uit 22 randvoorwaarden en is toepasbaar op ieder
kavel. Voor locatiespecifieke aspecten op een kavel kunnen de
randvoorwaarden uit het basis-kavelpaspoort uitgebreid worden met
optionele randvoorwaarden (afkomstig uit het referentie-kavelpaspoort).
J.R.v.d.Weide
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Figuur I geeft een schematische weergave van de bepaling van het
kavelpaspoort voor een locatie.
Figuur I
Schematische
weergave bepaling
kavelpaspoort

De organisatiestructuur behorende bij het (C)PO-traject kan verdeeld worden
in twee ‘aparte’ organisaties, namelijk een organisatie gericht op het voltallige
(C)PO-traject en een organisatie voor de totstandkoming van een (basis-)
kavelpaspoort. Tabel I biedt een overzicht van de benodigde
ambtenaren/disciplines voor de totstandkoming van een kavelpaspoort en het
ten uitvoer brengen van het voltallige (C)PO-traject. De in de tabel gearceerde
disciplines zijn benodigd voor het opstellen van het basis-kavelpaspoort.
Tabel I
Overzicht betrokken
gemeentelijke
disciplines bij het
(C)PO-traject

Gemeentelijke disciplines/ambtenaren t.b.v. een volledig (C)PO-traject
Projectleider

Grondzaken

Stedenbouw

Communicatie

Woonbeleid

Verkeer

Jurist (Privaat)

Uitgiftemedewerker

Jurist (Publiek)

Welstand en/of Bouw & Woningtoezicht

Hierbij kan worden opgemerkt dat er in het geval van locatiespecifieke
aspecten (optioneel gedeelte) op ‘ad hoc’ basis extra disciplines betrokken
kunnen worden voor het opstellen van het kavelpaspoort. Echter betreft het in
dergelijke gevallen veelal randvoorwaarden die door reeds betrokken
disciplines opgesteld dienen te worden. De organisatie ten behoeve van het
kavelpaspoort dient daarom slechts in een klein aantal gevallen uitgebreid te
worden met disciplines die niet al reeds aanwezig zijn in de bepaalde
organisatiestructuur.
Ten aanzien van het voltallige proces wordt er een vast team aangesteld, dat
over de juiste kennis en expertise beschikt, om de continuïteit van het
particuliere opdrachtgeverschap te waarborgen. Een teamleider, de
uitgiftemedewerker en de afdeling Communicatie&Marketing dienen
minimaal in het vaste team vertegenwoordigt te zijn. Het multidisciplinaire
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karakter van het (C)PO-proces zorgt voor een dynamische werkomgeving
waarbij er op basis van onderling overleg beslissingen worden genomen. Om
een dergelijke werkwijze mogelijk te maken is er een organisatie gewenst in
de vorm van een adhocratie of netwerkorganisatie. Voor het opstellen van een
kavelpaspoort is een projectorganisatie, in de vorm van een tijdelijke
matrixorganisatie, gewenst. Er wordt gewerkt in projectgroepen vanwege het
feit dat er geen duidelijke hiërarchie is, er door verschillende afdelingen
samengewerkt dient te worden en omdat er sprake is van een 'ad hoc’
karakter.
Om (C)PO structureel toe te passen dient er een omslag plaats te vinden van
de huidige werkwijze. Gemeenten dienen, door het centraal stellen van de
particulier, een meer actieve en faciliterende rol in te nemen. Via het basiskavelpaspoort wordt het minimaal aantal randvoorwaarden, dat toepasbaar is
op iedere locatie, weergegeven. Aangevuld met optionele randvoorwaarden,
ter ondervanging van locatiespecifieke aspecten, wordt ervoor gezorgd dat er
in de pre-initiatieffase duidelijkheid geboden wordt aan de particulier over de
ontwikkelmogelijkheden van een kavel.
Aan gemeenten die willen inzetten op (C)PO wordt aanbevolen om een
overzichtelijk en begrijpelijk kavelpaspoort op te stellen, een actieve en
faciliterende houding in te nemen en te vertrouwen op de particulier.
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Summary
Self-build (co-)housing is characterized by the fact that a private initiative is
the starting point in the development of a housing project. Due to the
important role of the consumers (mostly a non-professional) in this
development process, municipalities have to anticipate on the needs and
wishes of their consumers. In preliminary stages of the home development
process, consumers will need to know the building restrictions and
regulations of a specific building lot. Therefore municipalities have to
compose a building envelope (kavelpaspoort) that give the consumers the
desired insight. A building envelope can be defined as a document for
customers, giving a clear overview on the building possibilities of a particular
(vacant) lot preliminary to the start of a project. The definition shows that the
consumer, and the building envelopes, fulfills an important role in the selfbuild process. This research is concentrated on the way municipalities need to
be organized to successfully help consumers in the development process of a
self-build (co-)housing-project.
The research goal is defined as followed:
To gain insight in the current course of business of municipal organizations on the
subject of self-build (co-)housing and to achieve the right match between municipal
groups/departments for an optimization of the process and the organization.
The corresponding research question is defined as followed:
How should the internal process of municipalities be organized to contribute to an
(uniform) approach for self-build housing-projects and to contribute to an
optimization of the development process.
For the examination of the research question the first step is to perform a
literature study on the recent developments on self-build housing and on the
critical factors for success of a self-build process. The literature study will lead
to the key aspects for determining the organizational structure of
municipalities. The second step is to compose a reference for the building
envelope based on existing building envelopes, followed by the determination
of a so called ‘basic’ building envelope. This basic building envelope is based
on the referential envelope and on information gained from advisors and
architects. The basic building envelope, in combination with information
gained from several interviews, will be the basic approach for the
determination of the organizational structure. This research will result in an
organizational structure which will be capable to compose building envelopes
and to realize a successful development process.
The building envelopes are composed to support the consumers during the
development process. By the inventory of (building) preconditions from
building envelopes, a referential building envelope (74 preconditions) is
composed. This referential envelope is the basis for the basic building
envelope. The basic building envelope is a uniform applicable tool for every
lot. Locational aspects can be optionally added to the basic envelope and the
optional preconditions can be obtained from the referential building envelope.
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Figure I gives a schematic representation of the way a building envelope is
determined.
Figure I
Schematic
representation of the
determining of a
building envelope

The organizational structure corresponding with the full self-building process
can be divided into two separated organizations. One organization is to
determine and compose the building envelopes and the other organization is
to organize the self-build process. Table I shows the required municipal
staff/departments of a full self-build process. The shaded departments in the
table are required for determining the basic building envelope.
Table I
Required municipal
staff/departments of a
full self-build
(co-)housing process

Municipal Departments of a full self-build (co-)housing process
Project Leader

Land Management

Urban Planning

Communication

Housing Department

Traffic Department

Lawyer (Private)

Deposition Employee

Lawyer (Public)

Welfare Department

In the case of locational aspects, additional departments can join the
organization on an ad hoc basis for compose the building envelope. However,
for the most locational aspects a municipal department is required which is
already represented in the current organizational structure. This means that
the organization for composing the building envelopes will stay, at least most
of the time, in the same formation. Only in special cases the team will be
joined by an ‘ad hoc’ department.
For the full self-build process a permanent team is assigned that has the
required knowledge and expertise to guarantee the continuation of self-build
housing-projects. A team leader, an employee for the deposition of vacant lots
and the municipal department of Communication&Marketing are to be
represented in the permanent team. The multidisciplinary character of the
self-build process is the reason for a dynamic working environment (decisions
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are based on mutual agreements). Such way of working demands an
organizational structure in the form of an adhocracy or network organization.
For determining the building envelopes a project organization is required in
the form of a temporary matrix organization. Because of the lack of hierarchy,
project groups are needed to organize the cooperation between the different
departments and to implement the ‘ad hoc’ based working method.
To implement the self-build housing on a structural basis in the municipal
organization the current working methods of municipalities need to be
changed. Because of the important role of the consumers, municipalities need
to become more active and have to work in a more facilitating way. The basic
building envelope shows the minimum required preconditions on any
particular lot. The basic building envelope can be completed for a specific
location by the addition of optional preconditions (from the referential
building envelope). The building envelope gives the consumer in the preinitiative stage a clear insight into the possible developments.
Municipalities that want to start with self-build housing-projects is
recommended to compose a clear and understandable building envelope, to
operate in an active and more facilitating way and to have faith in the
consumers.
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1

Inleiding

De woonwensen van consumenten veranderen sterk en differentiëren steeds
meer waardoor het voor marktpartijen een complexe taak is om aan de
specifieke vraag te voldoen. Particulieren gaan meer en meer op zoek naar
woningen die aan de individuele eisen voldoen vanwege het feit dat men
zichzelf wil huisvesten en niet gehuisvest wil worden: zij willen zelf invulling
geven aan de woning en woonomgeving. Het vertalen en correct
implementeren van de woonvoorkeuren in de (nieuwe) woningontwerpen
wordt hierdoor een steeds belangrijkere opgave. Particulier- en Collectief
Opdrachtgeverschap biedt de consument de mogelijkheid om deze
persoonlijke woonvoorkeuren te realiseren in een eigen woning.
Dit hoofdstuk geeft blijk van de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek
naar het gemeentelijk handelen en de daarbij behorende organisatie op het
gebied van zowel Particulier Opdrachtgeverschap als dat van Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap. Verschillende recente ontwikkelingen
vormen de aanleiding voor dit rapport en zijn tevens de opmaat naar de
doelstelling, de probleemstelling en de onderzoeksopzet.
1.1.

Aanleiding
De woningnood na de Tweede Wereldoorlog leidde tot een (gedwongen)
snelle realisatie van nieuwe woningen. Vanuit de overheid werd er
voornamelijk gericht op massaproductie en efficiënt bouwen met sturing van
bovenaf. De consument werd (nagenoeg) buitenspel gezet door weinig ruimte
voor individuele wensen mogelijk te maken. Deze werkwijze werd in de
daarop volgende decennia aangehouden vanuit de angst dat teveel vrijheid
voor de consument zou leiden tot een onsamenhangend, en relatief slecht,
woonklimaat.
Een verandering in denken ontstond door de steeds verder gedifferentieerde
eisen en wensen van de consument en door het besef dat particulierenbouw
juist bij kon dragen aan het creëren van meer ruimtelijk kwaliteit (Kruk,
2011). In de meer recente jaren zijn consumenten steeds vaker betrokken bij
nieuwe ontwikkelingen in de wijk om invloed uit te oefenen op de invulling
van nieuwe plannen, resulterend in een hogere mate van differentiatie en een
afwijking van de tot nu toe veelal ‘gestandaardiseerde’ bouwopgaven (Van
Heijst, 2011).
Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en het individuele
Particulier Opdrachtgeverschap (PO) zijn ontwikkelvormen waarmee de
particulier een aanzienlijke mate van zeggenschap krijgt over de te
ontwikkelen woning. Deze ontwikkelmethodes doorbreken de nog veel
voorkomende ‘top down’ benadering waarin de rol van de particulier
gereduceerd wordt tot woonconsument. Met (C)PO wordt er getracht een
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meer ‘bottom up’ benadering te bewerkstelligen, met een meer centrale rol
voor de particulier (Duivesteijn, 2011).
De gemeente speelt binnen het (collectief) particulier opdrachtgeverschap een
belangrijke rol. Ze stelt onder meer een bestemmingsplan en het beleid op,
regelt de gronduitgifte en vervult een toetsingsfunctie. Verschillende
gemeentelijke disciplines binnen de organisatie worden hierbij geraadpleegd
om advies uit te brengen over de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen.
Een eigen visie en een eigen belang per gemeentelijke discipline zorgt ervoor
dat er interne tegenstrijdigheden kunnen ontstaan, met als gevolg dat er
(veel) tijd verloren gaat en nieuwe ontwikkelingen (mogelijk) een halt
toegeroepen worden.
Dit onderzoek richt zich op de interne organisatie van gemeenten bij de
benadering en behandeling van (C)PO-projecten. Doordat gemeenten te vaak
een beperkte transparantie tonen (VNG, 2012) is het van belang om
nauwkeurig in te gaan op het gevoerde beleid, de opgestelde
randvoorwaarden en de betrokken disciplines aangaande het (collectief)
particulier opdrachtgeverschap om een helder overzicht te verkrijgen van de
gemeentelijke werkzaamheden. De verkregen informatie wordt gebruikt om
een advies te geven over hoe het interne proces bij gemeenten georganiseerd
dient te worden zodat het kan bijdragen aan een optimalisatie van het
ontwikkelproces en mogelijk aan een uniforme aanpak voor nieuwe (C)POprojecten.
1.2.

Doelstelling
Zoals gesteld vervult de gemeente een belangrijke rol bij de opzet en realisatie
van (C)PO-projecten. Echter is de werkwijze van gemeenten beperkt
transparant. Om duidelijkheid te verschaffen over eventuele knelpunten
binnen de organisatie, en hoe daarmee omgegaan dient te worden, is het van
belang dat de gemeentelijke werkwijze meer inzichtelijk gemaakt wordt. Dit
onderzoek richt zich op de interne organisatie van gemeenten met het doel
om het voltallige proces rondom het (Collectief) Particulier
Opdrachtgeverschap te verbeteren.
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt gedefinieerd:
Inzicht verkrijgen in de huidige gang van zaken binnen gemeentelijke organisaties
betreffende de werkzaamheden aangaande het (Collectief) Particulier
Opdrachtgeverschap ((C)PO) en het realiseren van de juiste match tussen de
belanghebbende partijen/disciplines om het proces en de organisatie te optimaliseren.

1.3.

Probleemstelling
De vraag die bij dit onderzoek centraal staat is:
Hoe zou het interne proces bij gemeenten georganiseerd moeten worden om bij te
kunnen dragen aan een verbetering van de (uniforme) aanpak voor nieuwe (C)POprojecten en aan een optimalisatie van het ontwikkeltraject?

J.R.v.d.Weide
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Vanuit deze probleemstelling worden de volgende deelvragen geformuleerd:
1.

Wat wordt verstaan onder het begrip ‘(Collectief) Particulier
Opdrachtgeverschap’?

2.

Hoe wordt (C)PO in de huidige situatie toegepast binnen de
gemeentelijke organisatie?
Wat is het verschil tussen een PO-traject en een CPO-traject?
Wat is het verschil tussen een ‘regulier’ woningbouwtraject en een
(C)PO-traject?
Wat zijn de kritische succesfactoren voor het realiseren van een
succesvol (C)PO-project?

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

1.4.

Wat wordt verstaan onder het begrip ‘Kavelpaspoort’?
Welke kaders/randvoorwaarden worden er in een kavelpaspoort
opgenomen?
Hoe kunnen de opgestelde kaders/randvoorwaarden geoptimaliseerd
worden ten behoeve van het (C)PO-proces?
Welke gemeentelijke disciplines zijn vereist bij het opstellen van een
kavelpaspoort?
Welke gemeentelijke disciplines zijn vereist bij het realiseren van een
(C)PO-project?
Hoe moeten de gemeentelijke disciplines georganiseerd worden ten
behoeve van een optimaal (C)PO-proces?
Hoe moeten de gemeentelijke disciplines functioneren ten behoeve
van een optimaal (C)PO-proces?
Welke mogelijkheden zijn er voor het formuleren van een uniforme
aanpak voor (C)PO-projecten?

Inkadering
Voor het uitvoeren van het onderzoek worden theoretische en praktische
kaders opgesteld om het werkveld te bepalen en om de relevantie van de
verkregen gegevens te waarborgen.
Het onderzoek richt zich op de gemeentelijke organisatie en op het
optimaliseren van het bijbehorende interne proces aangaande het (C)PO. Om
te zorgen dat het onderzoek niet ontspoort wordt er specifiek ingegaan op de
gemeentelijke organisatie en niet op overige (C)PO gerelateerde
onderwerpen. Ten aanzien van het functioneren van gemeenten worden
diverse gemeenten benaderd en/of bestudeerd (case studies) om een overzicht
te verkrijgen van de organisatievorm en de werkwijze om uiteindelijk een
directe aanbevelingen over het gemeentelijk functioneren te kunnen
formuleren.
Om de validiteit van de onderzoeksanalyse te waarborgen worden er diverse
professionele partijen benaderd voor het verkrijgen van de
onderzoeksresultaten. Naast de gemeenten wordt er informatie verkregen via
advies- en architectenbureaus. De verkregen informatie richt zich in grote
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mate op de bepaling van het kavelpaspoort omdat het kavelpaspoort als basis
dient voor de te vormen organisatiestructuur.
De inkadering van het onderzoek moet ervoor zorgen dat het onderzoek zich
in de juiste richting beweegt en niet relevante aspecten buiten beschouwing
gelaten worden.
1.5.

Relevantie
Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan zowel de maatschappij als
aan de wetenschap. De huidige onrust op de woningmarkt en het niet
voldoende inspelen op de vraag zorgt ervoor dat steeds meer gemeenten zich
richten op het (C)PO in de hoop om de woningmarkt weer op gang te
trekken. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is om een beeld te
schetsen van de gemeentelijke handelingen die noodzakelijk zijn voor het ten
uitvoer brengen van een (C)PO-project.
Ten aanzien van de wetenschappelijke relevantie tracht dit onderzoek de tot
dusver weinig transparante gemeentelijke organisatie meer inzichtelijk te
maken. Door de, in het geval van (C)PO, gewenste organisatiestructuur met
bijbehorende werkwijze te bepalen wordt er een bijdrage geleverd aan de
beschikbare wetenschappelijke informatie over het interne gemeentelijk
proces van het (C)PO-traject.

1.6.

Onderzoeksopzet
Er is relatief weinig informatie beschikbaar aangaande de gemeentelijke
organisatie bij (C)PO-projecten. Dit onderzoek kan daarom gekenmerkt
worden als exploratief onderzoek. Exploratief onderzoek houdt in dat er
vooraf geen theorie en geen scherp geformuleerde hypothese voorhanden is,
waardoor het onderzoek zich richt op de ontwikkeling van een theorie en/of
scherpe(re) formulering van hypothesen (Baarda & De Goede, 2006).
Om inzicht te verkrijgen in het (C)PO-proces wordt het onderzoek gestart met
een literatuurstudie. Tijdens deze fase wordt er met name gekeken naar de
eigenschappen van het (C)PO en naar de verschillen tussen (C)PO en de
traditionele woningbouw. Op deze wijze wordt er een totaalbeeld geschetst
van de huidige ontwikkelingen op het gebied van (C)PO met aandacht voor
de kritische succes- en faalfactoren aangaande het ontwikkelproces.
De deelvragen 6 tot en met 8 trachten inzicht te verschaffen over de minimale
eisen waaraan een kavelpaspoort dient te voldoen met de bijbehorende
gemeentelijke disciplines/personen die benodigd zijn voor de totstandkoming
van dit document. Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen zijn
diverse gemeentelijke kavelpaspoorten met elkaar vergeleken ter bepaling
van een referentie-kavelpaspoort. Om de validiteit van referentiekavelpaspoort kwalitatief te toetsen zijn diverse professionele
partijen(architecten, adviesbureaus) benaderd om een beeld te verkrijgen over
de minimale randvoorwaarden/kaders waaraan een kavelpaspoort dient te
voldoen. Vanuit de verkregen resultaten kan er een uitspraak gedaan worden
over de (optimale) vorm van het basis-kavelpaspoort. Het basiskavelpaspoort is vervolgens teruggekoppeld naar gemeenten waarin zij zijn
J.R.v.d.Weide
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gevraagd aan te geven welke gemeentelijke disciplines betrokken moeten
worden bij het opstellen van dit kavelpaspoort.
Deelvragen 9 tot en met 12 leiden tot een uitspraak over de gewenste
organisatiestructuur van het interne gemeentelijk proces en over de
bijbehorende gemeentelijke werkwijze. Op basis van afgenomen interviews
met adviseurs en gemeenten (zie Bijlage 1) kan er op kwalitatieve basis een
uitspraak gedaan worden over de gewenste organisatievorm van een (C)POtraject. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de bestaande
wetenschappelijke literatuur wordt aangevuld door middel van ervaringen
en expertises uit de praktijk.
Onderstaande figuur (Figuur 1.1.) geeft een schematische weergave van de
onderzoeksopzet:
Figuur 1.1
Schematische
weergave
onderzoeksopzet

1.7.

