
Vrijdagochtend 22 april organiseert provincie Gelderland de bijeenkomst voor 
gemeenten ‘Waardevol wonen – Ruimte voor collectieve wooninitiatieven’.  
Wat kunt u als gemeente doen om locaties in te zetten voor dit soort 
burgerinitiatieven? Wat komt er dan bij kijken, wat zijn de voor- en nadelen?  
De voorbeelden in dit document staan deze bijeenkomst centraal.  
Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om uw vragen te stellen.

Bijeenkomst voor gemeenten
Aanvullende informatie

Waardevol Wonen -
Ruimte voor collectieve wooninitiatieven
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Manifest Ruimte voor collectief wonen

Liezelotte Nagtegaal,
initiatiefnemer Manifest Ruimte voor Collectief 

Welke ontwikkelingen er zijn in het gemeenschappelijk wonen en wat 
leveren bewonersinitiatieven op? Hoe kunnen gemeenten initiatieven helpen?

Wat kan uw gemeente doen om collectieve 
woonvormen te stimuleren? 

Voorbeelden van de website van Ruimte voor Collectief wonen 

Een plek in het woningbouwbeleid
1 Neem collectieve en andere woonvormen volwaardig mee  

in de woningbehoefte- en woonwensenonderzoeken die  
ten grondslag liggen aan het woningbouwbeleid van uw 
gemeente. Doe dit door middel van een representatieve 
steekproef. 

2 Als er een locatie vrijkomt voor een bouwproject zijn  
er vaak restricties in het gemeentelijk beleid of in het 
bestemmingsplan waardoor collectieven niet kunnen 
inschrijven. Een voorbeeld is een bouwkavel waar één 
(grote) woning op mag worden ontwikkeld, maar geen 
collectief bestaande uit meerdere huishoudens. Leg in 
beleid vast onder welke voorwaarden collectieven kunnen 
inschrijven op een kavel. Bijvoorbeeld binnen de Ruimte 
voor Ruimte-regeling. Hiermee kunnen meer huishoudens 
profiteren van vrijkomende kavels en/of (maatschappelijk) 
vastgoed en kunnen investeringen en risico’s gedeeld 
worden.

3 Toets initiatieven aan de hand van een bedoelingenlijst en 
zorg dat het initiatief met de beste bijdrage aan de ambities 
en doelen van uw gemeente wint en niet per se de hoogste 
bieder. Zorg voor objectieve en gelijke criteria voor iedere 
initiatiefnemer, zodat burgerinitiatieven (minimaal) 
evenveel kans maken als projectontwikkelaars. 

4 Zorg ervoor dat politiek, beleid, projectleiders en toetsers  
op één lijn zitten.

Helpen met het vinden van locaties
5 Laat collectieven en coöperaties volwaardig meedoen bij 

vraag en aanbod. Stel informatie over vrijkomend vastgoed 
en bouwkavels tijdig en goed vindbaar beschikbaar voor de 
bewonersinitiatieven in uw gemeente of regio. 
Bewonersinitiatieven in uw gemeente (wijk of buurt) 
worden extra gestimuleerd wanneer ze het eerste 
biedingsrecht krijgen.

6 Collectieve woonprojecten hoeven niet per se op gemeente–
grond gerealiseerd te worden. Andere grondeigenaren,  
zoals particulieren, kunnen ook grond beschikbaar stellen 
aan collectieven. Hierbij blijft de gemeente een belangrijke 
partner om het initiatief regeltechnisch mogelijk te maken. 
Daarom is het des te belangrijker dat de gemeente zich 
uitspreekt over de mogelijkheden voor collectieve 
woonvormen op particuliere grond. 

7 Uw gemeente kan een rol spelen in het samenbrengen van 
vraag en aanbod, zowel op gemeentelijke als particuliere 
grond. Wanneer uw gemeente vooraf alle burgerinitiatieven 
en geïnteresseerden in zelfbouw inventariseert, kan er snel 
geschakeld worden wanneer er een locatie beschikbaar komt.

