
Van:
Aan: !Raadsleden
Cc: Raadsgriffie; Secretariaat Dorpsplatform; Weger, Tymon de; Noorthoek, Arjan
Onderwerp: Re: Verzoek steun bouw starterswoningen in Kamerik
Datum: zondag 17 april 2022 13:39:32

Geachte raadsleden,

Een correctie op mijn mail: De openbare vergadering van het dorpsplatform, waar de
woningbouw op de agenda staat en u van harte voor uitgenodigd bent is, niet 12 mei maar
16 mei, om 20 uur in De Schulenburch.

Met vriendelijke groet,
[naam]
[functie] Dorpsplatform Kamerik

Outlook voor iOS downloaden

Van: [naam]@hotmail.com>
Verzonden: zaterdag, april 16, 2022 10:51 PM
Aan: raadsleden@woerden.nl <raadsleden@woerden.nl>
CC: griffie griffie <raadsgriffie@woerden.nl>; Secretariaat Dorpsplatform
<dorpsplatform@kamerikvandaag.nl>; Tymon de Weger <weger.t@woerden.nl>; 
noorthoek.a@woerden.nl <noorthoek.a@woerden.nl>
Onderwerp: Verzoek steun bouw starterswoningen in Kamerik
Geachte raadsleden,
Bijgaand mailen wij u informatie over een CPO-initiatief starterswoningen van het Dorpsplatform 
Kamerik, met een voorbeeldplan, verslagen van het overleg met twee wethouders en 
ambtenaren hierover alsmede een reactie op het standpunt van de wethouders vanuit het 
Dorpsplatform.
Helaas heeft het college het voorstel van het Dorpsplatform afgewezen om via een CPO
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) -aanpak starterswoningen te ontwikkelen op een 
deel van een van de gemeentelijke bouwlocatie Overstek 1 in Kamerik. Wethouders De Weger 
en Noorthoek hebben aangegeven dat ons voorstel niet past binnen de kaders die de 
gemeenteraad heeft gesteld. De gemeente wil, zoals gebruikelijk bij nieuwbouwprojecten in 
Woerden, het gehele terrein verkopen aan een projectontwikkelaar. Er zullen dan naar alle 
waarschijnlijkheid geen goedkope grondgebonden starterswoningen komen.
Door voorbeelden elders zijn wij ervan overtuigd dat het mogelijk is om via een CPO-aanpak en 
met prefab bouw, grondgebonden kleine starterswoningen te realiseren voor een vrij op naam 
prijs onder €225.000 incl. btw. En passend binnen het bestemmingsplan.
De Gemeenteraad is nu onze laatste hoop op het realiseren van dergelijke starterswoningen. Wij 
vragen u dringend, in het belang van de woonstarters, om ons voorstel te steunen en het college 
te verzoeken medewerking te verlenen aan een pilot CPO-starterswoningen in Kamerik in 
samenwerking met het Dorpsplatform. Mogelijk is ons voorbeeldplan in te passen binnen de 
kaders of kunnen de kaders aangepast worden zodat het plan als pilot wel te realiseren is. 
Hierbij is het van belang dat de gemeente nog geen onomkeerbare stappen zet voor een 
uitvraag bij projectontwikkelaars voordat de gemeenteraad zijn mening over ons voorstel heeft 
kunnen vormen.
Wij zijn graag bereid in een overleg van de gemeenteraad ons voorstel toe te lichten en er met u 
over van gedachten te wisselen.
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Tijdens de Openbare Vergadering van het Dorpsplatform op 12 mei staat de woningbouw op de 
agenda. De meeste partijen hadden de bouw van betaalbare starterswoningen in hun 
verkiezingsprogramma staan. Wij geven de raadsleden dan ook graag in deze vergadering de 
gelegenheid om hun standpunt over de bouw van starterswoningen in Kamerik toe te lichten. 
Laat u even weten of u hier gebruik van wilt maken?
Wij hopen spoedig iets van u te vernemen.
Met vriendelijke groet,
[naam]
[functie] Dorpsplatform Kamerik
Verzonden vanuit Mail voor Windows

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Informatie voor de Gemeenteraad dd. 15-4-2022 

Grondgebonden starterswoningen in Kamerik 
Een CPO-initiatief van het Dorpsplatform 

Inleiding 

Het Dorpsplatform Kamerik wil met deze notitie de gemeenteraad informeren over en om 
steun vragen voor het initiatief voor een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) -
project Starterswoningen in Kamerik. Hieronder volgt een uitleg over ons initiatief, hoe het er 
uit kan zien en een reactie op het standpunt van het college. 