Gemeente Dordrecht
De afstudeeropdracht is tot stand gekomen in samenspraak met de afdeling
Beleid Stadsontwikkeling van de gemeente Dordrecht. Via de gemeente
Dordrecht zijn de faciliteiten geboden om het onderzoek ten uitvoer te
brengen. Het overdragen van kennis vanuit het Team Zelfbouw en het in
contact brengen met diverse (gemeentelijke) partijen heeft een belangrijke rol
gespeeld in het verkrijgen van de benodigde informatie.
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1.8.

Leeswijzer
Dit onderzoek gaat in op het interne proces van gemeenten bij de behandeling
van het (C)PO-traject.
In Hoofdstuk 2 worden begripsomschrijvingen gegeven van, voor dit
onderzoek, belangrijke termen om onduidelijkheden weg te nemen.
Hoofdstuk 3 gaat in op de huidige ontwikkelingen omtrent het particuliere
opdrachtgeverschap en de gemeentelijke aanpak ervan. Een vergelijking
wordt getrokken tussen het traditionele woningbouwproces en het (C)POproces om de verschillen in gemeentelijke acties te bepalen, waarbij ook de
verschillen tussen PO en CPO worden aangegeven.
Hoofdstuk 4 behelst een overzicht van enkele (C)PO-projecten om belangrijke
succes- en faalfactoren te bepalen voor gemeenten.
In Hoofdstuk 5 worden de gemeentelijke randvoorwaarden uit diverse
kavelpaspoorten geïnventariseerd om een totaaloverzicht te bieden dat
getoetst wordt door architecten en adviseurs. Uit de inventarisatie wordt
vervolgens een basis-kavelpaspoort op te stellen.
In Hoofdstuk 6 wordt de gewenste organisatievorm en bijbehorende
werkwijze van een (C)PO-traject bepaald op basis van de reeds verkregen
resultaten.
Ten slotte worden in Hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen gegeven als
uitkomst van dit onderzoek.
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2

Begripsomschrijving

Dit onderzoek richt zich op de vorming en werkwijze van de gemeentelijke
organisatie bij zowel het Particulier Opdrachtgeverschap als bij het Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt
er toelichting gegeven op de begrippen die centraal staan in dit onderzoek.
2.1.

Opdrachtgeverschap
Voor er wordt ingegaan op het particuliere opdrachtgeverschap dient eerst de
term ‘opdrachtgeverschap’ nader toegelicht te worden. De definitie voor het
opdrachtgeverschap is als volgt:


Goed opdrachtgeverschap wordt gekenmerkt door het op de juiste
manier initiëren, faciliteren en aansturen van een project op een
dusdanige manier dat de projectmanager zich volledig kan richten op
een kwalitatief en vooraf afgesproken resultaat binnen het gestelde
budget en tijd en waarbij de opdrachtgever gewend is met
onzekerheden om te gaan, besluitvaardig is, leiderschap toont in al
zijn facetten en de regie in handen heeft over het gehele
investeringstraject waar het project onderdeel van is (Kremer, 2012).

Binnen het opdrachtgeverschap speelt de opdrachtgever een belangrijke rol.
Behalve het feit dat de opdrachtgever besluitvaardig moet zijn, leiderschap
moet tonen en een regierol moet vervullen is hij/zij tevens de
verantwoordelijke voor de uitvoering en realisatie van het project (Van
Beveren et al., 2005).
2.2.

PO & CPO
Particulierenbouw is een door de politiek gestimuleerd ideaal dat aansluit bij
de wens voor meer keuzevrijheid van de consument bij de realisatie van
nieuwe woningen (DBMI, 2012). Een belangrijk verschil bij het
ontwikkelproces voor particulieren ten opzichte van marktpartijen is het
moment waarop de gebruiker betrokken wordt bij het proces. Bij zelfbouw is
de consument vanaf de start van het ontwikkelproces hoofdverantwoordelijk
voor, en opdrachtgever van, het project om vanuit persoonlijk perspectief te
bepalen welke ontwikkelingen er plaats moeten vinden en welke partijen
daarbij betrokken dienen te worden om dit te verwezenlijken. Dit in
tegenstelling tot het traditionele woningbouwproces waarbij de particulier
enkel eindgebruiker is en beperkte invloed op het proces kan uitoefenen
(VROM, 2006).
Omdat dit rapport zich richt op zowel PO als CPO worden deze termen eerst
nader toegelicht.
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2.2.1.

Particulier Opdrachtgeverschap (Individueel)

Definities:

De particulier koopt een kavel en ontwikkelt al dan niet in
samenwerking met een architect en/of aannemer de woning (VEH,
2002).

Particulier opdrachtgeverschap is een manier van bouwen waarbij één
of meer particulieren de grond(en) verwerven en zelf bepalen met
welke partijen zij hun woning(en) voor eigen gebruik realiseren
(Ruimtelijk Planbureau, 2007).

Met particulier opdrachtgeverschap (PO) of eigenbouw bedoelen we
de situatie waarbij de bewoner de volledige juridische zeggenschap
heeft over en verantwoordelijk is voor het gebruik van de grond, het
ontwerp en de bouw van zijn woning (Agentschap NL, 2010).
Een belangrijk aspect van, en een motief voor, particulier opdrachtgeverschap
is de mate van zeggenschap die de consument heeft bij de ontwikkeling van
de eigen woning. PO onderscheidt zich ten opzichte van ‘traditionele bouw’
door het feit dat de particulier zelf zowel initiatiefnemer als opdrachtgever is,
de kavel in bezit heeft en het voltallige project financiert met als gevolg dat de
particulier de volledige zeggenschap over proces en resultaat heeft en
daardoor de risicodragende partij is (RIGO,2010). Het ontbreken van een
projectontwikkelaar in het ontwikkeltraject zorgt ervoor dat er financiële
voordelen behaald kunnen worden doordat de woningen zonder
winstoogmerk en tegen kostprijs gerealiseerd worden. Dit voordeel is niet per
se zichtbaar in lagere bouwkosten omdat het financiële overschot (veelal)
geïnvesteerd wordt in zaken als extra begeleiding, meer kwaliteit en
additionele voorzieningen dat resulteert in een hogere marktwaarde per
gerealiseerde woning (SEV2, 2010).
2.2.2.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Definities:

CPO is de situatie waarin een groep burgers, georganiseerd als
rechtspersoon zonder winstoogmerk, de volledige juridische
zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het
gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning
(VROM, 2000).

Een collectief van gelijkgestemde particulieren koopt de grond en
bepaalt gezamenlijk hoe en met welke partijen de woningen, de
private, en in sommige gevallen zelfs de openbare ruimte wordt
ingericht en gerealiseerd (SEV1, 2010).

Wanneer particulieren in groepsverband een bouwkavel met
woonbestemming verwerven en woningen realiseren, spreken we van
collectief particulier opdrachtgeverschap. Hiervoor organiseren zij
zich meestal in een vroeg stadium in een stichting of vereniging
zonder winstoogmerk die als opdrachtgever naar architect en
aannemer van het project optreedt. Het kan gaan om nieuwbouw,
variërend van een klein tot middelgroot project, maar ook om het
herontwikkelen van een bestaand gebouw tot woningen en/of
werkruimten (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012).
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Het huidige aanbod van de woningmarkt sluit niet goed aan op de vraag
(Lupi, 2013) waardoor een meer vraaggerichte ontwikkeling, met inspraak
van de consument,gewenst is. Dit is te verwezenlijken door de burger vroeg
en intensief in het ontwikkelproces te betrekken (Smit, 2012). De
veranderende vraag onder particulieren (zie paragraaf 1.1.) heeft onder meer
te maken met spanningen op de woningmarkt, die ontstaan door bijvoorbeeld
‘scheefwonen’ of leefstijl- en welvaartsontwikkelingen. (C)PO kan hierbij een
belangrijke rol spelen in de revitalisering en (sociaalruimtelijke) vernieuwing
van de bestaande woningvoorraad (SEV2, 2010).
2.3.

Kavelpaspoort
Het kavelpaspoort speelt in dit onderzoek een belangrijke rol voor het
vormen van de gemeentelijke organisatie. De definitie van de term
‘kavelpaspoort’ is als volgt:


Een
kavelpaspoort
is
een
document
waarin
de
bebouwingsmogelijkheden van een kavel worden aangegeven. De
opgestelde randvoorwaarden bieden een kader waarbinnen de kavel
ontwikkeld dient te worden met het doel de belangstellende
particulier in één oogopslag duidelijk te maken wat de
ontwikkelmogelijkheden zijn zonder dat er een uitvoerige studie,
naar bijvoorbeeld het bestemmingsplan, nodig wordt geacht
(Gemeente Amsterdam2, 2012).

De belangrijkste taak van het kavelpaspoort is om de particulier in de preinitiatieffase
een
duidelijk
overzicht
te
bieden
van
de
bebouwingsmogelijkheden van een specifiek kavel. Op basis van het
ruimtelijke kader uit het kavelpaspoort beslist de particulier of er een initiatief
ingediend wordt voor het realiseren van een woning.
2.4.

Resumé
De eisen en wensen van de consument raken steeds meer gedifferentieerd.
Particulierenbouw biedt de mogelijkheid om hierop in te spelen doordat de
consument hoofdverantwoordelijk en opdrachtgever is. De persoonlijke
voorkeuren kunnen op deze wijze geïmplementeerd worden in het
ontwerpproces van de eigen woning. Belangrijk aspect hierbij is het
ruimtelijke kader dat de particulier geboden wordt in de vorm van het door
de gemeente op te stellen kavelpaspoort.
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3

Huidige Ontwikkelingen

Onder druk van de financiële crisis en de stagnerende woningmarkt komen
steeds meer burgerinitiatieven van de grond. Particulieren willen en pakken,
individueel of in collectief verband, meer zeggenschap over de eigen woning
(BMC, 2013). De toepassing van PO en/of CPO vervult hierdoor veelvuldig
een belangrijke rol binnen de gemeentelijke ambities. Het dynamische
karakter waarmee (C)PO gekenmerkt wordt (RIGO, 2010) is de oorzaak dat er
geen uniforme aanpak bestaat voor het ontwikkelproces en daardoor in
beperkte mate sprake is van een optimaal procesverloop. Door onvoorziene
omstandigheden, zoals het afhaken van een particulier, dient er creatief
ingespeeld te worden op de veranderde situatie om het proces bij te kunnen
sturen en eventuele risico’s te ondervangen.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de huidige situatie met betrekking tot
de gemeentelijke aanpak van de woningbouw om inzicht te verkrijgen in de
te ondernemen stappen voor de start van een woningbouwproject. De
vergelijking van het traditionele woningbouwproces met het (C)PO-proces
geeft vervolgens inzicht in de benodigde veranderingen van de gemeentelijke
organisaties en werkwijzen tussen beide ontwikkelmethodes.
3.1.

Gemeentelijke Aanpak
De huidige (financiële) situatie zorgt ervoor dat de projectontwikkeling is stil
gevallen. Voor gemeenten ligt er de taak een oplossing te vinden om de
projectontwikkeling van een impuls te voorzien zonder in te boeten op de
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.
Bij gemeenten ontstaan door discussie en verschil van inzicht over het
vastgestelde beleid (veelal) obstakels gedurende het ontwikkeltraject. Het
voornaamste probleem is dat er te beperkt, of geen, gehoor wordt gegeven
aan de concrete vraag en behoeften van particulieren met als gevolg dat er
een mismatch op de woningmarkt ontstaat (zie paragraaf 2.1.2.). Om als
gemeente hierop in te spelen zal er flexibeler gehandeld moeten worden en
dienen er veranderingen aangebracht te worden in de gehanteerde
beleidsinstrumentaria. Omdat er onduidelijkheid heerst over hoe de huidige
situatie zich zal ontwikkelen is het gewenst om een hogere mate van
flexibiliteit
van
beleidsinstrumenten
(o.a.
structuurvisies
en
bestemmingsplannen) en eigentijdse afwegingen, op een deugdelijke
financieel economische basis, mogelijk te maken (Feijtel & De Zeeuw, 2013).
Vanwege het dynamische karakter waardoor particulier opdrachtgeverschap
gekenmerkt wordt is het van belang dat organisatie en proces correct
aansluiten op elkaar om een integraal overzicht te verschaffen via welke
activiteiten, mensen en middelen de juiste resultaten behaald kunnen worden
(Nieuwenhuis, 2003).
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In algemene zin kan de gemeentelijke organisatie (zie Figuur 3.1.) verdeeld
worden in twee ‘takken’, namelijk de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie
(Hazenberg, 2010).
Figuur 3.1
Schema gemeentelijke
organisatie

Organisatie:
Bestuurlijke Organisatie

(Hazenberg, 2010;
Eigen bewerking)

(Gemeenteraad)

Ambtelijke Organisatie
(Burgemeester & Wethouders)

Taken:



Vaststellen visie
Besluiten nemen




Dagelijks Bestuur
Uitvoeren besluiten

Om inzicht te verkrijgen in de gemeentelijke organisatie en de uitvoerende
taken bij een woningbouwproject, gericht op (C)PO, wordt de huidige situatie
beschreven. Er wordt ingegaan op de bestuurlijke en ambtelijke organisatie
van gemeenten om vervolgens de handelingen op procesniveau te
beschouwen.
3.1.1.

Bestuurlijke Organisatie

De bestuurlijke organisatie stelt in hoofdlijnen het beleid vast en ziet erop toe
dat dit beleid uitgevoerd wordt door de ambtelijke organisatie. Waar
woningbouw, door middel van traditionele projectontwikkeling, reeds
geruime tijd onderdeel is van de gemeentelijke organisatie zal het bestuur,
om (C)PO structureel toe te passen, moeten besluiten om zelfbouw onderdeel
te maken van de algemene visie. Het implementeren van (C)PO in zowel de
structuurvisie als de woonvisie is daarin de eerste stap (VNG, 2007).
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een
structuurvisie vast voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Op hoofdlijnen
bevat de structuurvisie de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen van het
betreffende gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente uit te
voeren ruimtelijk beleid. Tevens wordt er een beeld geschetst op welke wijze
de visie in praktijk gebracht dient te worden (VROM, 2008). In de
structuurvisie is het van belang gronden/locaties aan te wijzen die voor (C)PO
beschikbaar gesteld worden om duidelijkheid te verschaffen over hoe deze
‘nieuwe’ ontwikkelmethode past binnen de opgestelde ambities.
De woonvisie is een (gedeeltelijke) uitwerking van de structuurvisie waarin
het gemeentelijk beleid geformuleerd en vastgesteld wordt, met daarin
aangegeven welke doelstellingen er op het gebied van wonen behaald dienen
te worden (VNG, 2007). Voor (C)PO is het van belang dat er duidelijkheid
heerst over het na te streven doel omdat het, in tegenstelling tot de reguliere
woningbouw, niet alleen gaat om woningrealisatie, maar tevens om de
zeggenschap en keuzevrijheid van de consument te vergroten (RIGO, 2008).
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3.1.2.

Ambtelijke Organisatie

Het doel van de structuur- en woonvisie is om heldere sturing vanuit het
bestuur mogelijk te maken, op de door hen opgestelde kaders, die door de
ambtelijke organisatie moet worden ingevuld (Provincie Zuid-Holland, 2011).
Voor een optimaal eindresultaat van een (C)PO-project is het van belang dat
zelfbouw structureel geïntegreerd wordt op bestuurlijk en ambtelijk niveau,
om duidelijkheid te verschaffen over welke acties ondernomen moeten
worden, welke verwachtingen er zijn en om draagvlak binnen de gemeente te
creëren (Geboers, 2008).
Het opstellen van het woningbouwprogramma, op basis van de structuur- en
woonvisie, moet voor een vertaalslag zorgen van visie naar programma met
het doel om de ambtelijke organisatie informatie te verschaffen over de te
ondernemen acties en voor het behalen van de gestelde ambitie(s). In het
woningbouwprogramma dienen de (verwachte) ontwikkelingen van de
bestaande woningvoorraad beschreven te worden (SRE, 2012), zodat men kan
bepalen welke mogelijkheden er zijn voor de toepassing van (C)PO met
aanvullende informatie over de doelgroep(en) en de te realiseren
woningtypen.
De genoemde middelen (woonvisie, structuurvisie, woningbouwprogramma)
zijn benodigd om de woningbouw, en het (C)PO-proces, correct bij te kunnen
sturen en beleidsdoelstellingen te realiseren. Vanwege variaties in de
organisatiestructuur per gemeente verschilt de toepassing van deze
middelen. Onder een organisatiestructuur wordt de wijze waarop het
takenpakket over verschillende eenheden is verdeeld en de wijze waarop de
coördinatie tussen die taken plaatsvindt verstaan (Mintzberg, 1979).
In de huidige situatie wordt er binnen overheidsinstellingen veelal gestreefd
naar gedetailleerde eindprojecties waardoor een verkokering van
uitvoeringsplannen kan ontstaan. Het komt geregeld voor dat diverse
gemeentelijke disciplines afzonderlijk een beleid opstellen dat resulteert in
inconsistente plannen: Er is voornamelijk oog voor het nemen van besluiten
en niet zozeer voor de uitvoering en het resultaat (Pröpper, 2012). Om het
proces te optimaliseren is het van belang de verkokering tegen te gaan, de
integraliteit van de organisatie te bevorderen en meer resultaatgericht te
werken. In een (C)PO-project wordt de verkokering al gedeeltelijk
tegengegaan doordat men een grote mate van (keuze)vrijheid krijgt.
Zoals gesteld in de vorige paragraaf (zie paragraaf 3.1.1.) behoort de
uitvoerende ambtelijke partij sturing te krijgen vanuit het bestuur. Met het
ruimtelijk beleid wordt er een middel geboden, in de vorm van een
bestemmingsplan of structuurplan, waaraan de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen getoetst kunnen worden (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 2012).
Belangrijk binnen het bestemmingsplan, voor (C)PO-locaties, is de mate van
vrijheid die geboden wordt aan de toekomstige bewoner ten aanzien van de
ontwerpmogelijkheden. Door middel van een kavelpaspoort verkrijgen
particulieren, voorafgaand aan de initiatieffase, een vereenvoudigde
weergave
van
onder
meer
het
bestemmingsplan
om
de
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bebouwingsmogelijkheden van het project inzichtelijk te maken. De gemeente
kan door middel van het kavelpaspoort en overige sturinginstrumenten, zoals
het beeldkwaliteitsplan (BKP), sturing geven om de ruimtelijke opzet en een
heldere, eenduidige architectuur te waarborgen. Het inzetten van de
genoemde sturingsinstrumenten draagt eraan bij dat gemeenten invloed
kunnen uitoefenen op de kwalitatieve ontwikkeling van particuliere
woningen (De Regie, 2009). Nadere toelichting van de rol en de inhoud van
het kavelpaspoort wordt gegeven in Hoofdstuk 5.
De gemeentelijke organisatie moet erop gericht zijn om alles toegankelijk en
bruikbaar te maken voor de consument (Kuenzli, 2004), en dient daarbij
voorwaardenscheppend en in een faciliterende rol op te treden. De klant moet
weer centraal komen te staan: Er moet weer van onderaf ontwikkeld worden
(Smit, 2012). Flexibiliteit is hierbij een aspect dat van belang is om in te
kunnen spelen op het dynamische karakter van zelfbouw. Daarnaast is een
integrale aanpak gewenst om heldere randvoorwaarden te stellen en om het
ontwikkelproces zonder onzekerheden en vertragingen te laten verlopen.
Binnen de gemeente dient een vertaalslag van visie naar programma mogelijk
gemaakt te worden waarbij de houding van gemeenten van belang is. Uit
onderzoek van de gemeente Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2011) blijkt dat
de bureaucratie en de doorverwijzingen binnen de gemeenten, het steeds
wijzigen van de regels, de benodigde tijd om diverse zaken af te handelen en
de communicatiewijze als negatief ervaren worden door de burgers. Een
aanpassing van de interne organisatie moet de mogelijkheid bieden om deze
‘problemen’ te ondervangen.
3.2.