       

https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl
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8 Het meest doeltreffende middel om structureel ruimte  
te maken voor betaalbare collectieve woonvormen, is het 
vastleggen van een streefpercentage of bandbreedte voor 
deze woonvormen in het woningbouwprogramma of door 
middel van een politieke uitspraak. In veel gemeenten 
wordt dit al gedaan voor woningen in het sociale en 
middeldure segment en in sommige gemeenten ook  
voor het aandeel CPO en/of wooncoöperaties. 

9 Met actief grondbeleid, het aanwijzen en reserveren van 
locaties, kunnen doelstellingen en streefpercentages  
van uw gemeente te halen. 

Andere financieringsmodellen
10 Ontwikkel nieuwe financieringsmodellen of manieren van 

gronduitgifte. 
11 De planfase van een project brengt voorinvesteringen met 

zich mee. Kosten die een commerciële partij gemakkelijk 
kan dragen, maar voor een burgerinitiatief soms lastig zijn 
op te brengen. Banken zijn ook niet happig op dergelijke 
voorfinanciering. Om burgerinitiatieven niet bij voorbaat 
uit te sluiten, kan uw gemeente of de provincie helpen  
door middel van een Revolving Fund of Leenfonds. 

12 Eerste biedingsrecht bewonersinitiatieven i.p.v. 
ontwikkelaars

Samenwerking
Initiatieven en gemeenten noemen de volgende succesfactoren:
• Dichtbij (de wensen van) de bewoners staan
• Het lef hebben om dingen anders te doen 
• Open staan voor nieuwe ideeën
• Een proactieve houding richting burgerinitiatief
• Ruimte geven aan anderen, niet te veel zelf willen regisseren
• Accepteren dat de uitkomst daarmee anders wordt (nieuwe 

en andere woonvormen)
• Denken in mogelijkheden (in plaats van belemmeringen)
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Gemeente Nijmegen –  
Tenders voor collectieve wooninitiatieven

Mark Boom

Gemeente Nijmegen zet de komende jaren vaker in op locaties die deels 
 of geheel ingezet kunnen worden voor zelfbouwinitiatieven, met als 
uitgangspunt om zo’n 30 woningen per jaar te realiseren.

In 2021 heeft gemeente Nijmegen twee verkooptrajecten in de 
markt gezet die alleen openstonden voor groepen particulieren. 
Na een selectiefase hadden drie partijen de kans om een plan  
in te dienen waarbij naast harde randvoorwaarden zoals 
stedenbouwkundige eisen ook beoordeeld werd op natuur 
inclusief, cultuurhistorie, architectuur, duurzaamheid en 
gemeenschappelijk waardes. Beide verkooptrajecten zijn 
succesvol afgesloten; op de beide locaties gaan de groepen  
CPO Nimma en CPO Elzendal hun woningen in groepsverband 
realiseren. In 2022 worden er weer twee locaties middels een 
verkooptraject in de markt gezet. 

Naast deze verkooptrajecten van gemeentegrond zijn er ook 
initiatieven waar gemeente Nijmegen door 
informatievoorziening probeert te faciliteren, zoals bij de groep 
Vereniging Toekomstmuziek.

Meer informatie:
https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/project-cpo-collectief-
particulier-opdrachtgeverschap

       

https://www.cponimma.nl
https://www.elzendal.nl
https://verenigingtoekomstmuziek.nl
https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/project-cpo-collectief-particulier-opdrachtgeverschap
https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/project-cpo-collectief-particulier-opdrachtgeverschap
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Job-Joris van Hal

Samen met inwoners en dorpsraden werkt de gemeente aan nieuwe 
buurten, passend bij de kern. Met als resultaat 7 groepen particulieren –  
jong en oud - die samen hun buurt ontwikkelen. Wanneer komt de groep  
en de locatie in beeld?

Wat doen we en waarom?
Het beleidskader voor de aanpak rond CPO’s (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap) is de Woonvisie 2025 ‘Thuis  
in Wijchen’ (2017). In het kader van innovatie en vernieuwing 
faciliteren wij sindsdien CPO-initiatieven, want een CPO draagt 
bij aan de leefbaarheid van kernen en wijken en geeft inwoners 
de mogelijkheid om gezamenlijk eigen regie te pakken,  
passend bij hun identiteit en woonvraag. CPO-initiatieven  
zijn dus (deels) een antwoord op de lokale vraag naar woningen, 
daar waar een inschatting van de woonbehoefte op kernniveau 
soms moeilijk te maken is.

Hoe gaan we om met CPO’s?
We spelen in de gemeente Wijchen niet op voorhand locaties 
vrij voor CPO’s. Wel denken we mee met initiatiefnemers over 
hun voorkeurslocaties en brengen hen eventueel in contact  
met andere initiatiefnemers. We faciliteren initiatiefnemers 
dan ook door ons netwerk in te brengen, kaders te stellen en  
de processtappen aan te geven, maar laten nadrukkelijk de 
verantwoordelijkheid voor de invulling van die stappen bij  
de initiatiefnemers. Dit geldt ook voor het gesprek tussen 

omwonenden en de groep initiatiefnemers. Dit vergroot  
de kans op snellere realisatie van hun gezamenlijk plan.  
De samenwerking heeft ook als effect dat de toekomstige 
bewoners elkaar al als buurtbewoners gaan kennen voordat 
ze er wonen. 
Onze ervaring is dat de aanpak per CPO verschilt, en onze 
facilitering is daarmee maatwerk. We leveren geen financiële 
bijdrage per project; wel denken we mee en wijzen we de weg 
naar ondersteuningsmogelijkheden, met name in de initiatief- 
en ontwikkelfase.

De CPO’s in de gemeente Wijchen 
In de gemeente Wijchen lopen nu 7 CPO-projecten in 6 kernen. 
Het gaat in totaal om ruim 100 woningen (in diverse stadia, 
van initiatief- tot realisatiefase). Soms vindt ontwikkeling 
plaats op gemeentegrond, maar ook wel op grond van 
particuliere grondeigenaren. Meestal op een aaneengesloten 
perceel, maar een CPO op verspreide grond kan ook. 
Woningbouw in CPO-verband vraagt expertise en extra 
capaciteit voor de begeleiding en ondersteuning van de 
deelnemers in een CPO, omdat je immers niet te maken hebt 
met zakelijke professionals (zoals bijv. een projectontwikkelaar), 
maar met betrokken inwoners die niet of minder bekend zijn 
met de procedures en voorwaarden. 
De provinciale subsidie §2.18 Oplossen knelpunten bij 
procedures woningbouw is voor ons een extra impuls  
om ook deze projecten vlot te trekken.

       

Gemeente Wijchen - 
Aanpak collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in kleine kernen 

https://www.wijchen.nl/woonvisie
https://www.wijchen.nl/woonvisie
https://www.gelderland.nl/subsidies/versnellen-woningbouw-door-gemeenten-inhuur-tijdelijke-capaciteit-of-expertise
https://www.gelderland.nl/subsidies/versnellen-woningbouw-door-gemeenten-inhuur-tijdelijke-capaciteit-of-expertise
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Gemeente Ede –  
Pilot Erfdelen

Arjan Westerneng

In Ede doet men op 2 locaties ervaring op met betaalbare woningen op  
een boerenerf, voor woningzoekenden uit het buitengebied, dorpen en 
buurtschappen. Waarom heeft Ede deze pilot, en hoe zijn de eerste 
ervaringen? En biedt erfdelen kansen voor collectief wonen?