Woningbouwproces
Om duidelijkheid te verschaffen over de verschillen tussen een regulier
woningbouwproces en dat van een (C)PO-proces wordt er in deze paragraaf
een vergelijking getrokken. Aan de hand van beide processen kan inzicht
verkregen worden over de onderlinge verschillen aangaande de
gemeentelijke uitvoering en wat dit betekent voor de gemeentelijke
organisatievorming van een (C)PO-traject.
Het ontwikkelproces, van zowel traditionele woningbouw als dat van
particulierenbouw, wordt gekenmerkt door vijf verschillende fasen (De Regie,
2004), te weten:






Initiatieffase
Definitiefase
Planfase
Realisatiefase
Beheerfase

Aan de hand van deze vijf fasen worden de ontwikkelprocessen met elkaar
vergeleken.
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3.2.1.

Regulier Ontwikkelproces

In deze paragraaf wordt het proces voor de realisering van een woning via
het reguliere woningbouwproces beschreven. Het reguliere proces wordt
gekenmerkt door de participatie van een projectontwikkelaar in een sturende
en/of leidende rol. De werkzaamheden van een projectontwikkelaar zijn als
volgt te beschrijven:
“De projectontwikkelaar (m/v) ziet een locatie, een stukje grond en hij ziet kansen om
aan de functie van die locatie iets te veranderen of toe te voegen. Hij bedenkt daarvoor
een ‘concept’ en maakt een plan om dat concept te realiseren: te laten bouwen. Hij
onderneemt actie zodat hij zeggenschap krijgt over de grond, bijvoorbeeld door te
kopen. En hij zorgt ervoor dat hij de vergunningen krijgt om het concept te bouwen.
Na het bouwen verkoopt hij de grond met het gebouw erop aan iemand die dat gaat
gebruiken. Het verschil tussen de kosten die hij in het proces maakt en de
verkoopopbrengst is de beloning voor de inspanningen, voor het hebben van het idee
en voor het lopen van de (financiële) risico’s gedurende het ontwikkelproces”
(Nozeman & Fokkema, 2011).
Bovenstaand citaat geeft een vereenvoudigde weergave van de
projectontwikkeling. In de praktijk blijkt dat de projectontwikkeling geen
eenduidig proces is, doordat locaties verschillen, opdrachten variëren of
doordat de samenstelling van de deelnemende (markt)partijen per project
kunnen veranderen.
In de initiatieffase wordt, zoals de naam suggereert, het initiatief genomen tot
de start van een project. Het initiatief ligt veelal bij een projectontwikkelaar
die, naar aanleiding van een (markt)onderzoek, bereid is te investeren in een
woningbouwproject. Binnen dit initiatief worden de gebiedskenmerken en de
plancapaciteit op grove basis (het conceptplan) bepaald voor het te realiseren
project. Aanvullende informatie over onder andere het mogelijke
bouwprogramma, de marktkansen en bijzondere kostenposten worden
gebaseerd op de plancapaciteit, om vervolgens een eerste exploitatiebegroting
op te zetten waaraan de haalbaarheid van het initiatief getoetst wordt (Van
der Meijden, 2006). Wanneer het plan geen doorgang vindt, vanwege
bijvoorbeeld financiële zaken, dient het initiatief aangepast te worden om
vervolgens opnieuw getoetst te worden.
Het uiteindelijk te realiseren project wordt bepaald in de definitiefase. Er
dient een programma te worden opgesteld waar het aantal woningen, het
type van de woningen en eventuele bijzondere voorzieningen in wordt
opgenomen. Dit programma, in combinatie met aanvullende eisen, vormt het
Programma van Eisen (PvE). Het PvE samen met informatie over de
technische uitvoerbaarheid en de uitwerking van een financieringsconstructie
worden opgenomen in het projectplan. Dit projectplan vormt tezamen met
een haalbaarheidstoets het plan van aanpak (PvA) (De Regie, 2004). Het
resultaat van deze fase is dat er duidelijkheid heerst over het ingediende
initiatief met betrekking tot de gestelde gemeentelijke uitgangspunten.
Wanneer blijkt dat het concept haalbaar is, en het PvA is goedgekeurd, dient
een grondpositie verworven te worden vanwege het feit dat grondeigendom
het recht geeft om te starten met ontwikkelen (Jókövi et al., 2006).
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In de planfase wordt door een stedenbouwkundige, op basis van het
(definitieve) PvE, een verkavelingsplan opgesteld. Een architect, in
samenwerking met diverse adviseurs, vervaardigt een schetsontwerp (SO) en
een voorlopig ontwerp (VO), dat wordt getoetst door de gemeente en/of de
welstandscommissie aan het PvE. Het definitief ontwerp (DO) wordt
vervolgens vervaardigd dat wederom door de gemeente en/of de
welstandcommissie getoetst wordt. Wanneer een wijziging van het
bestemmingsplan noodzakelijk is voor het realiseren van het gewenste
ontwerp, wordt de bestemmingsplanprocedure in deze fase van het traject
gestart.
Na goedkeuring van het DO wordt er door de ontwikkelende partij een
bouwkundig bestek opgesteld. Het bestek bevat een uitgebreide omschrijving
van het te realiseren werk en is tevens een contractstuk dat juridisch bindend
is op het moment dat de aannemersovereenkomst wordt getekend (UAV,
2012). Op basis van het bestek wordt er vervolgens een
omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag wordt getoetst aan het
bestemmingsplan, het bouwbesluit, de bouwverordening en aan
welstandeisen (SBR, 2002). Parallel aan het ontwikkeltraject loopt de
verkoopfase.
In de realisatiefase wordt er gestart met de bouw, op het moment dat de
omgevingsvergunning is verleend. De omgevingsdienst houdt gedurende de
bouw toezicht op de uitvoering. Na oplevering van de woning is de koper
eindverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud.
In Figuur 3.2. wordt een schematisch overzicht geboden van het beschreven
proces.
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Figuur 3.2
Schema regulier
ontwikkelproces
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In algemene zin kan gesteld worden dat het traditionele woningbouwproces
gekenmerkt wordt door een relatief lange en kostbare ontwikkelperiode. In
de lange ontwikkeltermijn is de oorzaak te vinden dat het aanbod vertraagd
reageert op de vraag van de woningmarkt waardoor een mismatch ontstaat
(Van Aar & Van Dinteren, 2010). Het ontwikkeltraject is stapsgewijs
georganiseerd, waarin het zo efficiënt mogelijk doorlopen van het
productieproces het uitgangspunt is. De stappen verlopen veelal seriegeschakeld met als gevolg dat er beperkt ingespeeld kan worden op
(mogelijke) veranderingen van de marktvraag wat resulteert in een nietmarktconform product. Het is daarom van belang het marktonderzoek beter
te integreren met de ontwerpstappen.
3.2.2.

(C)PO-proces

De ontwikkelprocessen van het individueel Particulier Opdrachtgeverschap
en van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap vertonen veel
overeenkomsten en worden daarom in deze paragraaf als één proces
beschouwd. De bestaande verschillen tussen de processen van PO en CPO
worden in paragraaf 3.3. nader toegelicht.
Het initiatief voor de start van een PO-project dan wel CPO-project kan zowel
bij de gemeente als bij een externe partij liggen. Bij particulierinitiatief vindt
er in eerste instantie een oriëntatie plaats naar mogelijke (C)PO-locaties die
passen binnen de persoonlijke voorkeuren. De beschikbare financiële
middelen van de particulier bepalen vervolgens in grote mate de vormgeving
van het (globale) plan/concept. Wanneer het ingediende initiatief voldoet aan
de vooraf opgestelde gemeentelijke kaders (zie Hoofdstuk 5) is er voldoende
basis om een omgevingsvergunning aan te vragen (Gemeente Rotterdam,
2011).
Omdat particulieren veelal niet over de benodigde professionele kennis
beschikken, wordt er (door gemeenten) aangeraden een adviesbureau, die
wel over de benodigde expertise beschikt, in te huren om het proces te
ondersteunen (RIGO, 2010). In het geval van CPO begeleidt een adviesbureau
doorgaans ook het proces met betrekking tot de organisatievorming van de
particulieren. Voor de consument is het van belang dat in de realisatiefase een
aantal zaken geregeld worden: Ten eerste dient er een grondreservering
overeengekomen te worden op basis van gemaakte afspraken met de
gemeente over onder meer de grondprijs, de verkaveling en de
vergunningprocedures. Ten tweede dient er een planning van het project
gemaakt te worden en vindt er een architectenselectie plaats. Ten derde dient
er duidelijkheid te zijn over de manier waarop de achtervang geregeld is,
zoals de regelingen met betrekking tot de koopconstructie (De Regie, 2010).
In tegenstelling tot reguliere woningbouwontwikkeling wordt de grondprijs
bij (C)PO niet achteraf residueel bepaald. Een residuele berekening die
achteraf plaatsvindt zorgt ervoor dat extra inspanningen van de particulieren
ten behoeve van de woningkwaliteit worden doorberekend in een hogere
grondprijs. Voor particulierenbouw is het daarom gewenst om vooraf de
grondprijs te bepalen om kwaliteitsimpulsen te stimuleren.
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In de planfase worden het SO, VO en DO aangeleverd op basis van het door
de particulier(en) opgestelde PvE. Het ontwerp wordt getoetst door de
gemeente aan de vooraf opgestelde kaders. Na de toetsing van het DO dient
er een bestek aangeleverd te worden dat als basis fungeert voor de
omgevingsvergunningaanvraag.
De omgevingsvergunning
is
voor
particulieren van belang omdat dit als basis dient voor een
hypotheekverstrekking (Gemeente Amsterdam, 2012). In collectief verband
worden, wanneer het stedenbouwkundig plan is bepaald, de kavels verdeeld
onder de particulieren. Om onderlinge controverse te voorkomen wordt er
naar gestreefd om een kwalitatief ruimtelijk ontwerp te realiseren waarbinnen
enkel aantrekkelijke kavels aangeboden worden (Vos, 2013). De vervolgstap
is om het project aan te besteden en een aannemer te contracteren.
Voor de start van de bouw, in de realisatiefase, dient de
omgevingsvergunning verstrekt te zijn en dient de aannemer gecontracteerd
te zijn. Gedurende de bouw wordt er toezicht gehouden door de
gemeentelijke afdeling van ‘Bouw & Woningtoezicht’. Nadat de woningen
zijn opgeleverd, worden ze in gebruik genomen door de particulier. Men
regelt vervolgens zelf het beheer en onderhoud van woning en
woonomgeving.
Figuur 3.3 is een weergave van het procesoverzicht van het (collectief)
particulier opdrachtgeverschap.

J.R.v.d.Weide

Pagina | 20

Figuur 3.3
Schema (C)PO
ontwikkelproces
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3.2.3.

Vergelijking Regulier Ontwikkelproces en (C)PO-proces

Bij reguliere woningbouwontwikkelingen acteert de gemeente doorgaans op
een passieve wijze, een toetsende rol, omdat het initiatief voor een project
(veelal) bij een projectontwikkelaar ligt. Het niet professionele karakter van
de particulier zorgt ervoor dat de regelgeving en opgestelde gemeentelijke
kaders bij (C)PO-projecten anders tot stand komen waarbij de ‘vertrouwde’
werkwijze van gemeenten doorbroken moet worden. In het traditionele
woningbouwproces meldt een projectontwikkelaar zich bij de gemeente met
één of meerdere conceptplannen die door de gemeente getoetst wordt aan de
hand van het opgestelde beleid en de ambities. Projectontwikkelaars trachten,
door middel van onderhandelingen gedurende het proces, het
projectresultaat dusdanig te beïnvloeden dat er een (voor hun) financieel
gunstige situatie gecreëerd wordt. Waar de projectontwikkelaar gebaat is bij
de voortdurende onderhandelingen met de gemeenten, en daarmee
veranderingen tijdens het proces, is het voor particulieren noodzaak dat het
proces aan de voorkant vastgelegd is om onduidelijkheden te voorkomen.
De traditionele woningbouwontwikkeling wordt gekenmerkt door een
relatief lage consumentenparticipatie waardoor het huidige aanbod niet direct
aansluit op de vraag. Om te zorgen dat de woningmarkt ‘overeind kan
blijven’ zal er een werkwijze moeten ontstaan die gericht is op een zo sterk
mogelijk klantfundament dat flexibel genoeg is om de wijzigende
marktomstandigheden te kunnen volgen (Graaf, 2010). Dit vraagt aan
gemeenten een omslag in werkwijze; van passief naar actief. Het proces dient
zich te richten op de consument om beter op de vraag in te kunnen spelen.
Het (C)PO speelt hier op in door de klant centraal te stellen waardoor er
volledig marktconform ontwikkeld wordt.
Het (C)PO-proces verschilt, schematisch gezien, relatief weinig van het
traditionele woningbouwproces (vergelijk Figuur 3.1 met Figuur 3.2). Omdat
de particulier eerder in het proces betrokken wordt, verandert de werkwijze
van de gemeente. Het ontbreken van (professionele) kennis en ervaring bij
particulieren heeft als gevolg dat de ruimtelijke kaders, weergegeven in het
kavelpaspoort, voorafgaand aan de initiatieffase bekend moeten zijn om
duidelijkheid te geven over de bebouwingsmogelijkheden en het te
doorlopen proces. In vergelijking met traditionele woningbouw, waar het
proces minder gestructureerd verloopt vanwege de voortdurende
onderhandelingen, dient er in de voorfase meer tijd geïnvesteerd te worden
in het procesverloop. Voor gemeenten is dit de reden voor een cultuuromslag:
er moet een meer actieve en faciliterende rol ingenomen worden.
3.3.

Vergelijking PO en CPO
Het proces van PO ten opzichte van CPO verschilt in de praktijk relatief
weinig van elkaar. Het collectieve karakter van CPO is de voornaamste reden
voor een verschil van het gemeentelijke proces.
Bij PO is er één particulier die een woning wil realiseren en daarbij
onafhankelijk kan optreden ten opzichte van anderen, met als gevolg dat de
persoonlijke woonvoorkeuren relatief eenvoudig vertaald kunnen worden in
een conceptplan. Vanwege de collectiviteit heeft het proces bij CPO een
J.R.v.d.Weide

Pagina | 22

langere aanlooptijd, in vergelijking met PO, omdat meerdere particulieren
betrokken worden bij het project (Beenders, 2011). Gemeenten dienen daarom
bij CPO-projecten meer tijd te investeren in het groepsvormingproces.
Bij zowel PO als CPO wordt er tegen kostprijs gebouwd vanwege het
ontbreken van diverse schakels in het ontwikkelproces (Agentschap NL,
2012). In het geval van CPO is er echter extra financieel voordeel te behalen
vanwege de mogelijkheid tot collectief aanbesteden. Hierdoor treden er
schaalvoordelen op die leiden tot een (verdere) kostenreductie.
De processen van PO en CPO vertonen veel overeenkomsten met als gevolg
dat de gemeentelijke organisaties bij deze ontwikkelmethodes ook in grote
mate overeenkomen. De te ondernemen processtappen en de op te stellen
randvoorwaarden gelden voor beide bouwvormen. Het vormen van een
collectief, in het geval van CPO, is van belang om te kunnen starten met een
project. Gemeenten dienen een actieve(re) rol in te nemen, bijvoorbeeld door
het organiseren van informatieavonden, om het project van de grond te
krijgen. Het relatief geringe verschil voor de gemeentelijke organisatie bij een
PO-project dan wel CPO-project sluit aan op het advies om als gemeente niet
aan de voorhand een bewuste keuze te maken voor PO dan wel voor CPO
(Kastein, 2013). De voorwaarden die aan de kavels gesteld zijn, zijn
onafhankelijk van de gehanteerde bouwvorm waardoor het mogelijk is dat
men zelf kan beslissen op welke wijze de woningen ontwikkeld moeten
worden.
3.4.

Resumé
(Collectief) Particulier opdrachtgeverschap is een ontwikkelmethode om
vraaggestuurde ontwikkeling mogelijk te maken. Voor een optimaal
eindresultaat van een (C)PO-project is het van belang dat zelfbouw structureel
onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie om
duidelijkheid te verschaffen over de te ondernemen acties, over de
verwachtingen en om draagvlak binnen de gemeente te creëren.
Van de gemeentelijke organisatie wordt verwacht dat er een vertaalslag
gemaakt wordt van visie naar programma om enerzijds de ambtelijke
organisatie informatie te verschaffen over de te ondernemen acties en
anderzijds om de gestelde gemeentelijke ambitie(s) te behalen. Tevens is het
aan de gemeenten om in het geval van PO of CPO de particulier voldoende
mate van zeggenschap te geven over het eindresultaat. De interne organisatie
moet zo zijn ingericht dat alles bruikbaar en toegankelijk gemaakt wordt voor
de particulier, waarbij een faciliterende en voorwaardenscheppende rol
gewenst is.
Het ontwikkelproces, van zowel traditionele woningbouw als van
particulierenbouw, wordt gekenmerkt door vijf verschillende fasen, te weten:
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Initiatieffase
Definitiefase
Planfase
Realisatiefase
Beheerfase

De projectontwikkeling is geen eenduidig proces doordat locaties verschillen,
opdrachten variëren en doordat de samenstelling van de deelnemende
(markt)partijen per project veranderen. De fases en de te ondernemen
stappen, zoals het vervaardigen van een VO en DO, komen bij de ‘reguliere’
woningbouw en (C)PO overeen. Het verschil komt met name tot uiting in de
positie van de particulier binnen het traject en de rol die de gemeente daarbij
vervult: Het centraal stellen van de particulier vraagt om een meer actieve rol
van de gemeenten.
Het traditionele woningbouwproces wordt gekenmerkt door een relatief lang
en kostbaar ontwikkeltraject. Bij dit proces acteert de gemeente doorgaans op
passieve wijze doordat het initiatief voor de start van een project veelal bij de
ontwikkelaar ligt en de gemeente voornamelijk een toetsende rol vervult.
Het particuliere opdrachtgeverschap, ten opzichte van de traditionele
woningbouw, ontwikkelt woningen aan de hand van persoonlijke eisen en
wensen van de particulier met een gegarandeerde afname van de woningen
als gevolg. Omdat de particulier eerder in het proces betrokken wordt
verandert de ‘vertrouwde’ aanpak van de gemeente. Het niet professionele
karakter van de particulier zorgt er tevens voor dat de regelgeving en de
opgestelde gemeentelijke kaders vooraf aan de initiatieffase bepaald en in
begrijpelijke taal gecommuniceerd dienen te worden.
Het proces van PO ten opzichte van CPO verschilt relatief weinig van elkaar.
Het collectieve karakter van CPO is de voornaamste reden voor een (klein)
verschil in gemeentelijke aanpak. Omdat de twee bouwvormen in grote mate
overeenkomen voor de gemeentelijke organisatie wordt er aangeraden om
niet op voorhand een keuze te maken voor een specifieke bouwvorm. Door
een helder ruimtelijk kader te bieden kan de particulier vervolgens zelf
beslissen over de toe te passen ontwikkelmethode.

.
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4

Kritische Succesfactoren

Diverse (C)PO initiatieven zijn gestart om particulieren de mogelijkheid te
bieden tot de realisatie van eigen ‘droomwoning’ (Province Noord-Brabant,
2007). Niet ieder initiatief heeft echter geleidt tot het gewenste succes. In dit
hoofdstuk wordt een overzicht geboden van enkele zelfbouwprojecten om de
kritische succes- en faalfactoren voor gemeentelijke organisaties in kaart te
brengen. De uitkomsten van dit hoofdstuk vormen een aanknopingspunt
voor het opstellen van een kavelpaspoort (zie Hoofdstuk 5.).
De projecten die beschreven worden zijn:




4.1.