In het buitengebied van Ede vinden grote veranderingen  
plaats. Het aantal agrarische bedrijven neemt in hoog tempo af. 
Dit leidt tot een forse toename aan Voormalige Agrarische 
Bebouwing (VAB). Ede zet in op slimme oplossingen voor deze 
erven, waarbij we kwaliteit en de sociale samenhang van het 
landelijk gebied behouden en versterken. Erfdelen is één van 
die mogelijke oplossingen.

Bewoners van de dorpen en het buitengebied van Ede hebben 
vaak de wens in of bij hun dorp te blijven wonen. Dit geldt 
zowel voor starters als voor senioren die kleiner en/of in een 
levensloopbestendige woning willen gaan wonen. Door het 
achterblijven van het aanbod van betaalbare woningen is dit 
lang niet altijd mogelijk. Met het concept van Erfdelen willen 
we hierop inspelen door toe te staan dat er meer betaalbare 
woningen worden gerealiseerd die aansluiten bij de woning–
behoefte van de woningzoekenden uit het buitengebied. 

Wat is Erfdelen?
Erfdelen is een concept waarbij op een (voormalig) boerenerf in 
samenhang meerdere woningen of wooneenheden gerealiseerd 
worden die rondom een gezamenlijk erf gesitueerd worden.  
De bewoners zullen in de praktijk gebruik maken van deze 
gezamenlijke buitenruimte waarmee het woonconcept een 
collectief element krijgt. Het doel van Erfdelen in Ede is het 
realiseren van betaalbare woningen, sociale samenhang en  
het realiseren van sociale en ruimtelijke omgevingskwaliteit. 
Daarbij moet de ontwikkeling het ook financieel mogelijk 
maken voor het bestaande bedrijf redelijkerwijs te stoppen. 

2 pilots
Met 2 pilots onderzoeken wij of het mogelijk is verschillende 
doelstellingen in samenhang met elkaar te realiseren:
• het verwijderen of herbestemmen van overtollige voormalige 

agrarische bebouwing;
• het verhogen van de ruimtelijke/landschappelijke kwaliteit 

van het buitengebied;
• het bieden van een financiële oplossing voor een stoppende 

agrarisch ondernemer;
• het bijdragen aan de sociale cohesie van dorpen en 

buurtschappen;
• het bieden van betaalbare woonruimte aan lokale starters op 

de woningmarkt;
• het bieden van passende woonruimte aan senioren;
• het realiseren van een woonconcept met een 

gemeenschappelijk karakter;
• het mogelijk maken van mantelzorgconstructies.
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Wij denken dit te realiseren door een stoppende of gestopte 
agrariër de mogelijkheid te bieden 10 tot maximaal  
15 wooneenheden in woongebouwen te realiseren op  
zijn erf onder o.a. de volgende randvoorwaarden:
• De ruimtelijke kwaliteit staat voorop. 
• Het stoppende bedrijf ligt in de buurt van een dorp of 

buurtschap
• Op de locatie van het bedrijf is verdichten van de bebouwing 

landschappelijk inpasbaar 
• Slopen of transformeren van de voormalige bedrijfsgebouwen
• Per saldo mag de hoeveelheid bebouwing in het buitengebied 

niet toenemen 
• De woningbouw voldoet aan het volgende programma:

 − Minimaal 50% in het betaalbare prijssegment 
(maximaal de NHG grens)

 − Minimaal 20% in de categorie ‘bereikbaar’ (maximaal 
NHG-grens + € 75.000)

 − Maximaal 30% vrije prijsvorming
• We zetten in op een juiste prijs/kwaliteitverhouding, anti-

speculatiebeding, en planologische instrumenten om 
vergroting van de woning te voorkomen/beperken. 

• De gemeente bewaakt de ruimtelijke en architectonische 
kwaliteit van de gehele ontwikkeling van het erf en de 
omgeving. Qua architectuur denken we aan een robuuste 
kap met overstekken, meerdere woningen in één 
samenhangend geheel en het toepassen van een betaalbare 
bouwmethode. Voor de directe omgeving vinden we een 
sociale en fysieke verbinding met het dorp in de buurt van 
belang. Geen wooneiland in het groen, maar wel bijvoorbeeld 
een wandelroute vanuit het dorp over het erf

• Collectieve verantwoordelijkheid voor het onderhoud en 
beheer van het gemeenschappelijke erf 

• Voor de lokale doelgroepen, woningzoekenden uit het buiten–
gebied van de gemeente Ede, de dorpen en buurtschappen

Met twee initiatiefnemers zijn we momenteel in gesprek om  
in de loop van 2022 te komen tot een concreet plan. Als er drie 
pilots zijn gerealiseerd, evalueren we onze aanpak. Zodat we  
de nieuwe beleidsuitgangspunten voor Erfdelen in Ede aan de 
gemeenteraad aan kunnen bieden.

Erfdelen en de Omgevingsvisie van Ede

In de (concept) Omgevingsvisie Ede 2040 worden 5 strategische 
keuzes gemaakt. Hoe verhouden deze zich tot het concept 
Erfdelen?

1 Leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen
Erfdelen is nadrukkelijk gekoppeld aan dorpen en buurt–
schappen. Het concept sluit aan op de wensen van veel 
inwoners in het buitengebied om in hun eigen omgeving  
te blijven wonen. Tegelijkertijd draagt erfdelen bij aan het 
verhogen van de ruimtelijke en sociale kwaliteit van de 
dorpen en buurtschappen.

2 Duurzame mobiliteit en energie
Door een maximum te stellen aan de afstand van de 
initiatieven tot komgrenzen of buurtschappen maken we  
het mogelijk dat mensen voorzieningen te voet of per fiets 
kunnen bereiken.

3 De natuur als basis en de Veluwe centraal 
Versterken van natuur en landschap is één van de randvoor–
waarden waar wij initiatieven op toetsen. Doordat we hoge 
eisen stellen aan het ruimtelijke en landschappelijke 
inpassing draagt erfdelen bij aan de natuurlijke uitstraling 
van het buitengebied. 
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4 Werk maken van Foodvalley
Erfdelen is een uitwerking van wat in de Omgevingsvisie 
omschreven wordt als: “Ede gaat meer dan eerder inzetten  
op slimme oplossingen voor deze erven, en maakt hiervoor 
ruimte in beleid op een manier waarbij we kwaliteit en de 
sociale samenhang van het landelijk gebied behouden en 
versterken”

5 Compacte groei vanuit eigenheid van Ede
Erfdelen zorgt voor relatief compacte (zij het bescheiden)  
groei van het woningaanbod zonder dat het totaal aantal m² 
bebouwing in het buitengebied toeneemt
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De SteenGoed challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’ (MHSIG) 
is in volle gang. Vijf groepen zijn bezig met hun plannen om 
leegstaande gebouwen te transformeren naar hun droom–
woningen. Maak in dit interview (november ’21) kennis met  
De Huisdieren, in de gemeente Rheden.

Samenwonen in een oude kleuterschool: een droom die 
uitkomt
“We wonen nu allemaal nog in Amsterdam en kenden Dieren 
eigenlijk alleen van naam. Maar toen we deze locatie voorbij 
zagen komen in de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’, 
waren we direct verkocht”, vertelt Tessa Cramwinckel (27). 
Samen met Hubert Everts, Dinand Hofsteenge, Timo Leemans, 
Eli de Smet en Fleur Dikken vormt ze woongroep De Huisdieren. 
Begin volgend jaar nemen zij hun intrek in de oude  
Willem Kölling Nutskleuterschool in Dieren.