Almere – Homeruskwartier (PO & CPO)
Rotterdam – Wallisblok (CPO)
Breda – Prinsenbeek (CPO)
Oosterhout – De Contreie (PO & CPO)

Homeruskwartier
Project: Homeruskwartier
Gemeente: Almere
Aantal woningen: 1.100
Aanleiding
Het stadsbestuur wil de particulier een meer invloedrijke rol laten vervullen
binnen de Almeerse stedenbouw omdat dit past binnen de Almeerse
pioniersgeest die streeft naar vernieuwing. De burgers moeten de actieve
hoofdpersonen zijn in de woningbouw en moeten de ruimte krijgen om zelf
keuzes te maken(Gemeente Almere, 2009).
Doel
Het grootschalig ontwikkelen van een hele wijk waarbij de invloed en
zeggenschap van de kopers centraal staat (Gemeente Almere, 2008).
Gemeentelijke voorwaarden
Om een woning te realiseren in het Homerus kwartier is de particulier
gebonden aan een aantal gemeentelijke voorwaarden. Het stedenbouwkundig
plan verdeelt het gebied in verschillende deelgebieden, waarbinnen een
bepaald woningtype gerealiseerd dient te worden.
Per kavel wordt een kavelpaspoort gehanteerd met daarin de
locatiespecifieke eisen zoals de maximale bouwhoogte en de gewenste
parkeeroplossing. Daarnaast wordt er ten aanzien van de particulier een
voorwaarde gesteld aangaande de bouwtijd van de woning, waarbij de
particulier zelf verantwoordelijk is voor het tijdig verkrijgen van
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, etc. Tevens is er een
zelfbewoningplicht gesteld waardoor het voor de particulier niet mogelijk is
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de woning te verkopen. Voor het niet nakomen van de gestelde eisen worden
sancties gehanteerd, veelal in de vorm van boetes (Gemeente Almere, 2013).
Om zelfbouw ook mogelijk te maken voor lagere en middeninkomensklassen
heeft de gemeente een financiële regeling getroffen waarbij de particulier in
eerste instantie slechts een deel zelf hoeft te financieren (60%). Het overige
deel wordt door middel van de ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’-regeling
(Ibba) gefinancierd. Dit heeft als gevolg dat de maandlasten van de particulier
lager blijven en het bouwen van een eigen woning eerder realiseerbaar wordt.
Gemeentelijk proces
Om het particulier opdrachtgeverschap van de grond te krijgen is de inbreng
van de wethouder noodzakelijk geweest. De wethouder heeft, samen met de
projectmanager, ervoor gezorgd dat er een heldere afstemming is gerealiseerd
tussen belanghebbende partijen (stedenbouwkundig bureau, gemeentelijke
disciplines, etc.) om een snelle en succesvolle ontwikkeling mogelijk te
maken. Dit heeft geresulteerd in een wijk die als proeftuin voor diverse
nieuwe vormen van particulier opdrachtgeverschap geldt (Graaf, 2010).
Het werken met particulieren, in plaats van met projectontwikkelaars, heeft
ervoor gezorgd dat de gemeente aan de voorkant van het project
duidelijkheid wil verschaffen over de bouwmogelijkheden. Het vooraf
aanleveren van kavelpaspoorten zorgt ervoor dat de consument weet welke
bouw- en welstandseisen gehanteerd worden met als gevolg dat er
duidelijkheid en vertrouwen geschapen wordt (Balance, 2010).
De gehanteerde eisen en randvoorwaarden worden vervolgens door de
gemeente in de praktijk getoetst om te controleren of de particulier binnen de
gestelde kaders blijft. De woningontwerpen worden in diverse fasen getoetst.
Verbeterpunten
Het op (te) grote schaal toepassen van particulier opdrachtgeverschap in een
organische woningbouwontwikkeling heeft als gevolg dat er bouwvlakken
braak liggen en er slechts enkele woningen op een bouwveld gerealiseerd
zijn. Door te ontwikkelen in ‘grootschalige kleinschaligheid’ (KEI, 2011),
waarbij een volledig bouwveld wordt opgedeeld in deelvelden, wordt een
bouwveld eerder opgevuld waardoor een prettiger leefklimaat kan ontstaan.
Figuur 4.1
Links: Overzichtsfoto
Homeruskwartier
Rechts: Gerealiseerde
PO woningen
(Gemeente Almere,
2013)
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4.2.

Het Wallisblok
Project: De Dichterlijke Vrijheid (Het Wallisblok)
Gemeente: Rotterdam
Aantal woningen: 39
Aanleiding
Het Collegeprogramma Rotterdam 2002-2006 wilde diverse ‘hotspots’ in de
stad aanpakken. De wijk Spangen, waarin het Wallisblok gelegen is, was een
zogenoemde hotspot waar (veel) drugsoverlast heerste. Het negatieve imago
van de wijk moest verbeterd worden om de leefbaarheid te vergroten
(Gemeente Rotterdam, 2006).
Doel
Met woningverbetering via collectief particulier opdrachtgeverschap de
vernieuwing van de wijk aanjagen.
Gemeentelijke voorwaarden
De gemeente gaf bij het Wallisblok ‘gratis’ kluswoningen uit die de
particulieren als collectief en individueel dienden op te knappen. Aan deze
uitgifte waren wel enkele voorwaarden gesteld. De particulieren diende zich
te vormen in een kopersvereniging met een renovatieplicht. Dit om hen qua
kosten en inzet te binden aan het project. Tevens diende de afbouw van het
casco te geschieden binnen een half jaar na de uitgifte en werd er een
zelfbewoningplicht gesteld van minimaal twee jaar (Rotterdam, 2011).
Uitgezonderd van de renovatieplicht heeft de gemeente relatief weinig
voorwaarden gesteld aan het ontwerp. Ze heeft de particulieren de vrijheid
geboden om zelf de verdeling en de grootte van de woningen te bepalen
(VROM, 2009). Wel is er door de gemeente gestuurd op de architectenkeuze.
De kopers werden verplicht een gereedmelding van de woning bij de
gemeente te doen. Deze gereedmelding zorgde ervoor dat de gemeente kon
controleren op de bouwvergunning of de vooraf bepaalde eis nageleefd werd,
met te hanteren sancties indien de particulier in gebreke bleef (SEV, 2008).
Gemeentelijk proces
Om het project van de grond te krijgen was er binnen de gemeente
bestuurlijke steun nodig. De wethouder heeft ervoor gezorgd dat het project
doorgang kon vinden.
Naast bestuurlijke steun diende er voldoende draagvlak binnen de gemeente
te zijn omdat er bij de aanvraag van bouwvergunningen in eerste instantie
belemmeringen optraden. Tevens was deze steun nodig omdat de
gehanteerde verbeteraanpak, renoveren in plaats van sloop-nieuwbouw, de
gemeente ongeveer €35.000,- per woning heeft gekost. Daar staat tegenover
dat het bijzondere karakter voor maatschappelijke meerwaarde op lange(re)
termijn heeft gezorgd.
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Verbeterpunten

Het ‘om niet’ weggeven van de woningen is een belangrijk
instrument geweest om particulieren te trekken, maar zorgt er tevens
voor dat de gemeente zelf veel kosten heeft gemaakt.

Er was vooraf onduidelijkheid onder de bewoners over de prijs per
m² omdat appartementen verhoudingsgewijs meer kosten dan een
complete woning.

De kopersvereniging had meer vrijheid gewild in de keuze voor de
architect.
4.3.

Prinsenbeek
Project: Prinsenbeek
Gemeente: Breda
Aantal woningen: 32
Aanleiding
In de gemeente Breda werd weinig ruimte geboden voor CPO. In de jaren ’90
zijn er twee projecten aan de hand van CPO ontwikkeld en zijn er enkele
initiatieven geweest maar deze zijn vanwege gebrek aan beschikbare grond
nooit gerealiseerd. In de ‘Woonvisie Breda 2007-2010’ heeft de gemeente
aangegeven diverse (C)PO-projecten te willen starten voor diverse
doelgroepen om de burgers op die manier meer inspraak te geven in het
ontwikkelproces en de betrokkenheid van de burgers bij de ontwikkeling te
vergroten (Gemeente Breda, 2007).
Doel
De mogelijkheden om woningen te bouwen voor particulieren en /of collectief
particulier opdrachtgeverschap te vergroten en daarmee jongeren en
middeninkomens aantrekken en vasthouden in de gemeente Breda
(Gemeente Breda, 2010).
Gemeentelijke voorwaarden

Strakke regelgeving met betrekking tot de uitstraling.

Maximaal volume van 300 tot 320 kubieke meter per woning.

Maximum marktprijs van de woningen.

Zelfbewoningplicht van drie jaar.
Gemeentelijk proces
De gemeente had drie bouwvelden aangewezen die beschikbaar werden
gesteld voor de ontwikkeling door middel van CPO. Een beschikbaar
gestelde subsidie zorgde voor een gereduceerde grondprijs en daarmee
goedkopere woningen.
Voor de start van het project heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan
in gebruik genomen. Hier werd echter bezwaar tegen aangetekend door
omwonenden waardoor een bestemmingsplanprocedure werd gestart met
als gevolg dat het project vertraging op liep. De gemeente heeft vervolgens
gewacht met het realiseren van nutsvoorzieningen totdat de
bestemmingsplanprocedure was afgerond waardoor de grond niet direct
bouwrijp kon worden aangeleverd.
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De opgestelde voorwaarden ten aanzien van het bouwvolume en van de
uitstraling waren voor de particulieren te beperkend, waardoor er een conflict
met de gemeente ontstond.
Het, in de ogen van de particulieren, gebrekkige handelen van de gemeente
zorgde voor een aanzienlijke vertraging. De particulieren wilden hiervoor een
financiële compensatie vanwege de extra kosten die zij daardoor hadden
gemaakt. Uiteindelijk heeft het project een jaar vertraging opgelopen en werd
het financiële voordeel aan de woningen (zie paragraaf 2.2.1) teniet gedaan
(Bastiaanssen, 2011).
Verbeterpunten
Gedurende het project was er onduidelijkheid over de rol die de gemeente
moest vervullen. Het gemeentebestuur en de collectieven zijn van mening dat
de gemeente minder invloed moet uitoefenen op de planvorming om de
particulier zoveel mogelijk vrijheid te geven. De betrokken
gemeenteambtenaren waren van mening dat zij invloed moeten blijven
hebben om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, met als gevolg dat er
teveel randvoorwaarden waren opgesteld.
De regelgeving was teveel gericht op de traditionele manier van ontwikkelen.
Het versoepelen van de regelgeving, en deze vooraf duidelijk te stellen, en
door te vertrouwen op de particulier zorgt ervoor dat de vertraging van
(toekomstige) projecten geminimaliseerd wordt.
4.4.

De Contreie
Project: De Contreie
Gemeente: Oosterhout
Aantal woningen: 80 tot 110
Aanleiding
In het coalitieakkoord van 2006-2010 werd opgenomen dat er meer aandacht
moest komen voor gedifferentieerde woningbouw (Gemeente Oosterhout,
2006). (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap werd gezien als een
methode die daar op in kon spelen.
Doel
De bewoner meer invloed geven bij de ontwikkeling van woningen om de
woningbouw meer te richten op vormgeving en materiaalgebruik in plaats
van het maken van winst.
Gemeentelijke Voorwaarden
Op basis van het bestemmingsplan zijn kavelpaspoorten opgesteld met
informatie over onder andere het maximum bruto vloeroppervlak en de vorm
van de kavel. Daarnaast werd verplicht gesteld om woningen minimaal 4-in1-rij te realiseren. Tevens dienden de particulieren gezamenlijk een openbaar
groengebied aan te kopen, in te richten en te onderhouden.
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De gemeente stelde na het moment dat de plannen gereed waren en de
aanbesteding was geregeld de eis dat iedere woning voorzien diende te zijn
van een warmtepomp (ter waarde van €8.000,-).
Gemeentelijk Proces
Om CPO mogelijk te maken op de bepaalde locatie heeft de gemeente CPO
opgenomen in het bestemmingsplan en in het beeldregieplan van ‘De
Contreie’. Op basis van het bestemmingsplan zijn er door een
stedenbouwkundig bureau kavelpaspoorten opgesteld.
Gedurende de bestemmingsplanprocedure is de gemeente gestart met een
wervingsactie voor het aantrekken van particulieren. Met de belangstellende
particulieren is vervolgens een PvA opgesteld.
De reeds opgestelde kavelpaspoorten bevatten teveel beperkende
voorwaarden voor de particulier waardoor er irritatie ontstond. De prijzen
voor de (starters)woningen waar de gemeente op had ingezet zouden 30%
goedkoper zijn dan woningen die gerealiseerd worden via ‘reguliere’
woningbouw, deze prijs was echter niet haalbaar. Als reactie hierop stelde de
gemeente dat CPO niet alleen bestemd was voor financieel voordeel maar
met name op het gezamenlijk realiseren van excentrieke woningen.
Om te voorkomen dat de particulieren zouden afhaken, zijn de
kavelpaspoorten door de gemeente versoepeld. Dit met gevolg dat het proces
verdere vertraging op liep en er in de loop van het verdere project
onvoldoende particulieren geworven konden worden (Bastiaanssen, 2011).
Verbeterpunten
Het voltallige proces wordt gekenmerkt door verschillende acties die ten
grondslag liggen aan het niet realiseren van het project. De gemeente heeft
door middel van het kavelpaspoort teveel strikte eisen opgelegd aan de
zelfbouwers waardoor de creatieve vrijheid werd ingeperkt. Door vervolgens
tijdens het proces voorwaarden te veranderen, het installeren van de
warmtepomp, en het verschil van mening over de aard van het project is er
een situatie ontstaan waarin de gemeente en de particulier te ver uit elkaar
zijn komen te liggen qua verwachtingen.
Minder striktheid van de opgestelde regels en het niet veranderen van de
voorwaarden gedurende het proces zijn belangrijke verbeterpunten binnen
dit project. Tevens had de gemeente door de particulier centraal te stellen, in
plaats van zelf veel invloed te willen uitoefenen, mogelijk een succesvol
project kunnen realiseren.
4.5.

Resumé
Het doel van de gemeenten om bouwen door middel van (collectief)
particulier opdrachtgeverschap mogelijk te maken wordt bij iedere gemeente
gekenmerkt vanuit dezelfde insteek: De particulier meer inspraak geven in
het ontwikkelproces en het vergroten van de leefbaarheid in het te realiseren
gebied.
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Vanuit de beschreven projecten kunnen enkele kritische succes- en
faalfactoren afgeleid worden ten aanzien van het (C)PO-traject. Er kan een
tweedeling gemaakt worden tussen de factoren die van belang zijn voor het
realiseren van een succesvol (C)PO-project, namelijk factoren van belang voor
het in de markt zetten van een (C)PO-project en factoren van belang voor het
opstellen
van
randvoorwaarden
met
betrekking
tot
de
bebouwingsmogelijkheden.
De kritische succesfactoren ten aanzien van de markt zijn:


Om (C)PO ‘van de grond te krijgen’ is bestuurlijk draagvlak een
belangrijke aspect.



Het bestemmingsplan dient (vooraf) de bouw van (C)PO mogelijk te
maken om procesvertraging te voorkomen.



De schaal waarop een nieuw (C)PO-project ontwikkeld wordt dient
aan te sluiten op de vraag. Het aanbieden van een (te) groot aantal
kavels kan ertoe leiden dat veel kavels braak blijven liggen en er een
onprettig woonklimaat ontstaat.

Voor het opstellen van randvoorwaarden ten behoeve van de
bebouwingsmogelijkheden van een kavel zijn de volgende factoren van
belang:


De randvoorwaarden moeten een ruimtelijk kader bieden
waarbinnen de particulier voldoende vrijheid wordt gegund om een
woning te ontwikkelen.



Vanwege het werken met particulieren dient er aan de voorkant van
het project duidelijkheid verschaft te zijn over de na te leven
randvoorwaarden en deze dienen gedurende het proces niet
aangepast te worden.

De kritische succesfactoren ten aanzien van het weergeven van de
bebouwingsmogelijkheden vormen de basis voor het op te stellen
kavelpaspoort. Het kavelpaspoort vormt daarom een belangrijke succesfactor
voor het realiseren van een succesvol (C)PO-project. In Hoofdstuk 5 wordt
ingegaan op de specifieke inhoud van het kavelpaspoor.
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5

Kavelpaspoort

Het kavelpaspoort dient diverse partijen specifieke informatie te verschaffen
(gemeenten, particulier, architect, aannemer, etc.) met als gevolg dat de
inhoud van het document lastig te bepalen is. Zoals gesteld in Hoofdstuk 4
(zie paragraaf 4.5) dient het kavelpaspoort een ruimtelijk kader te bieden dat
aan de voorkant van het project opgesteld is en gedurende het proces niet
verandert. Voor zowel particulieren als voor gemeenten vervult het
kavelpaspoort daarom een belangrijke rol. Particulieren kunnen aan de hand
van het kavelpaspoort inzicht verkrijgen over de ontwikkelmogelijkheden
van een kavel. Voor gemeenten is het kavelpaspoort van belang omdat het in
feite een integrale samenkomst, in één document, vormt van het gemeentelijk
proces met betrekking tot het (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de specifieke inhoud van het
kavelpaspoort. Door middel van het inventariseren van diverse
randvoorwaarden uit gemeentelijke documenten en door het belang van deze
randvoorwaarden te laten waarderen (door diverse betrokken partijen)
ontstaat er duidelijkheid over de (minimale) randvoorwaarden/eisen waaraan
een kavelpaspoort dient te voldoen. Vanuit de resultaten wordt een optimaal
(basis-)kavelpaspoort opgesteld dat bij moet dragen aan het bieden van een
ruimtelijk kader waarbij de particulier voldoende vrijheid geboden wordt en
problemen geminimaliseerd. Aan de hand van het opgestelde kavelpaspoort
wordt vervolgens in Hoofdstuk 6 de gemeentelijk organisatievorm bepaald
om een succesvol resultaat van het CPO-proces te verwezenlijken.
De kavelpaspoorten die bestudeerd worden om de randvoorwaarden/regels
met betrekking tot (C)PO te inventariseren zijn:









5.1.

Almere – Homeruskwartier (Gemeente Almere, 2013)
Amsterdam – Blok 0 (Gemeente Amsterdam, 2012)
Den Haag – Laakhaven-West (Gemeente Den Haag, 2013)
Deventer – Spijkvoorderhout (Gemeente Deventer, 2011)
Dordrecht – Format kavelpaspoort (Gemeente Dordrecht, 2013)
Eindhoven – Blixembosch (Gemeente Eindhoven, 2012)
Leiden – Nieuw Leyden (Gemeente Leiden, 2012)
Rotterdam – Waterwijk Nesselande (Gemeente Rotterdam, 2007)
Woerden – Waterrijk Woerden (Gemeente Woerden, 2013)

Toetsingsregels
Uit bovengenoemde kavelpaspoorten is een inventarisatielijst opgesteld met
daarin de gehanteerde kaders/randvoorwaarden van de verschillende
gemeenten opgenomen. Het belang van een randvoorwaarde wordt
ingeschaald door de adviesbureaus (3), architectenbureaus (5) en de reeds
genoemde gemeenten (9). In Tabel 5.1 zijn de benaderde partijen
weergegeven:
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Tabel 5.1
Overzicht benaderde
partijen

Benaderde Partijen
Gemeenten

Adviesbureaus

Almere

BIEB

Architecten
Akropolis Architekten

Amsterdam

Gideon

Architectenburo Bikker BV

Den Haag

Urbannerdam

Keeris Architecten bna

Deventer

Van den Pauwert Architecten BNA

Dordrecht

Vermeer Architecten BV

Eindhoven
Leiden
Rotterdam
Woerden

Het belang dat gemeenten hechten aan een bepaalde randvoorwaarde wordt
inzichtelijk gemaakt door te inventariseren hoe vaak deze randvoorwaarde
voorkomt in de gemeentelijke kavelpaspoorten. Wanneer een
randvoorwaarde vaker voorkomt wordt deze voorwaarde een groter belang
toegedicht. Een randvoorwaarde wordt van belang geacht wanneer de
meerderheid van de gemeenten, minimaal vijf van de negen, de specifieke
voorwaarde heeft opgenomen in het kavelpaspoort.
Aan de advies- en architectenbureaus is gevraagd een prioritering te geven
(1:Zeer onbelangrijk tot 5:Zeer belangrijk) aan de geïnventariseerde
randvoorwaarden. Uitgangspunt is om met minimale kaders enerzijds een
goed plan te realiseren en anderzijds om te zorgen dat de consument goed
bediend wordt. Een lage prioritering komt overeen met een weinig
noodzakelijk geachte toepassing van de betreffende voorwaarde. De mate van
belang wordt bepaald aan de hand van de som van de scores. Bij de
adviesbureaus (3) wordt een score van 11 tot en met 15 (maximaal 3x5=15)
getypeerd als ‘van belang’, bij de architectenbureaus (5) betreft het scores van
18 tot en met 25 (maximaal 5x5=25).
Bij de beoordeling van de resultaten dient aangetekend te worden dat de
scores verkregen zijn op basis van de (deskundige) mening van de benaderde
partijen waardoor de resultaten mogelijk niet volledig objectief zijn (zie
paragraaf 1.3).
5.2.

Inventarisatie
In de kavelpaspoorten van de negen gemeenten zijn 74 verschillende
voorwaarden te onderscheiden. De randvoorwaarden zijn onderverdeeld in
zes verschillende categorieën, te weten: Algemene aspecten, Kavelgegevens,
Bebouwingsregels, Gronduitgifte, Ontwikkelprocedure en Overige aspecten.
Deze 74 voorwaarden vormen gezamenlijk het referentie-kavelpaspoort (zie
Bijlage 2). Om een overzicht te verkrijgen van de gehanteerde
randvoorwaarden en de beoordeling ervan worden de resultaten
geïnventariseerd en vervolgens geanalyseerd.

5.2.1.

Gemeenten

Om te bepalen welke kaders er door gemeenten van belang geacht worden is
de
mate
waarin
een
betreffende
randvoorwaarden
voorkomt
geïnventariseerd. Uit de inventarisatie blijkt dat de gemeenten voornamelijk
trachten de particulier zo goed mogelijk te bedienen/ondersteunen doordat er
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met name informatie gedeeld wordt over zaken waar de gemiddelde (nietprofessionele) particulier geen of beperkte kennis van heeft. In de meeste
gevallen wordt er een uitleg gegeven over de vraag wat een kavelpaspoort is
en welk doel het dient, aangevuld met een begripsbepaling en de te hanteren
toetsingsregels op het ontwerp om te zorgen dat de particulier over de
benodigde kennis beschikt om inzicht te kunnen verkrijgen in het voltallige
proces.
Onderstaande tabel (Tabel 5.2) biedt een overzicht van de randvoorwaarden
die door de gemeenten als meest ‘van belang’ getypeerd zijn. Een totaal
overzicht van het belang per randvoorwaarde wordt geboden in Bijlage 3.
Tabel 5.2
Randvoorwaarden
Gemeenten

Randvoorwaarden Gemeenten
Situatieschets van het betreffende gebied (afbeelding)
Afmetingen en oppervlakte van het bouwvlak
Geveleisen (Gevellocatie op de kavel, randvoorwaarden mbt gevelopeningen, etc.)
Parkeerlocatie (eigen terrein, parkeergarage, etc.)
(Parkeer)Ontsluiting van de kavel aan de omgeving
Uitleg over wat een kavelpaspoort is en inhoudt
Randvoorwaarden m.b.t. de bouwhoogte van het ontwerp
Parkeernorm
Afmetingen en oppervlakte van de kavel
Het woningtype dat gerealiseerd moet worden
Mogelijkheden tot realisatie van balkon/luifel/erker
Materiaalgebruik van het ontwerp
Tuin-/Erfafscheiding van de kavel

De belangrijkste randvoorwaarden zijn opgesteld om de particulier kennis te
verschaffen over het proces en de bebouwingsmogelijkheden. De
randvoorwaarden die onder andere betrekking hebben op de afmetingen en
oppervlakte van het bouwvlak en tot de bouwhoogte van het ontwerp geven
de particulier snel het inzicht over de mogelijkheden op de betreffende kavel.
Bovengenoemde randvoorwaarden bieden een kader waarbinnen de woning
ontwikkeld dient te worden. Afhankelijk van de locatie kunnen er tevens
‘extra’ locatiespecifieke eisen gesteld worden.
Van de 74 geïnventariseerde randvoorwaarden zijn er in totaal 22
randvoorwaarden die door de meerderheid van de onderzochte gemeenten
gehanteerd worden en daarmee, vanuit gemeentelijke perspectief, als ‘van
belang’ getypeerd zijn.
5.2.2.

Adviesbureaus

Adviesbureaus vormen een belangrijk schakel tussen gemeenten en
particulieren, en vervullen daarmee een invloedrijke rol binnen een (C)POtraject. Dit onderzoek richt zich op de kennis van drie adviesbureaus die de
inventarisatielijst hebben geprioriteerd om aan te geven welke
randvoorwaarden er opgenomen dienen te worden in het kavelpaspoort
zodat de zelfbouwer de juiste mate van vrijheid gegeven wordt. De drie
betreffende adviesbureaus zijn:




Bouwen In Eigen Beheer
Gideon Consult
Urbannerdam
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Het ontbreken van de context (type locatie, vorm van particulier
opdrachtgeverschap, etc.) is voor de adviesbureaus een belangrijk punt
gebleken bij het invullen van de inventarisatielijst omdat de kavelpaspoorten,
volgens hen, zeer locatieafhankelijk zijn. De inventarisatielijst richt zich echter
op de beoordeling ten aanzien van een algemene situatie zodat er inzicht
verkregen wordt over de minimaal te regelen randvoorwaarden en over de
overbodige en/of beperkende randvoorwaarden.
Ten aanzien van de waardering van de inventarisatielijst dient er
aangetekend te worden dat een lage score van ‘1’ niet per se aangeeft dat de
betreffende randvoorwaarde onbelangrijk/te beperkend is, maar dat het
kavelpaspoort mogelijk niet het juiste document is waarin de betreffende
randvoorwaarde opgenomen dient te worden.
Één adviesbureau (Gideon) heeft een normering gegeven voor zowel een plan
met hoge beeldregie als voor een plan met lage beeldregie. Dit is gedaan
vanuit de veronderstelling dat de te hanteren randvoorwaarden afhankelijk
dienen te zijn van de locatie en van de sturing op het project; er behoren
verschillende regels gehanteerd te worden voor een project in een oud
stadscentrum ten opzichte van een project in een uitleglocatie. Beide
normeringen (lage beeldregie en hoge beeldregie) zijn gescheiden van elkaar
vergeleken met de scores van de andere adviesbureaus.
In Tabel 5.3 wordt een overzicht geboden van de randvoorwaarden die door
de adviesbureaus als belangrijk getypeerd zijn, een totaaloverzicht is te
vinden in Bijlage 4.
Tabel 5.3
Randvoorwaarden
Adviesbureaus

Randvoorwaarden Adviesbureaus
Plattegrond van de kavel
Afmetingen en oppervlakte van de kavel
Afmetingen en oppervlakte van het bouwvlak
Percentage van de kavel dat bebouwd mag worden
Contactgegevens van de diverse betrokken gemeentelijke partijen
Rooilijn op de kavel
Uitleg over wat een kavelpaspoort is en inhoudt
(Parkeer)Ontsluiting van de kavel aan de omgeving
Situatieschets van het betreffende gebied (afbeelding)
De aard van de bebouwing (alleen wonen, woon-werken, etc.)
Parkeernorm
Begripsbepaling m.b.t. gebruikte termen (verduidelijken voor de particulier)
Randvoorwaarden m.b.t. de bouwhoogte van het ontwerp
Aantal kavels dat mag worden afgenomen door één particulier
Grondprijs / Kavelprijs
Geometrie van het maximaal te realiseren ontwerp
Het maximaal aantal m² te realiseren aan bedrijvigheid (indien woon-werken)
Maximaal afneembaar aantal m² bouwgrond (voornamelijk bij kaveleiprincipe)
Goot-/Nokhoogte
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In de tabel (Tabel 5.3) zijn een drietal randvoorwaarden opgenomen waarvan
de beoordeling varieert als gevolg van de prioritering naar lage of hoge
beeldregie. Het betreft hier de randvoorwaarden van ‘Rooilijn op de kavel’,
‘De aard van de bebouwing’ en ‘Randvoorwaarden m.b.t. de bouwhoogte van
het ontwerp’. Deze voorwaarden worden in het geval van een lage beeldregie
met een lagere score beoordeeld, wat aangeeft dat de voorwaarden van
minder belang worden geacht in het geval er meer (ontwerp)vrijheid
toegestaan wordt. Alleen de randvoorwaarde met betrekking tot de
bouwhoogte zou in het geval van een lage beeldregie niet als ‘van belang’ zijn
getypeerd omdat het hanteren van goot- en nokhoogte de voorkeur krijgt
vanwege het feit dat deze randvoorwaarden meer algemeen geaccepteerde
bestemmingsplanonderdelen zijn en het hanteren van bouwhoogten
overbodig maakt.
Uit de inventarisatie van de adviesbureaus blijkt dat de duidelijkheid die aan
de particulier geboden wordt, van belang wordt geacht. Er is eensgezindheid
over het opnemen van een uitleg wat een kavelpaspoort is en wat het
inhoudt, een begripsbepaling en contactgegevens van de gemeenten om de
particulier te ondersteunen. Ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden
zijn met name de kavelgegevens (afmetingen, bebouwingspercentage, etc.),
de rooilijn en de parkeernorm geprioriteerd als ‘zeer belangrijk’.
Onder de beoordelingen van de adviseurs is een relatief grote variatie
waarneembaar. Er is een verschil van beoordeling in de ontwerpvrijheid die
aan de particulier geboden wordt. Twee van de drie adviseurs vinden een
hoge mate aan ontwerpvrijheid voor de particulier van belang waardoor het
opnemen van relatief weinig bebouwingsregels in het kavelpaspoort de
voorkeur krijgt. Dit in tegenstelling tot de derde partij (Urbannerdam)
waarbij meer waarde wordt gehecht aan het hanteren van
bebouwingsvoorschriften (“regels worden niet als hinderlijk ervaren, zolang
ze maar aan de voorkant duidelijk zijn”). Het belangrijkste aspect voor de
adviesbureaus blijft echter dat er duidelijkheid geboden moet worden aan de
particulier.
Door de adviseurs zijn er negentien randvoorwaarden, van de 74, van belang
beoordeeld om opgenomen te worden in een kavelpaspoort.
5.2.3.

Architecten

Om inzicht te verkrijgen over de door architecten van belang geachte
randvoorwaarden in een kavelpaspoort zijn een vijftal architectenbureaus,
met expertise op het gebied van (C)PO, benaderd om de geïnventariseerde
kaders te prioriteren. De achterliggende gedachte bij de prioritering is dat het
kavelpaspoort dusdanige informatie moet bevatten dat de architect in staat
gesteld wordt enerzijds een kwalitatief sterk plan te ontwikkelen en
anderzijds de particulier op correcte wijze te kunnen ondersteunen. De
volgende vijf architectenbureaus zijn hiervoor benaderd:
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Akropolis Architekten
Architectenburo Bikker BV
Keeris Architecten bna
Van den Pauwert Architecten BNA
Vermeer Architecten BV

Randvoorwaarden/aspecten die als ‘zeer belangrijk’ zijn getypeerd door de
architecten hebben met name betrekking op de plattegrond van de kavel en
op de bouwhoogte. Uit gesprekken met de architecten is naar voren gekomen
dat er een aantal aspecten zijn die strikt nodig zijn om een kwalitatief sterk
plan te kunnen ontwikkelen. Het betreft hier informatieverstrekking
aangaande de situatie (schets), de grondprijs, de rooilijn, de goot- en
nokhoogte, de parkeernorm en sfeerimpressies ter ondersteuning. De
uitkomsten van de inventarisatielijst komen hiermee overeen. In Tabel 5.4 zijn
randvoorwaarden
uit de inventarisatielijst opgenomen die door de
architecten als belangrijk getypeerd zijn. In Bijlage 5 wordt een
totaaloverzicht geboden van de prioritering door de architecten.
Tabel 5.4
Randvoorwaarden
Architecten

Randvoorwaarden Architecten
Plattegrond van de kavel
Randvoorwaarden m.b.t. de bouwhoogte van het ontwerp
Goot-/Nokhoogte
Het type kavel dat aangeboden wordt (bestemd voor woon-werken, etc.)
Afmetingen en oppervlakte van de kavel
Afmetingen en oppervlakte van het bouwvlak
Situatieschets van het betreffende gebied (afbeelding)
Aantal kavels dat gerealiseerd wordt in het totale plan d.m.v. (C)PO
Rooilijn op de kavel
Het woningtype dat gerealiseerd moet worden
Percentage van de kavel dat bebouwd mag worden
Grondprijs / Kavelprijs
Maximaal afneembaar aantal m² bouwgrond (voornamelijk bij kaveleiprincipe)
Randvoorwaarden m.b.t. het bouwvolume van het ontwerp
Dakvorm
Dakhelling
Het maximaal aantal m² te realiseren aan bedrijvigheid (indien woon-werken)
Randvoorwaarden m.b.t. de bouwdiepte van het ontwerp
Randvoorwaarden m.b.t. het aantal bouwlagen van het ontwerp
Parkeerlocatie (eigen terrein, parkeergarage, etc.)
(Parkeer)Ontsluiting van de kavel aan de omgeving
Geluidseisen van de woning/tijdens het bouwproces
Parkeernorm
Sfeerbeelden/Impressies (ter promotie project, ter inspiratie, etc.)

Uit de prioritering van de architectenbureaus blijkt dat in algemene zin de
‘globale’ bebouwingsregels van belang worden geacht. Er dient een kader
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gevormd te worden waaraan invulling gegeven kan worden zonder dat de
ontwerpmogelijkheden teveel ingeperkt worden. Een verschil in de
beoordeling van de architecten is merkbaar in de rol die de particulier,
volgens de architecten, dient te vervullen. Men is het niet unaniem eens over
het feit of een (niet-professionele) particulier wel of niet in staat is om zelf een
nieuwe woning te realiseren. Door extra randvoorwaarden te hanteren wordt
het proces enerzijds vereenvoudigd doordat de particulier minder
keuzevrijheid heeft. Anderzijds worden door dit brede(re) scala aan
randvoorwaarden de ontwerpmogelijkheden van de particulier deels
ingeperkt. Andersom zorgt een maximale ontwerpvrijheid mogelijk voor een
meer complex ontwikkeltraject.
Na het inventariseren van de waarderingen kan er gesteld worden dat voor
de (benaderde) architecten 24 van de 74 geïnventariseerde randvoorwaarden
als ‘van belang’ getypeerd kunnen worden.
5.3.

Analyse
Vanuit de inventarisatie worden de gegevens geanalyseerd om te bepalen
welke (mogelijke) verbanden er zijn tussen de verkregen resultaten. In Bijlage
6 wordt een totaaloverzicht geboden van de gehanteerde scores per ‘branche’.
Om te bepalen welke randvoorwaarden in algemene zin als ‘van belang’
getypeerd zijn, worden enkel de randvoorwaarden opgenomen die door
minimaal twee van de drie partijen erkend worden als belangrijk.
Uitzondering hierop is de randvoorwaarde ten aanzien van de
contactgegevens van betrokken gemeentelijke partijen omdat deze
voorwaarde enkel door de adviesbureaus unaniem als ‘Zeer Belangrijk’
bestempeld is.
Er zijn acht randvoorwaarden waar alle partijen unaniem het belang van
onderschrijven en daarom dienen opgenomen te worden in een
kavelpaspoort. Deze acht voorwaarden zijn in Tabel 5.5 weergegeven. Het
betreft hier voorwaarden die zich met name richten op het globaal inzichtelijk
maken van de bebouwingsmogelijkheden van een kavel.
Tabel 5.5
Randvoorwaarden
Unaniem
'Van belang'

Randvoorwaarden ‘Van belang’ (Unaniem)
Situatieschets van het betreffende gebied (afbeelding)
Plattegrond van de kavel
Afmetingen en oppervlakte van de kavel
Afmetingen en oppervlakte van het bouwvlak
Rooilijn op de kavel
Parkeernorm
Parkeerlocatie (eigen terrein, parkeergarage, etc.)
(Parkeer)Ontsluiting van de kavel aan de omgeving

Een aantal randvoorwaarden wordt door twee van de drie partijen van
belang geacht. Voor dit onderzoek worden deze randvoorwaarden, naast de
randvoorwaarden die unaniem als ‘van belang’ zijn beoordeeld, meegenomen
bij de opstelling van een kavelpaspoort. Onderstaande tabel (Tabel 5.6) biedt
een overzicht van deze randvoorwaarden (13) en van de partijen die deze
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randvoorwaarden van belang achten. In de beoordeling van de voorwaarden
die opgenomen dienen te worden in een kavelpaspoort is geen onderscheid
gemaakt in de mate van belang waarmee de scores gewaardeerd zijn.
Tabel 5.6
Overzicht
Randvoorwaarden ‘van
belang’

Randvoorwaarden 'Van belang' (2 van de 3)

Partijen

Uitleg over wat een kavelpaspoort is en inhoudt

Gem. Adv.

Het type kavel dat aangeboden wordt (bestemd voor woon-werken, etc.)

Adv.

Arch.

Grondprijs / Kavelprijs

Adv.

Arch.

Het woningtype dat gerealiseerd moet worden

Gem. Arch.

De aard van de bebouwing (alleen wonen, woon-werken, etc.)

Adv.

Arch.

Het maximaal aantal m² te realiseren aan bedrijvigheid (indien woon-werken)

Adv.

Arch.

Maximaal afneembaar aantal m² bouwgrond (voornamelijk bij kaveleiprincipe)

Adv.

Arch.

Percentage van de kavel dat bebouwd mag worden

Adv.

Arch.

Randvoorwaarden m.b.t. de bouwhoogte van het ontwerp

Gem. Arch.

Goot-/Nokhoogte

Adv.

Sfeerbeelden/Impressies (ter promotie project, ter inspiratie, etc.)

Gem. Arch.

Geldende toetsingsregels van het ontwerp (toetsen aan bouwbesluit, etc.)

Gem. Adv.

Begripsbepaling m.b.t. gebruikte termen (verduidelijken voor de particulier)

Gem. Adv.

Arch.

Uit Tabel 5.6. kan worden opgemaakt waaraan iedere partij specifiek belang
hecht in een (C)PO-project. Voor gemeenten en adviesbureaus is er naast het
aangeven van de bebouwingsmogelijkheden van belang dat de particulier
duidelijkheid wordt verschaft over overige gerelateerde zaken, zoals het
toevoegen van een begripsbepaling of de geldende toetsingsregels. De
architecten
richten
zich
daarentegen
voornamelijk
op
de
bebouwingsmogelijkheden en schalen overige informatie als minder van
belang in.
Zoals reeds aangegeven in deze paragraaf dient er één randvoorwaarde
opgenomen te worden in het kavelpaspoort die niet direct voldoet aan de eis
dat minimaal twee van de drie partijen het belang van een randvoorwaarde
moeten onderschrijven. Het betreft hier de randvoorwaarde met betrekking
tot het opnemen van contactgegevens van diverse betrokken gemeentelijke
partijen in het (C)PO-proces. Door de adviesbureaus wordt deze
randvoorwaarde unaniem als ‘Zeer Belangrijk’ ingeschaald. Het is
opmerkelijk te noemen dat alleen de adviesbureaus deze voorwaarde van
belang achten aangezien er reeds is aangegeven (zie paragraaf 3.1.2.) dat de
communicatie van particulieren met gemeenten een belangrijk verbeterpunt
is om de bureaucratie tegen te gaan. Vanwege het belang dat de
adviesbureaus hechten aan deze voorwaarde, dient deze voorwaarde te
worden toegevoegd aan het kavelpaspoort.
Uit het referentie-kavelpaspoort kan er aan de hand van bovengenoemde
beoordelingen een basis-kavelpaspoort opgesteld worden met de minimaal
nodig geachte randvoorwaarden (zie Tabel 5.7). Het basis- kavelpaspoort telt
22 randvoorwaarden die een ruimtelijk kader bieden waarbinnen de woning
ontwikkeld kan worden, met extra gegevens ten behoeve van het
ondersteunen van de particulier. Randvoorwaarden met betrekking tot
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overige zaken, zoals de gronduitgifte, dienen niet te worden opgenomen in
het kavelpaspoort. Dit basis-kavelpaspoort is toepasbaar op iedere locatie en
zal dienen als uitgangspunt voor de gemeentelijke organisatiestructuur.
Bij de invulling en totstandkoming van de inventarisatielijst moet een aantal
opmerkingen geplaatst te worden. De adviseurs geven aan dat een
kavelpaspoort zeer locatieafhankelijk is en niet zomaar algemeen geldig kan
zijn. De reeds bepaalde randvoorwaarden (22 van de 74) zijn de minimale
eisen waaraan een kavelpaspoort dient te voldoen en biedt daarom ruimte
voor toevoegingen in geval van locatiespecifieke omstandigheden (optioneel).
Belangrijk aspect bij het kavelpaspoort blijft om de particulier, en tevens de
betrokken partijen, duidelijkheid te bieden over de gestelde kaders, waarbij
meetbare eisen gewenst zijn om het proces te vereenvoudigen.
5.4.