“Ik wilde heel graag in een woongroep wonen en was dus ook  
al best lang op zoek naar een geschikte locatie. En toen wees 
iemand me op deze challenge van provincie Gelderland.  
Ik was meteen enthousiast. Net als mijn vriend Hubert, 
buurman Dinand, huisgenoot Timo en oud-studiegenoot Eli. 
Onze zesde huisgenoot, Fleur, hebben we via een woongroep–
organisatie gevonden. We zijn heel blij met haar. En nu ben  
ik tenminste niet meer de enige vrouw”, lacht Tessa.

Een mooie kans
In november 2020 dienden De Huisdieren hun plan voor de 
voormalige Dierense kleuterschool in bij provincie Gelderland. 
“De grootste hobbel voor startende woongroepen is om een 
goede plek te vinden. Dus als er dan zo’n mooie kans voorbij 
komt, moet je die natuurlijk wel grijpen”, zegt Tessa.  
“Het gebouw is prachtig, het station is om de hoek en we 
kregen een jaar om alles te regelen. Dat was heel fijn, want er 
komt ontzettend veel bij kijken. We moesten bijvoorbeeld een 
vereniging oprichten en statuten schrijven waarin onze 
gezamenlijke afspraken staan. Maar inmiddels is de koopakte 
getekend en staat de verbouwing op het punt van beginnen.”

Verbouwing
“We hebben een aannemer uit Dieren gevonden die ons gaat 
helpen met de verbouwing. We doen ook veel zelf, maar hij 
houdt het overzicht en zorgt voor de materialen. Aangezien het 
een monumentaal pand is, mogen we alleen niet te veel slopen 
en veranderen. Dat maakt het helaas ook moeilijker om 
klimaatneutraal te bouwen. Maar we isoleren zoveel mogelijk 
en gebruiken zoveel mogelijk tweedehands bouwmaterialen. 
Het plan is om een gezamenlijke woonkamer en keuken,  
2 badkamers, 5 slaapkamers en 3 logeerkamers te maken. 
Ook komt er een bioscoop, werkplaats en atelier. Ja, het wordt 
echt heel mooi!”

       

Challenge Mijn huis staat in Gelderland
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Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’
Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland.  
Als provincie willen we deze woningzoekenden helpen.  
We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu  
leeg staan. Met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ 
koppelen we woningzoekenden aan deze leegstaande 
gebouwen. Samen met ons en hu gemeente maken de 
deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar 
woningen den de directe omgeving naar een leefbaar gebied. 
En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel 
gekeken naar de transformatie van de gebouwen, al naar de 
transformatie of samenwerking van/met de omgeving.  
In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, zijn er  
2 prijzen te verdelen; de prijs voor de beste gebouw–
transformatie en de (publieks-)prijs voor de groep die de 
omgeving het beste verandert in een aantrekkelijk gebied.

De zes stappen van de Challenge in beeld

Burendag
Tessa vertelt dat ze in juni het antikraakcontract van de 
voormalige bewoner hebben overgenomen en de sleutel dus 
ook al een paar maanden hebben. “Daardoor zijn we al vaak in 
Dieren te vinden en hebben we de buurt al een beetje leren 
kennen. Zo hebben we in de zomer een burendag georganiseerd 
waar heel veel mensen op af kwamen. Hartstikke leuk. En ook 
goed dat iedereen kan zien wie er nou precies in die oude 
school gaan wonen”, vertelt Tessa. “Het gebouw is alleen niet 
geschikt om er met kinderen te wonen, dus ik denk dat de 
meesten vertrekken als ze kinderen krijgen. En dat is ook 
prima. Dan kunnen weer nieuwe mensen van deze mooie plek 
genieten.”

Meer informatie over:
Collectieve wooninitiatieven
Challenge Mijn huis staat in Gelderland

       

https://www.gelderland.nl/projecten/challenge-mijn-huis-staat-in-gelderland
https://www.youtube.com/watch?v=rqx2uEPnXxI
https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/collectieve-wooninitiatieven
https://www.gelderland.nl/projecten/challenge-mijn-huis-staat-in-gelderland
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