Resumé
Een kavelpaspoort is een documenten waarin de bebouwingsmogelijkheden
van een kavel op overzichtelijke wijze worden weergegeven. Voor gemeenten
vervult het document een relatief belangrijke rol omdat het kavelpaspoort
gezien kan worden als een integrale samenkomst van het gemeentelijk proces
met betrekking tot het (collectief) particulier opdrachtgeverschap.
Onderstaande tabel biedt een totaaloverzicht van de randvoorwaarden (22)
die opgenomen dienen te worden in het basis-kavelpaspoort:

Tabel 5.7
Minimaal op te nemen
randvoorwaarden

Randvoorwaarden Basis-Kavelpaspoort
Situatieschets van het betreffende gebied (afbeelding)
Plattegrond van de kavel
Afmetingen en oppervlakte van de kavel
Afmetingen en oppervlakte van het bouwvlak
Rooilijn op de kavel
Parkeernorm
Parkeerlocatie (eigen terrein, parkeergarage, etc.)
(Parkeer)Ontsluiting van de kavel aan de omgeving
Uitleg over wat een kavelpaspoort is en inhoudt
Het type kavel dat aangeboden wordt (bestemd voor woon-werken, 'waterkavel', etc.)
Grondprijs / Kavelprijs
Het woningtype dat gerealiseerd moet worden
De aard van de bebouwing (alleen wonen, woon-werken, etc.)
Het maximaal aantal m² te realiseren aan bedrijvigheid (indien woon-werken)
Maximaal afneembaar aantal m² bouwgrond (voornamelijk bij kaveleiprincipe)
Percentage van de kavel dat bebouwd mag worden
Randvoorwaarden m.b.t. de bouwhoogte van het ontwerp
Goot-/Nokhoogte
Sfeerbeelden/Impressies (ter promotie project, ter inspiratie, etc.)
Geldende toetsingsregels van het ontwerp (toetsen aan bouwbesluit, welstandsvrij, etc.)
Begripsbepaling m.b.t. gebruikte termen (verduidelijken voor de particulier)
Contactgegevens van de diverse betrokken gemeentelijke partijen
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Alle partijen trachten de particulier zo goed mogelijk te ondersteunen in het
totale traject, waarbij de architecten zich meer focussen op de
bebouwingsmogelijkheden en het realiseren van het ontwerp terwijl de
andere partijen meer aandacht besteden aan procesgerelateerde zaken. Het
willen ondersteunen van de particulier komt voort uit het niet-professionele
karakter van de gemiddelde consument, waardoor men niet altijd beschikt
over voldoende kennis en/of expertise. Het verschaffen van duidelijkheid
geniet daarom de prioriteit.
Bij het opstellen van een kavelpaspoort, geschikt voor een specifieke locatie,
gebeurt vanuit het referentie-kavelpaspoort. Uit de referentie is een basiskavelpaspoort opgesteld, bestaande uit 22 randvoorwaarden, dat aangevuld
kan worden met optionele kaders. Een kavelpaspoort dient locatieafhankelijk
te zijn vanwege de aanwezigheid van locatiespecifieke aspecten per kavel.
Figuur 5.1 geeft een schematische weergave van hoe een kavelpaspoort
opgesteld dient te worden per locatie.
Figuur 5.1
Schematische
weergave bepaling
kavelpaspoort

Een van de belangrijkste aspecten bij een kavelpaspoort is om de particulier,
en tevens de betrokken partijen, duidelijkheid te bieden over de gestelde
kaders. Meetbare eisen zijn gewenst zodat er een raamwerk ontstaat
waarbinnen het eigen initiatief mogelijk gemaakt wordt en het proces
vereenvoudigd wordt.
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6

Organisatie

Een correct functionerende gemeentelijke organisatie dient binnen een (C)POtraject ervoor te zorgen dat er intern functioneel en efficiënt gehandeld wordt
met een minimalisatie van mogelijke problemen voor de particulier. Vanuit
het volledige (C)PO-proces wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar de vraag
hoe de interne structuur van de gemeenten opgebouwd kan worden.
Vanwege de rol die een kavelpaspoort vervult ten aanzien van de vorming
van de organisatie (zie Hoofdstuk 5) wordt dit document gebruikt als basis
voor de organisatiestructuur. De informatie in dit hoofdstuk is (voornamelijk)
verkregen vanuit gesprekken met gemeenten en adviesbureaus (zie Bijlage 1).
6.1.

Inventarisatie Gemeentelijke Disciplines
Om de (benodigde) gemeentelijke disciplines te bepalen is de reeds
gehanteerde inventarisatielijst (zie Bijlage 2) voorgelegd aan diverse
gemeenten om per randvoorwaarde aan te geven welke gemeentelijke
disciplines verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming ervan. Op basis van
de ingedikte inventarisatielijst (zie Tabel 5.7) wordt er bepaald welke
disciplines van belang zijn voor het (C)PO-proces bij de opstelling van het
kavelpaspoort. Het opstellen van het kavelpaspoort is echter een onderdeel
van het totale (C)PO-traject. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de
betrokken gemeentelijke disciplines aangaande de opstelling van het
kavelpaspoort en een overzicht van de betrokken disciplines ten aanzien van
het voltallige proces gecombineerd met bijpassende organisatiestructuren en
de te hanteren werkwijze.

6.1.1.

Gemeentelijke Disciplines t.b.v. het Kavelpaspoort

De bepaling van de gemeentelijke disciplines per randvoorwaarde is gebeurd
op basis van hoe vaak een betreffende discipline is ingezet onder de
benaderde gemeenten. Indien er bij een bepaalde randvoorwaarde meerdere
gemeentelijke disciplines zijn geïnventariseerd zullen deze disciplines
gezamenlijk optreden als verantwoordelijke partijen.
Op basis van het referentie-kavelpaspoort kan er aangenomen worden dat er
in totaal, onder de reeds gerealiseerde (C)PO-projecten, twaalf gemeentelijke
disciplines actief zijn geweest (zie Bijlage 8). Voor het opstellen van het basiskavelpaspoort, 22 randvoorwaarden, zijn er minder gemeentelijke disciplines
gewenst. Om te bepalen welke disciplines er benodigd zijn voor de
totstandkoming van het basis-kavelpaspoort worden de randvoorwaarden uit
dit kavelpaspoort gekoppeld aan de lijst van gemeentelijke disciplines. Op
deze wijze ontstaat er een totaaloverzicht van betrokken partijen voor het
opstellen van het basis-kavelpaspoort. Een overzicht van de gemeentelijke
disciplines wordt weergegeven in Tabel 6.1:
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Randvoorwaarden Kavelpaspoort

Gemeentelijke Disciplines

Algemene Aspecten

Algemene Aspecten

Uitleg over wat een kavelpaspoort is en inhoudt

Projectleider

Situatieschets van het betreffende gebied (afbeelding)

Stedenbouw

Het type kavel dat aangeboden wordt

Stedenbouw

Kavelgegevens

Kavelgegevens

Grondprijs / Kavelprijs

Grondzaken

Plattegrond van de kavel

Stedenbouw

Afmetingen en oppervlakte van de kavel

Stedenbouw

Afmetingen en oppervlakte van het bouwvlak

Stedenbouw

Rooilijn op de kavel

Stedenbouw

Het woningtype dat gerealiseerd moet worden

Stedenbouw

Woonbeleid

De aard van de bebouwing (woon-werken, etc.)

Stedenbouw

Woonbeleid

Het maximaal aantal m² te realiseren aan bedrijvigheid

Stedenbouw

Woonbeleid

Bebouwingsregels

Bebouwingsregels

Maximaal afneembaar aantal m² bouwgrond (kaveleiprincipe)

Stedenbouw

Percentage van de kavel dat bebouwd mag worden

Stedenbouw

Projectleider

Woonbeleid

Grondzaken

Randvoorwaarden m.b.t. de bouwhoogte van het ontwerp

Stedenbouw

Projectleider

Woonbeleid

Grondzaken

Goot-/Nokhoogte

Stedenbouw

Parkeernorm

Verkeer

Parkeerlocatie (eigen terrein, parkeergarage, etc.)

Verkeer

Stedenbouw

(Parkeer)Ontsluiting van de kavel aan de omgeving

Verkeer

Stedenbouw

Overige Aspecten

Overige Aspecten

Sfeerbeelden/Impressies (promotie project, inspiratie, etc.)

Stedenbouw

Geldende toetsingsregels van het ontwerp (bouwbesluit,etc.)

Stedenbouw

Begripsbepaling m.b.t. gebruikte termen

Communicatie

Contactgegevens van betrokken gemeentelijke partijen

Projectleider

Tabel 6.1
Overzicht van
gemeentelijke
disciplines per
randvoorwaarde

Stedenbouw

Projectleider

Woonbeleid

Grondzaken

Projectleider

Uit Tabel 6.1 blijkt dat voor het opstellen van een kavelpaspoort zes
verschillende disciplines en/of ambtenaren benodigd zijn, te weten: een
Projectleider en de disciplines Stedenbouw, Woonbeleid, Grondzaken,
Verkeer en Communicatie. Indien er sprake is van locatiespecifieke aspecten
kunnen op ‘ad hoc’ basis extra disciplines betrokken worden om het
kavelpaspoort te complementeren. Hierbij moet worden aangetekend dat
door de toevoeging van optionele randvoorwaarden de organisatie niet per se
verandert. Zoals blijkt uit Bijlage 8 zijn voor de meeste optionele
randvoorwaarden dezelfde gemeentelijke disciplines benodigd als voor het
opstellen van het basis-kavelpaspoort. Slechts in zeer specifieke gevallen,
bijvoorbeeld voor een archeologisch onderzoek, dienen er daadwerkelijk
‘extra’ disciplines betrokken te worden bij de opstelling van het
kavelpaspoort. In algemene zin kan er daarom gesteld worden dat de
disciplines die benodigd zijn voor het opstellen van het basis-kavelpaspoort
tevens betrokken worden voor het opstellen van het ‘optionelekavelpaspoort’ waardoor de organisatie veelal in dezelfde samenstelling
functioneert.
Voor de discipline Stedenbouw is een belangrijke rol weggelegd ten aanzien
van het opstellen van de bebouwingskaders. Omdat de Stedenbouw
verantwoordelijk is voor de vertaling van het stedenbouwkundig plan, en
eventueel het BKP-plan, naar het kavelpaspoort is er betrokkenheid bij
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nagenoeg iedere randvoorwaarde gewenst. De overige disciplines opereren
daarom voornamelijk in samenwerking met een stedenbouwkundige.
6.1.2.

Gemeentelijke Disciplines t.a.v. het Volledige (C)PO-proces

Het opstellen van het kavelpaspoort behelst een onderdeel van het totale
(C)PO-proces. Naast de geïnventariseerde ambtenaren/disciplines zijn er
tevens enkele andere afdelingen/ambtenaren van belang. Om de bijbehorende
organisatievorm van een (C)PO-traject te bepalen is een totaal overzicht van
de betrokken gemeentelijke disciplines/ambtenaren met bijbehorende
belangen/rollen gewenst.
Voor de start van de uitgifte van kavels dienen een aantal zaken geregeld te
zijn met betrekking tot het proces dat de particulier moet doorlopen
(inschrijven, aanbetalingen, etc.). Een tweetal planjuristen, zowel
privaatrechtelijk als publiekrechtelijk, is nodig om enerzijds de
koopovereenkomst en de inschrijvingscriteria vast te leggen en anderzijds om
de rechtsgeldigheid van de bestemmingsplanvoorwaarden en het BKP- en/of
de welstandseisen in het kavelpaspoort te bepalen.
Vooraf aan de kavelverkoop dient bepaald te zijn hoe de kavels in de markt
gezet worden, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de afdeling van
Communicatie & Marketing. Ten tijde van de uitgifte is er een belangrijke rol
weggelegd voor de uitgiftemedewerker. Deze persoon ondersteunt de
particulier gedurende de koop en het (C)PO-proces. De koperscoach fungeert
daarom als aanspreekpunt voor de particulier. Voor deze rol zijn een tweetal
aspecten van belang; enerzijds dient er kennis te zijn van de interne
gemeentelijke organisatie, waarin hij/zij interdisciplinair te werk gaat, om te
zorgen dat de particulier niet 'verdrinkt' in de bureaucratie en anderzijds is de
persoonlijkheid van de uitgiftemedewerker een belangrijk aandachtspunt. De
functie verlangt een 'peoples person' die zich kan verplaatsen in de
belevingswereld van particulieren, snel reageert en denkt in mogelijkheden in
plaats van onmogelijkheden.
Om discussies ten aanzien van mogelijk te realiseren ontwerpen te
voorkomen is het gewenst om de afdeling van Bouw & Woningtoezicht en/of
Welstand tijdig te betrekken binnen het proces.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de totaal nodig geachte
gemeentelijke disciplines. De gearceerde disciplines zijn benodigd voor het
opstellen van het kavelpaspoort.
Tabel 6.2
Overzicht
disciplines/ambtenaren
voor de
organisatievorming

Gemeentelijke disciplines/ambtenaren t.a.v. volledig (C)PO-proces
Projectleider

Grondzaken

Stedenbouw

Communicatie

Woonbeleid

Verkeer

Jurist (Privaat)

Uitgiftemedewerker

Jurist (Publiek)

Welstand en/of Bouw & Woningtoezicht
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6.2.

Organisatievorm
De noodzakelijk geachte gemeentelijke disciplines (Tabel 6.2.) dienen in een
organisatievorm opgenomen te worden waardoor het interne proces optimaal
kan presteren. In deze paragraaf wordt de gewenste organisatievorm bepaald
waar vervolgens een bijbehorende werkwijze bij geschetst wordt om inzicht
te verkrijgen in de samenhang tussen proces- en organisatiestructuur.

6.2.1.

(C)PO Organisatie

Door gemeenten en adviseurs wordt er aangeraden om voor de algehele
organisatie van het (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap een vast team
aan te stellen dat de continuïteit waarborgt. Een teamleider, de
uitgiftemedewerker en de afdeling van Communicatie&Marketing dienen
daar in ieder geval in vertegenwoordigt te zijn. Vanwege de belangrijke rol
van de discipline Stedenbouw is het aan te raden om deze disciplines tevens
in het 'vaste' team op te nemen. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen of
er meerdere leden in het team opgenomen dienen te worden. Tevens kan het
vaste team te zijner tijd aangevuld worden met ad hoc leden indien er
inspraak vereist is op locatiespecifieke aspecten.
De teamleider is van belang om binnen het (C)PO-traject als aanspreekpunt
binnen de gemeenten te fungeren, een rol die de uitgiftemedewerker vervult
ten behoeve van de particulieren (zie paragraaf 6.1.2). De aanspreekpunten in
de vorm van een teamleider en van een uitgiftemedewerker zorgen ervoor
dat er zowel in de Back Office als in de Front Office duidelijkheid heerst over
hoe de communicatielijnen lopen en daarmee wordt de bureaucratie (zie
paragraaf 3.1.2.) tegengegaan.
Om de organisatie ten aanzien van het particuliere opdrachtgeverschap te
vormen dient er gekeken te worden naar hoe de verschillende
afdelingen/belanghebbenden samen moeten werken. Vanuit het bestuur
wordt het beleid opgesteld wat door de ambtelijke organisatie uitgevoerd
dient te worden (zie paragraaf 3.1.1.). De uitvoerende gemeentelijke
disciplines werken samen zonder dat er sprake is van een duidelijke
hierarchie (veel horizontale relaties). Het multidisciplinaire karakter, met
mogelijke toevoegingen van ad hoc disciplines, zorgt voor een dynamische
werkomgeving waarbij er op basis van onderling overleg beslissingen
worden genomen over de op te stellen kaders. Deze manier van werken is
alleen mogelijk indien de vertegenwoordigers van de betreffende disciplines
beschikken over de benodigde specialistische kennis aangaande het (C)POproces. Dergelijke werkwijze kan het best geïmplementeerd worden in een
adhocratie of netwerkorganisatie (Drucker, 1988).
De gewenst organisatievorm voor een (C)PO-traject is weergegeven in Figuur
6.1:
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Figuur 6.1
Gemeentelijke
organisatie (C)POtraject

Een aantal aspecten dienen te worden toegelicht bij de keuze voor de
afgebeelde organisatievorm (Figuur 6.2). Een adhocratie wordt aangeduid als
een complexe en dynamische organisatievorm (Mintzberg, 1979) waarbij extra
aandacht besteed dient te worden aan de coördinatie, door de niethiërarchische structuur, en het waarborgen van de continuïteit. De teamleider
is verantwoordelijk voor deze aspecten en dient hiervoor als manager op te
treden.
De genoemde organisatiestructuur biedt belangrijke voordelen bij het (C)POproces. De grote beweeglijkheid van de organisatie (Mintzberg, 1979) zorgt
ervoor dat er goed ingespeeld kan worden op veranderingen in de omgeving
of op vragen van klanten. Dit komt overeenkom met het dynamische karakter
van (C)PO (zie Hoofdstuk 3). Tevens zorgt de organisatievorm, als
tegenhanger van de bureaucratie, ervoor dat het proces wordt versoepelt
voor de particulier.
6.2.2.

Organisatie Kavelpaspoort

Per gemeente kan er gekozen worden om te starten met meerdere (C)POprojecten tegelijkertijd waardoor er tevens meerdere kavelpaspoorten
(projecten) opgesteld dienen te worden. In dergelijke gevallen zijn niet per se
dezelfde ambtenaren werkzaam per projectgroep. Om het overzicht op de
werkzaamheden en het resultaat te behouden wordt er voor ieder project een,
mogelijk dezelfde, projectleider aangesteld.
Om een kavelpaspoort op te stellen dient er door de zes disciplines (Tabel
6.2.), in mogelijk wisselende samenstellingen, nauw samengewerkt te
worden. Waar er in de ‘normale situatie’ per afdeling een 'probleem' wordt
opgelost moeten er nu zaken geregeld worden die dwars door de afdelingen
lopen. Het organiseren van tijdelijke projectgroepen, aangevuld met
mogelijke ad hoc disciplines (voor locatiespecifieke aspecten), zorgt ervoor
dat er beslissingen gemaakt kunnen worden over de op te stellen kaders.
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Vanwege het tijdelijke karakter voor het realiseren van een (C)PO-project is er
voor het opstellen van een kavelpaspoort een projectorganisatie gewenst. De
projectorganisatie dient gevormd te zijn als een (tijdelijke) matrixorganisatie
vanwege het feit dat er dwars door de afdelingen samengewerkt dient te
worden en er sprake is van een 'ad hoc karakter' (Nieuwenhuis, 2008). De
organisatie van een kavelpaspoort komt er daardoor als volgt uit te zien:
Figuur 6.2
Gemeentelijke
organisatie voor
opstellen
kavelpaspoort

6.3.

Gemeentelijke Werkwijze
Het dynamische karakter waar (C)PO door gekenmerkt wordt en de
omkering van het gemeentelijk proces, waarbij de particulier uitgangspunt is
voor ontwikkelingen, vraagt om een andere aanpak/werkwijze van de interne
organisatie van gemeenten. De huidige werkwijze van gemeenten moet
flexibeler verlopen om het interne proces te optimaliseren (Feijtel & De
Zeeuw, 2013). Het is aan de gemeenten om meer initiërend (een actieve rol)
en meer faciliterend op te treden (Heurkens, 2012). Dit proces dient vanuit het
bestuur ondersteund te worden om de ambtenaren te enthousiasmeren en op
correcte wijze bij te sturen. Waar voorheen het gemeentelijk proces vast liep
bij de formele regelgeving en/of toetsing van nieuwe initiatieven, doordat er
beperkt klantgericht gehandeld werd, is het nu aan gemeenten om de
particulieren te adviseren en nieuwe inzichten te geven ter optimalisatie van
het proces, een rol die in grote mate is weggelegd voor de
uitgiftemedewerker.
Het realiseren van de gewenste cultuuromslag is geen eenvoudige opgave.
Om op een succesvolle wijze de cultuuromslag te verwezenlijken dienen er
volgens Cohen en Kotter (2002) een aantal stappen doorlopen te worden. Om
gemeenten ervan te overtuigen dat een verandering van werkwijze
noodzakelijk is voor het succesvol ten uitvoer brengen van het (C)PO-traject
dient er binnen de organisatie een gevoel van urgentie te heersen omtrent de
verandering en dient angst en onzekerheid gereduceerd te zijn. Om dit te
verwezenlijken dient er vanuit de organisatie een groep mensen te zijn die de
‘kar trekken’ en voor draagvlak zorgen. Door een concrete en realistische
visie op te stellen worden medewerkers geïnformeerd over de (toekomstige)
veranderingen en worden de veranderingen blijvend in de organisatie
verankerd. Het meest lastige aspect voor de organisatie is om op relatief korte
termijn successen zichtbaar te maken om kritische/pessimistische geluiden
over de verandering tegen te gaan. Vanwege het feit dat het (C)PO-traject
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verspreid is over meerdere maanden/jaren is succes op korte termijn mogelijk
niet haalbaar.
De cultuurverandering heeft met name te maken met het openbreken van de
mindset waardoor de bestaande denkwereld van medewerkers verandert
(Straathof & Van Dijk, 2003). De cultuur verandering brengt niet alleen een
verandering in denken met zich mee maar tevens een verandering van
gedrag. Door de ‘nieuwe’ rol van particulieren kan er echter alleen succes
behaald worden wanneer de huidige werkwijze aangepast wordt ondanks
dat dit geen eenvoudig proces zal zijn.
Vanwege de slechte marktomstandigheden is het voor gemeenten van belang
om kavels te verkopen die onder meer de doorstroming op de woningmarkt
stimuleren (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2012) en, in het geval van
(C)PO, vitaliteit en diversiteit realiseren in de stad (zie paragraaf 2.1.2.). De
gemeenten dienen meer een netwerkfunctie te vervullen, waarbij er getracht
moet worden om burgers, ondernemers en ontwikkelaars te interesseren en
samen te brengen in het implementeren van initiatieven (Feijtel & De Zeeuw,
2013). Deze werkwijze moet er voor zorgen dat er een situatie gecreëerd
wordt waarbinnen alles toegankelijk en bruikbaar gemaakt wordt voor de
consument (zie paragraaf 3.1.2.) en het (C)PO optimaal ten uitvoer gebracht
kan worden.
6.4.

Resumé
Een correct functionerende gemeentelijke organisatievorm dient ervoor te
zorgen dat er intern functioneel en efficiënt gehandeld wordt en dat de
mogelijke problemen waar een particulier tegen aan kan lopen binnen de
gemeenten geminimaliseerd worden.
Voor het ten uitvoer brengen van een (C)PO-proces zijn er in totaal tien
verschillende disciplines en/of ambtenaren gewenst. Onder de totale
organisatie vallen tevens de projectgroepen die nodig zijn voor het opstellen
van de kavelpaspoorten. Indien er sprake is van locatiespecifieke aspecten
kunnen er op ‘ad hoc’ basis extra disciplines betrokken worden ter
ondersteuning. De gewenste disciplines/ambtenaren zijn:
▪
▪
▪
▪
▪

Projectleider
Stedenbouw
Woonbeleid
Grondzaken
Communicatie&Marketing

▪
▪
▪
▪
▪

Verkeer
Uitgiftemedewerker
Planjurist (Priv.)
Planjurist (Publ.)
Welstand/Toezicht

De organisatiestructuur kan in feite verdeeld worden in twee aparte
organisaties: Een organisatiestructuur voor het voltallige (C)PO-traject en een
organisatiestructuur voor het opstellen van een kavelpaspoort.
Ten aanzien van het voltallige proces wordt een vast team aangesteld dat de
continuïteit van het particuliere opdrachtgeverschap waarborgt. Een
teamleider, de uitgiftemedewerker en de afdeling Communicatie&Marketing
dienen minimaal in het vaste team vertegenwoordigt te zijn. De teamleider en
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de uitgiftemedewerker fungeren in dit proces als aanspreekpunt; de
teamleider is het aanspreekpunt binnen de gemeenten en de
uitgiftemedewerker het aanspreekpunt voor particulieren is. Het
multidisciplinaire karakter van het (C)PO-proces zorgt voor een dynamische
werkomgeving waarbij er op basis van onderling overleg beslissingen worden
genomen. Om een dergelijke werkwijze mogelijk te maken is er een
organisatie gewenst in de vorm van een adhocratie of netwerkorganisatie.
Om een kavelpaspoort op te stellen dient er nauw samengewerkt te worden
tussen de benodigde disciplines. Door het organiseren van tijdelijke
projectgroepen, aangevuld met mogelijke ad hoc disciplines, worden de
kaders van het kavelpaspoort bepaald. Een projectorganisatie, in de vorm van
een (tijdelijke matrixorganisatie), is gewenst omdat er dwars door de
afdelingen samengewerkt dient te worden en er sprake is van een 'ad hoc
karakter'.
Behalve de organisatievorm is de werkwijze van de gemeentelijke organisatie
van belang voor het optimaal presteren ten aanzien van het particuliere
opdrachtgeverschap. De klantgerichtheid dient centraal te staan in combinatie
met een meer actieve en faciliterende houding, zodat er een optimale situatie
ontstaat waarbinnen het (C)PO ten uitvoer gebracht kan worden. Om deze
cultuuromslag te verwezenlijken zal echter eerst de huidige mindset
opengebroken moeten worden om een verandering van de bestaande
denkwereld van medewerkers mogelijk te maken.
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7

Conclusies & Aanbevelingen

Aan de hand van de bevindingen uit de theoretische en praktische analyse
wordt er een uitspraak gedaan over de gewenste interne gemeentelijke
organisatie bij (C)PO-projecten. Voor dit onderzoek is de volgende
probleemstelling reeds geformuleerd (zie paragraaf 1.3.):
Hoe zou het interne proces bij gemeenten georganiseerd moeten worden om bij te
kunnen dragen aan een verbetering van de (uniforme) aanpak voor nieuwe (C)POprojecten en aan een optimalisatie van het ontwikkeltraject?
Met behulp van de beantwoording van de opgestelde deelvragen (zie
paragraaf 1.3.) worden conclusies getrokken ten aanzien van de
probleemstelling. De conclusies vormen vervolgens de basis voor de op te
stellen aanbevelingen.
7.1.

Conclusies
In dit onderzoek wordt beoogd een organisatievorm te bepalen voor het
interne gemeentelijk proces aangaande het C)PO-traject. De conclusies die
getrokken worden uit dit onderzoek zijn:


Om (C)PO structureel toe te passen dient er enerzijds
onvoorwaardelijke steun vanuit het bestuur te zijn en anderzijds is er
cultuuromslag van de gemeentelijke werkwijze noodzakelijk.
Doordat de particulier uitgangspunt wordt van de ontwikkelingen
dienen gemeenten actiever en op een meer faciliterende wijze, in
tegenstelling tot de ‘vertrouwde’ toetsende rol, op te treden.



Door middel van een door gemeenten opgesteld kavelpaspoort
dienen particulieren in de pre-initiatieffase inzicht te verkrijgen over
de ontwikkelmogelijkheden van een specifiek kavel.



Het basis-kavelpaspoort is uniform toepasbaar per locatie. Vanwege
de veelal aanwezige locatiespecifieke aspecten kan er door
toevoeging van optionele randvoorwaarden een locatieafhankelijk
kavelpaspoort opgesteld worden.



Het basis-kavelpaspoort bestaat uit 22 (ruimtelijke) randvoorwaarden
die bepaald worden door een projectleider in samenwerking met
(vertegenwoordigers van) de gemeentelijke disciplines van
Stedenbouw,
Wonen,
Grondzaken,
Verkeer
en
Communicatie&Marketing.
De
optioneel
toe
te
voegen
randvoorwaarden worden veelal bepaald door dezelfde
gemeentelijke disciplines die benodigd zijn voor het opstellen van het
basis-kavelpaspoort. Een uitbreiding van het kavelpaspoort zorgt
daarom niet per se voor een uitbreiding van de organisatie.

J.R.v.d.Weide

Pagina | 50



Voor het voltallige (C)PO-proces is een vast team nodig dat de
continuïteit van het particulier opdrachtgeverschap waarborgt. Het
team dient minimaal te bestaan uit een teamleider,
uitgiftemedewerker en vertegenwoordigers van de gemeentelijke
disciplines van Communicatie&Marketing en Stedenbouw.



Voor het volledige (C)PO-proces is vanwege het multidisciplinaire
karakter en de dynamische werkomgeving een adhocratie gewenst
om het proces optimaal ten uitvoer te brengen. Voor het opstellen van
de kavelpaspoorten zijn projectgroepen groepen nodig in de vorm
van (tijdelijke) matrixorganisaties om het samenwerken tussen
diverse afdelingen te bewerkstelligen. De organisaties dienen als
volgt gevormd te worden:

Figuur 7.1
Boven:
Gemeentelijke
organisatie (C)POtraject
Onder:
Gemeentelijke
organisatie voor het
opstellen van een
kavelpaspoort
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7.2.

Aanbevelingen
Dit onderzoek met de bijbehorende conclusies vormen de basis voor enkele
aanbevelingen ten aanzien van een optimalisatie van het ontwikkeltraject.

7.3.



Voor het succesvol ten uitvoer brengen van een (C)PO-proces is
specialistische kennis vereist in de organisatie. Indien deze kennis
niet voorhanden is dient dit extern verkregen te worden.



Om het (C)PO-proces te vereenvoudigen voor particulieren en
gemeenten dient er een uitgiftemedewerker aangesteld te worden.
Voor de particulieren is de medewerker het aanspreekpunt vanuit de
gemeente. Om de particulier bij te staan is het van belang dat deze
persoon zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de
zelfbouwer. Ten aanzien van het interne proces dient de
uitgiftemedewerker een proactieve en interdisciplinaire rol te
vervullen.



Gemeenten die willen starten met een (C)PO-traject wordt
aanbevolen om in de pre-initiatieffase een overzichtelijk en
begrijpelijk kavelpaspoort op te stellen om de particulier op
duidelijke wijze inzicht te verschaffen in de ontwikkelmogelijkheden
van een specifiek kavel.



Gemeenten die op (C)PO inzetten dienen de particulier te vertrouwen
en te ondersteunen waarbij een cultuuromslag nodig is om de
particulier de juiste mate van vrijheid te geven voor het realiseren
van de eigen ‘droomwoning’.

Vervolgonderzoek
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen er enkele aanbevelingen
gedaan worden voor vervolgonderzoek:


In dit onderzoek is het (basis-)kavelpaspoort bepaald aan de hand
van verkregen resultaten via gemeenten, adviesbureaus en
architecten. Voor vervolgonderzoek is het interessant om het
opgestelde kavelpaspoort te laten toetsen door particulieren om te
onderzoeken of er voldoende aanknopingspunten geboden worden
voor het realiseren van de gewenste woning.



Het kavelpaspoort wordt in dit onderzoek, en tevens in de huidige
situatie, gehanteerd om de bebouwingsmogelijkheden weer te geven
voor een beschikbaar kavel ten behoeve van woningbouw. Uit
gemeentelijke gesprekken is gebleken dat een kavelpaspoort mogelijk
bruikbaar
is
voor
het
in
kaart
brengen
van
de
ontwikkelmogelijkheden van bedrijfslocaties. Voor vervolgonderzoek
is het interessant om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
een kavelpaspoort op te stellen voor (braakliggende) bedrijfslocaties.



De kavelpaspoorten gebruikt in dit onderzoek zijn allen gericht op de
ontwikkeling van een nieuwe woning op een braakliggende kavel. In
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een vervolgonderzoek kan er onderzocht worden wat de
mogelijkheden zijn voor een kavelpaspoort ten behoeve van
renovatie en/of transformatie en wat de overeenkomsten/verschillen
zijn met een kavelpaspoort voor nieuwbouw.


In dit rapport komt naar voren hoe de organisatiestructuur bij een
(C)PO-traject gevormd dient te worden. Echter zijn veel gemeenten
niet op deze wijze ingericht. Voor verder onderzoek is het interessant
om te onderzoeken hoe deze organisatieverandering het best
gestructureerd kan worden.
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Interview A: De Regie
Marcel Kasteijn
6 Maart 2013
(C)PO Adviseur
(C)PO
Het valt niet te veralgemeniseren dat alle gemeenten hetzelfde handelen. De
economische crisis dwingt gemeenten echter om meer transparantheid te
tonen als het gaat om (C)PO-projecten.
Onder druk van de crisis is alles ontstaan. Geplande opbrengsten worden niet
gerealiseerd en alle ontwikkelingen stagneren waardoor de gemeente met de
ellende blijft zitten. CPO is een interessant model om hier op in te spelen,
maar niet een zaligmakend model: ‘reguliere’ kaveluitgifte kan soms een veel
betere strategie zijn. In de huidige tijd zijn er nog steeds groepen die actief
willen zijn, veelal nieuwkomers op de markt zoals werkloos geraakte
projectontwikkelaars. Echter wordt er nog te vaak op een traditionele manier
gedacht en wordt er vanuit gegaan dat (C)PO de oplossing is voor elk
probleem in de stad.
De periode van traditionele projectontwikkeling is definitief voorbij.
Sommige projecten dienen nog wel steeds volgens die methode ontwikkeld te
worden, PO of CPO niet overal een oplossing voor, maar de consument moet
weer centraal komen te staan. Ook wanneer de markt weer aantrekt is de
consument inmiddels zo verandert, qua gedachtegang, dat wanneer hij/zij
niet zelf wil bouwen in ieder geval wel veel eisen stelt aan het ontwerp. Een
belangrijke factor die hier mee te maken heeft is de schaarste, men vindt dat
het huidige aanbod niet voldoet aan de gestelde eisen en wensen. De
schaarste is eigenlijk een raar gegeven want overal zijn er krimpgebieden aan
te wijzen, is de voorraad nog redelijk op peil en lobbyen de grote
bouwbedrijven nog steeds dat 100.000 woningen per jaar bijgebouwd moeten
worden. Al met al is er eigenlijk nog zat te koop.
De reden dat PO of CPO nog steeds in beperkte mate wordt toegepast heeft te
maken met het feit dat men eerst de eigen woning wil verkopen, net als met
reguliere bouw. Ook is het merkbaar dat PO in de dure sector stagneert.
Omdat het ‘lastige tijden’ zijn moet je een project niet laten afhangen van of
alles verkocht wordt. Belangrijk is om het over een langere periode financieel
op te kunnen vangen. Een overschatting van de markt is dat er moet worden
ingespeeld op specifieke doelgroepen. Als beleidsdoel klinkt het erg ‘leuk’
maar in de praktijk komen er verschillende doelgroepen op een locatie af. Het
speciaal inzetten op één doelgroep sluit tevens teveel andere potentiële
klanten uit.
Randvoorwaarden
Inhoudelijke randvoorwaarden en randvoorwaarden aan het proces zorgen
voor problemen. De randvoorwaarden dienen vooraf duidelijk opgesteld te
zijn, maar dat is soms nog een hele opgave. Per locatie verschilt de
hoeveelheid randvoorwaarden, maar ook de interesse van burgers in de
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randvoorwaarden verschilt per locatie. Op relatief lastige of minder
aantrekkelijke locaties is het voor burgers minder interessant om op de
hoogte te zijn van alle regels, men wil voornamelijk weten wat er gebouwd
kan worden. Bij kwalitatief betere locaties is men meer geïnteresseerd om te
kijken wat er allemaal precies mogelijk is, omdat men daar veel sneller een
echt ‘droomhuis’ wil bouwen in plaats van het realiseren van een goedkope
woning. Op locaties waar de kwaliteit vanzelf blijkt zijn mensen eerder bereid
‘hard ervoor te lopen’. Bij kwalitatief mindere locaties wordt er veelal vanuit
gegaan dat de verkoper voldoende aandacht heeft besteed aan de locatie om
deze van de hand te kunnen doen. De verkoper moet dusdanig z’n best doen
dat mensen het interessant gaan vinden en de locatie willen kopen.
Van te voren moet er door de gemeente niet gekozen worden voor PO of
CPO, maar er moet een model van uitgifte bepaald worden waarbinnen beide
vormen mogelijk zijn. Afhankelijk van een locatie moet er bepaald worden of
er wel of niet specifiek op een van deze vormen wordt ingezet. Bij grote
vrijstaande kavels kan er bijvoorbeeld beter op PO gericht worden. Binnen
het gemeentelijk beleid moet er daarom een grote mate van vrijheid zijn om
dat mogelijk te maken. Het beleid moet een duidelijk onderscheid maken
tussen proces en inhoud. Er moet flexibel op marktomstandigheden
ingespeeld worden, maar voor de inhoud is het belangrijk dat er vanuit de
locatie gedacht wordt. Afhankelijk van de opgave liggen bepaalde keuzes
meer of minder voor de hand, maar belangrijk is dat er zo flexibel mogelijk
gehandeld wordt. Er moet niet over een te groot gebied woningen/kavels
uitgeven worden, de verspreiding moet niet te groot worden. In kleinere
delen uitgeven zodat men sneller in een echte woonwijk terecht komt geniet
de voorkeur.
Mensen vinden het vervelend wanneer er een locatie op de markt gezet wordt
en het is niet duidelijk wat er allemaal kan en wat de risico’s zijn. Op die
manier worden mensen op kosten gejaagd. Bij goede locaties kan dit nog
werken, omdat mensen meer bereid zijn onderzoek te doen. Bij kwalitatief
mindere locaties is men minder bereidt zelf veel acties te ondernemen en
werkt het niet wanneer de kaders niet duidelijk zijn. Als er teveel
onduidelijkheden zijn haakt de particulier vroeg of laat vanzelf af.
Gemeentelijke Organisatie
Doordat voorheen alles uit handen is gegeven door gemeenten (aan
corporaties en ontwikkelaars) is de gemeente ontvreemd van het bouwproces
en van wat er moet gebeuren. De gemeenten zouden daarom veel dichter bij
de particulier betrokken moeten zijn.
Vooraf moeten de vakdiensten bij elkaar komen om te kijken of er op en
aanmerkingen zijn op het plan. Aan de voorkant moet alles duidelijk zijn,
voor zowel de gemeente als voor de particulieren. Er is een bepaalde
consistentie nodig. In het voortraject is veelal iemand van het beleid
aanspreekpunt van het project, het moet iemand zijn die overzicht heeft over
alle partijen.
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Voor gemeenten ligt er de angst dat mensen een vrijheid hebben gekregen die
ze niet zouden moeten hebben. Gemeenten kunnen beter de teugels laten
vieren als het goed gaat, dan opeens strikter optreden in de loop van het
proces. Ook is het voor gemeenten een lastig proces omdat er veel
onbekendheid is over het begrip en gemeenten nog relatief weinig ervaring
hebben met (C)PO. Gemeenten kunnen van elkaar veel leren. Sommige
gemeenten hebben de ‘testfase’ al gehad en moeten die kennis delen,
aangeven wat hun leerpunten zijn en hoe er gehandeld dient te worden.
Als eigenaar van een locatie moet er ook iets gebeuren om de locatie
aantrekkelijk te maken, en moet niet alles worden overgelaten aan
geïnteresseerde particulieren. Het idee heerst dat particulieren alles zelf
willen doen en daarom wordt er in sommige gevallen niks gedaan, met als
gevolg dat het plan niet werkt. Bij particulieren is eenmaal niet zelfde
werkwijze gewenst als met ontwikkelaars en in dat opzicht is nog een hoop
winst te boeken.
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Interview B: Urbannerdam
Hans Vos
27 Maart 2013
(C)PO Adviseur
(C)PO
Veel gemeenten starten tegenwoordig met (C)PO vanuit de redenering om de
huizenmarkt weer op gang te brengen: ‘Als het nergens anders werkt dan
maar via de particulier’. Deze benadering is niet per se verkeerd omdat er op
deze wijze in ieder geval iets gebeurt en (C)PO een kans wordt geboden. Veel
projecten ontstaan momenteel vanuit schaarste. Verschil is echter dat er
voorheen nood was aan de vraagkant en nu juist nood vanuit de aanbod kant.
Ontwikkelaars hadden de gedachte dat de crisis wel zou overwaaien en er
vervolgens weer op de oude manier verder zou worden gegaan. Maar dat zit
er waarschijnlijk niet meer in, omdat er (hopelijk) iets bij de mensen los is
gekomen. Het hebben van inspraak en zeggenschap zou iets ‘normaals’
moeten zijn: ‘Als de geest uit de fles is, krijg je hem niet meer terug’. Ook
gemeenten zien dat het werkt. Het levert leukere wijken op, huizen met een
verhaal en gemeenten verdienen er geld mee. Als de gedachte eenmaal is
ingedaald bij de gemeenten dat (C)PO succesvol is, kan het in de toekomst
een belangrijke rol spelen.
Randvoorwaarden
Een bestemmingsplan kan heel flexibel gemaakt worden, zodat er nog
voldoende vrijheid is voor de particulier. Er zijn voorbeelden waarbij de
bestemmingsplanprocedure parallel loopt aan het bouwproces, met als nadeel
dat er een bepaalde onzekerheid is doordat, wanneer er steekhoudende
tegenargumenten komen, het proces (ernstig) vertraagd kan worden. Indien
gemeenten strikte bestemmingsplannen hanteren is het aantrekkelijker om de
procedure parallel te laten lopen aan het ontwikkelproces omdat particulieren
anders aan de voorkant al erg beperkt worden in hun vrijheid. Uit ervaring
valt de beperking vanuit een bestemmingsplan veelal mee. Een groep vindt
het niet erg om beperkt te zijn, als het maar aan de voorkant duidelijk is. Deze
duidelijkheid wordt tevens veelal geboden door het bestemmingsplan.
Welstand wordt opgelegd omdat er een bepaald beeld is waarbinnen een wijk
moet passen. Gemeenten zouden echter meer moeten vertrouwen op de
burger dat er geen extreme ingrepen gedaan worden die het straatbeeld
verstoren. Welstandeisen zijn echter niet de reden dat burgers zich
terugtrekken. De extreme ontwerpen worden maar in beperkte mate
gerealiseerd, vaak zijn de ontwerpen een behoorlijke vorm van
‘catalogusbouw’. En al zou er een extreem ontwerp gebouwd worden, in het
groter geheel valt dat ontwerp weg. De spelregels maken de eenheid en de
verscheidenheid. Een stedenbouwkundig beeld mag best geregisseerd
worden en particulieren nemen dat ook graag over.
Het advies is om eerst het plan te maken en daarna pas de te kavels verdelen.
Er ontstaat anders mogelijk territoriumgedrag onder de particulier terwijl er
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nog niet eens een plan is. Je werkt met z’n allen aan een goede wijk en er zou
eigenlijk geen plek moeten zijn waar je niet wil zitten.
De negatieve verhalen die heersen rondom het (C)PO hebben voornamelijk te
maken met de duur van het project of de kosten. Duurt het proces te lang
haken mensen af en door de economische crisis zijn er veel mensen die de
financiering niet rond krijgen. Ook wanneer er veel bezwaar vanuit de buurt
komt kan het proces vertraging oplopen.
Het verkrijgen van inzicht in de kosten is daarom een belangrijk aspect, al is
het slechts op basis van kengetallen. Op deze manier kan er meteen gerekend
worden welke invloed een ingreep heeft op het budget.
Ruimtelijk gezien hebben gemeenten angst voor architectonische en
stedenbouwkundige wildgroei omdat ze niet kunnen inschatten wat de
particulieren willen gaan doen. Maar deze angst is een onterechte angst
omdat men redelijk behoudend ontwerpt blijkt uit de vele voorbeelden.
Teveel regels opleggen zorgt meteen voor een bepaald kostenniveau
(gedwongen soort baksteen e.d.) waardoor mensen eerder geneigd zijn om af
te haken. Een particulier stopt er echter zoveel emotie en geld in dat ze niet
snel zullen afhaken.
Gemeentelijke Organisatie
Indien er een projectleider is voor een bepaald gebied, zal de communicatie
via die persoon moeten verlopen. In de voorfase is er een gemeentelijk loket
gewenst vanwege de vele vragen (over van alles en nog wat). Wanneer de
particulieren bij de gemeente langskomen voor specifieke vragen behoren de
belanghebbende disciplines binnen de gemeenten aan te schuiven om alle
vragen te kunnen beantwoorden.
In de beginfase moet er veel informatie naar buiten gaan, maar het proces van
totstandkoming behoort reeds geregeld te zijn. Dit proces zal grotendeels
overeen komen per gemeente of per project (op het gebied van werving en
uitgifte e.d.).
Een cultuuromslag binnen gemeenten is hard nodig, omdat men praten met
particulieren nog steeds ‘eng’ vindt en verkopen aan particulieren zijn ze niet
gewend. Het willen verkopen, en het leuk vinden, zit er bij gemeenten niet in.
Er wordt een pak voorwaarden op tafel gelegd waaraan men zich moet
houden. Dat is de normale gang van zaken terwijl de klantvriendelijkheid
best omhoog mag. Pas als gemeenten door hebben dat mensen het echt willen
is er de bereidheid om te investeren: ‘Gelegenheid schept de bouw’.
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Interview C: Gemeente Den Haag
Hans Sparreboom
16 april 2013
Programmamanager Kleinschalig Opdrachtgeverschap
(C)PO
Het eerste advies om te starten met particulier opdrachtgeverschap: “als je
iets voor elkaar wilt krijgen, zorg dan dat de wethouder erachter staat”. Er
wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de stad en om de
woningmarkt op gang te brengen. PO lijkt een heel mooi verhaal met o.a.
sociale cohesie, betere woningen, etc., maar daarvoor moeten er wel zo min
mogelijk regels worden opgelegd aan de particulier.
Bij het bepalen van de beschikbare locaties in Den Haag is er eerst gekeken
naar wat het oorspronkelijke plan was voor deze plekken. Op veel locaties
liepen nog onderhandelingen met projectontwikkelaars, maar vanwege de
recessie zal er op korte termijn waarschijnlijk weinig gebeuren. Dit is meteen
een heikel punt binnen de gemeente, omdat er mensen zijn die wel het
vertrouwen hebben dat de markt op korte termijn weer aantrekt.
De volgende stap die genomen moet worden is om te kijken naar het product
dat men wil verkopen. In het geval van PO gaat het om een product te
ontwikkelen waarvan men weet, of hoopt, dat de klant het koopt. Het vergt
een andere manier van denken waardoor een totale omslag noodzakelijk is.
De woningen zijn veel meer een marketing geworden.
Gemeentelijk Proces
Het proces is gericht op het verkopen van een product waarvan de regels
(vooraf) vast staan. Er behoren weinig regels te zijn want de klant wil zoveel
mogelijk vrijheid. De prijs staat vast en is vooraf bepaald, gebaseerd op de
maximale te bebouwen ruimte. De maximale ruimte die gegeven wordt,
wordt opgenomen in het bestemmingsplan.
Het college en de gemeenteraad beslissen uiteindelijk over de doorgang.
Gevolgd door nog drie procedures: de bestemmingsplan procedure, wanneer
de grond bouwrijp aangeleverd wordt en hoe het marketing traject wordt
uitgevoerd. Er is tijd nodig om het product te verkopen, te communiceren
naar buiten, etc. Indien er bij het bestemmingsplan geen relevante criteria zijn
kan het daarom parallel verlopen aan het ontwikkelproces. Voordat er gestart
kan worden met de bouw heeft de particulier ongeveer een jaar nodig om het
ontwerp en dergelijke rond te krijgen en dan moet ook de grond bouwrijp
zijn. Ook is er tijd nodig om de producten te presenteren en ervoor te zorgen
dat het in de krant staat en dergelijke ( neemt paar maanden in beslag).
De gemeente wil af van de cyclus die ontstaat bij ontwikkelaars, bijvoorbeeld
wanneer helling van het dak 45% is maar 55% moet zijn van de gemeente. De
ontwikkelaar geeft vervolgens aan dat een dergelijke verandering gevolgen
heeft voor de grondprijs, waardoor er opnieuw onderhandeld moet worden,
er tijd verloren gaat, etc. etc.
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Daarom dient het product letterlijk in de etalage gelegd te worden: De regels
zijn bekend, er is een vaste procedure en een vaste prijs. De burger dient
simpel gefaciliteerd te worden met een vast product, maar dit geldt ook voor
de particuliere investeerders en de ontwikkelaars. Het proces moet niet alleen
simpel gemaakt worden voor de klant maar ook voor de gemeente: ‘Een
gestandaardiseerd proces is daarom gewenst’.
Op de website van de gemeente wordt dagelijks de stand van zaken
bijgehouden. Als iemand afhaakt wordt er aan de andere gegadigden de
mogelijkheid geboden te ‘verhuizen’ naar dat kavel, onder de reeds
opgestelde voorwaarden en methode van loting. Elke stap wordt vastgelegd.
Optieovereenkomst, reserveringsovereenkomst, etc. zodat de gemeente
juridisch gezien de klant niet van het kavel af kan halen, ze hebben het recht
op de grond, in de eerste fase, voor 3 maanden.
Gemeentelijke Organisatie
De klant beschikt niet over de benodigde kennis/ervaring en de gemeente
faciliteert daarin door een koperscoach (uitgiftemedewerker) aan te stellen.
Deze koperscoach zorgt ervoor dat de gemeente niet de oorzaak zal zijn voor
vertraging of problemen. De koper wordt gefaciliteerd in relatie tot de
gemeente, niet in de relatie met architecten en banken e.d. Voor deze rol van
koperscoach zijn projectleiders gewenst omdat zij gewend zijn integraal te
werken, verbindingen te leggen en generalistisch te zijn. Belangrijk zijn ook de
competenties van de mensen zelf, hoe bereid zijn ze om de klant te helpen
(leuk persoon). Koperscoaches zijn veelal projectinspecteurs (bouw en
woningtoezicht).
Klantvriendelijkheid, kwalitatief (verhoudingen ten opzichte van elkaar),
gevarieerd (zo veel mogelijk ruimte voor de klant), zo simpel mogelijk, zo
individueel mogelijk zijn de belangrijkste speerpunten bij PO. De gemeente is
terughoudend ten opzichte van collectiviteit. Er wordt vanuit de gemeente
niet beslist voor de particulier of zij collectief of individueel moeten bouwen.
Getracht wordt een product aan te bieden waarin iemand direct kan bouwen
onafhankelijk van anderen. Het kavelei-principe is in feite een ideaal middel
om de particulier veel invloed te geven bij het ontwerpen. Echter wordt het
principe niet goed begrepen door de consument.
Organisatorisch gezien zijn er drie lagen te onderscheiden:
-

Het ‘winkelteam’ (front-office)
Accountmanagers
(vertegenwoordigers
gemeentelijke disciplines)
Projectteams

van

de

verschillende

De wethouder heeft hierbij het mandaat. Gedurende het proces ontstaat er
geregeld interne weerstand, meestal met betrekking tot geldkwesties.
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Interview D: Gideon Consult
Leonie Lamberts
23 Juli 2013
(C)PO Adviseur
(C)PO
Voor de start met een (C)PO-traject moet er goed nagedacht worden over
waar de particulier zijn/haar geld aan wil uitgeven. Daarbij is het belangrijk
om de instapdrempel zo laag mogelijk te maken voor particulieren. De
hoeveelheid aan informatie die de particulier geboden wordt moet geen
afschrikkende werking hebben, waardoor het van belang is om de particulier
op hoofdzaken informatie te verschaffen. Hoofddoel van gemeenten dient,
vanwege de huidige slechte markt, om servicegericht te zijn naar
particulieren. Dit vraagt om een andere werkwijze van gemeenten, maar wel
een noodzakelijke verandering vanwege het feit dat gemeenten gebaat zijn bij
het verkopen van kavels.
Randvoorwaarden
De manier waarop de regels benoemd worden is een punt van aandacht. De
bouwregels zijn doorgaans in het bestemmingsplan opgenomen, maar een
bestemmingsplan
is
niet
goed
werkbaar
voor
particulieren.
Bestemmingsplannen worden gehanteerd door de architecten. Om de
particulier een vereenvoudigde weergave van de bouwregels te bieden wordt
er een kavelpaspoort opgesteld. De belangrijkste regels worden daarin
benoemd en is er tevens aandacht voor de mate beeldregie die gewenst is op
de betreffende locatie. Op een centrum locatie is veelal een hogere beeldregie
gewenst dan op een uitleglocatie. Via de beeldregie kan ervoor gezorgd
worden dat de woningen binnen het straatbeeld passen. De opgestelde regels
bieden niet alleen een overzicht van de bebouwingsmogelijkheden maar zijn
er ook ter bescherming van de ene particulier naar de andere particulier.
Gemeentelijke Organisatie
Voor de totstandkoming van een (C)PO-project zijn diverse ambtenaren
noodzakelijk. In de eerste plaats is er een publiekrechtelijk jurist nodig die
ervoor zorgt dat het bestemmingsplan de mogelijkheid tot (C)PO biedt en dat
dit op correcte wijze wordt overgenomen in het kavelpaspoort. Tevens is de
publiekrechtelijke jurist verantwoordelijk voor de opstelling van een
welstandsparagraaf, ook wanneer er geen welstandseisen gehanteerd
worden. Naast de publiekrechtelijke jurist is ook een privaatrechtelijke jurist
gewenst voor het opstellen en controleren van de koopovereenkomsten en
voor het bepalen van de inschrijvingscriteria.
Omdat voor het gehele (C)PO-proces marketing een steeds belangrijker
onderdeel vormt, voor bijvoorbeeld het bereiken van geïnteresseerden, is er
voor de gemeentelijke afdeling van Communicatie&Marketing een
belangrijke rol weggelegd. Deze afdeling zorgt ervoor dat er allerlei
infodocumenten beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerden en tevens
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bepalen zij hoe de kavels in de verkoop worden gezet (reclamecampagnes
e.d.).
Als aanspreekpunt voor particulieren is een uitgiftemedewerker gewenst die
bekend is met de ‘weg in de gemeente’. Het type mensen is voor deze functie
een belangrijk aspect. De persoon dient commercieel, vriendelijk en
betrouwbaar te zijn om het proces voor de particulier te veraangenamen.
Tevens is de uitgiftemedewerker de persoon die de reserveringstermijnen van
de particulieren in de gaten houdt en men ervan op de hoogte stelt.
Voor de volledige organisatie is er binnen de gemeente een vast team nodig
dat de kaveluitgifte en de koopovereenkomsten regelt. Dit vaste team bestaat
minimaal uit een vertegenwoordiging van de gemeentelijke discipline van
Communicatie&Marketing en de uitgiftemedewerker. Het team wordt
aangestuurd door een teamleider die in feite een doorgeefluik van informatie
is en het volledige proces coördineert en voor continuïteit zorgt. De
benodigde juristen worden op ad hoc basis betrokken bij het proces.
Voor het opstellen van de kavelpaspoorten gebeurt vanwege de
projectspecifieke kenmerken in projectgroepen. Voor verschillende projecten
is veelal dezelfde bezetting gewenst, maar deze hoeft niet per se hetzelfde te
zijn. Hetzelfde geldt voor de projectleider per opstelling van een
kavelpaspoort. De projectleider kan tegelijkertijd bijvoorbeeld twee of drie
projecten leiden, maar indien er een grote hoeveelheid aan kavelpaspoorten
opgesteld dient te worden zullen er meerdere projectleiders werkzaam zijn.
Uiteindelijk worden de kavelpaspoorten op de markt gebracht om de
particulier de benodigde duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van de
bebouwingsmogelijkheden.
Het wordt tevens aangeraden om iemand van welstand deels te betrekken bij
het proces om ervoor te zorgen dat er bij de omgevingsvergunning aanvraag
geen onvoorziene problemen optreden, maar dat dit aan de voorkant
duidelijk gesteld is. Bij een vergunning aanvraag die niet voldoet aan de
gestelde eisen is er in het kader van de servicegerichtheid gewenst dat de
gemeente adviesgevend optreed. In plaats van het plan alleen af te keuren
wordt er verwacht dat gemeenten meedenken met de particulier om een
oplossing voor het probleem te vinden waardoor de vergunning de volgende
keer wel verleend wordt.

J.R.v.d.Weide

Pagina | 69

Bijlage 2: Referentie Kavelpaspoort
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Bijlage 3: Prioritering Referentie Kavelpaspoort door Gemeenten
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Bijlage 4: Prioritering Referentie Kavelpaspoort door Adviesbureaus
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Bijlage 5: Prioritering Referentie Kavelpaspoort door Architectenbureaus
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Bijlage 6: Totaaloverzicht Prioritering
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Bijlage 7: Beland Randvoorwaarden per ‘Branche’

Gemeenten

Adviesbureaus

Architecten

Kavelpaspoort

1 Situatieschets van het betreffende gebied (afbeelding)

x

x

x

2 Plattegrond van de kavel

x

x

x

3 Afmetingen en oppervlakte van de kavel

x

x

x

4 Afmetingen en oppervlakte van het bouwvlak

x

x

x

5 Rooilijn op de kavel

x

x

x

6 Parkeernorm

x

x

x

7 Parkeerlocatie (eigen terrein, parkeergarage, etc.)

x

x

x

8 (Parkeer)Ontsluiting van de kavel aan de omgeving

x

x

x

9 Uitleg over wat een kavelpaspoort is en inhoudt

x

x

Belang Randvoorwaarde per 'Branche'

10 Het type kavel dat aangeboden wordt (bestemd voor woon-werken, 'waterkavel', etc.)
11 Grondprijs / Kavelprijs
12 Het woningtype dat gerealiseerd moet worden

x

x

x

x

x

x

13 De aard van de bebouwing (alleen wonen, woon-werken, etc.)

x

14 Het maximaal aantal m² te realiseren aan bedrijvigheid (indien woon-werken)

x

x

15 Maximaal afneembaar aantal m² bouwgrond (voornamelijk bij kavelijprincipe)

x

x

x

x

x

x

16 Percentage van de kavel dat bebouwd mag worden
17 Randvoorwaarden m.b.t. de bouwhoogte van het ontwerp

x

18 Goot-/Nokhoogte
19 Sfeerbeelden/Impressies (ter promotie project, ter inspiratie, etc.)

x

20 Geldende toetsingsregels van het ontwerp (toetsen aan bouwbesluit, welstandsvrij, etc.)

x

21 Begripsbepaling m.b.t. gebruikte termen (verduidelijken voor de particulier)

x

22 Contactgegevens van de diverse betrokken gemeentelijke partijen
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Bijlage 8: Gemeentelijke Disciplines per Randvoorwaarde

J.R.v.d.Weide

Pagina | 76