Vooral voor starters is het in de huidige woningmarkt bijna onmogelijk een huis te kopen, 
terwijl het zeer belangrijk is voor het behoud van de leefbaarheid en voorzieningen dat 
jongeren in een dorp als Kamerik kunnen blijven wonen. Veel jongeren in Kamerik willen graag 
een grondgebonden starterswoning kopen blijkt uit een interessepeiling van het 
Dorpsplatform, waarbij ruim 140 mensen aangaven mee te willen doen met een CPO-project. 
Uit voorbeelden elders blijkt dat het door middel van CPO en prefab bouw mogelijk is 
betaalbare grondgebonden starterswoningen te realiseren. Wij hebben voorgesteld een pilot 
uit te werken voor een CPO-project voor de bouw van kleine woningen met een maximale prijs 
van €225.000 incl. btw vrij op naam, op ongeveer de helft van het terrein van de voormalige 
school aan Overstek 1. Vrijwilligers vanuit het Dorpsplatform met bestuurlijke, technische en 
financiële kennis en ervaring zijn bereid een dergelijk CPO-project samen met de toekomstige 
kopers te begeleiden. De uiteindelijke keuzes liggen natuurlijk bij een in te stellen CPO groep. 
Over dit initiatief hebben 2 gesprekken met wethouders De Weger, Noorthoek en betrokken 
ambtenaren plaatsgevonden (3 november 2021 en 17 maart 2022, verslagen bijgevoegd). Tot 
grote teleurstelling van het Dorpsplatform en 140 vooral jonge Kamerikers heeft het college 
het initiatief van het Dorpsplatform afgewezen omdat het niet binnen de bestaande kaders 
past en gaat de gemeente een uitvraag voorbereiden om het gehele terrein te verkopen aan 
een projectontwikkelaar. Het is voor de komende jaren het laatste bouwterrein binnen de rode 
contour van Kamerik waar de bouw van goedkope grondgebonden starterswoningen mogelijk 
is. 

Hoe kan het er uit zien? 

Het Dorpsplatform heeft een marktverkenning gedaan naar goedkope prefab 
starterswoningen. Er zijn voorbeelden van prefab woningen van Jan Snel/Daiwa uit Oudewater, 
vooral in Groningen gebouwd, Morgenwonen prefab woningen van Volker Wessels, die als 
starterswoningen gebouwd zijn in de gemeente Bronckhorst en kleine prefab woningen van 
Startblock uit Emmeloord, waarvan 2 projecten gebouwd zijn voor woningbouwcorporaties in 
Ridderkerk en Almere. 
De Startblock woningen zijn het goedkoopst en hebben de minste grond nodig door rug aan rug 
bouw. Op advies van wethouder De Weger heeft het Dorpsplatform een professioneel bureau 
in de arm genomen, dat voor de helft van het betreffende bouwterrein een voorbeeldplan 
heeft uitgewerkt voor 24 Startblock woningen, passend binnen het bestemmingsplan. Hierna 
volgt een impressie van dit plan. 



 Bouwterrein in het bestemmingsplan. 

Een inrit naar de parkeerplaatsen en de 
toegang van een deel van de woningen is 
aan de zuidkant geplaatst op de 5.5 meter 
strook die niet bebouwd mag worden. Er 
vormt zich aan de noordzijde een harde 
afscheiding (schuren) tussen dit deel van de 
kavel en het nog te bouwen deel van de 
kavel. Met deze invulling blijft er zo veel 
mogelijk ruimte over voor andere 
bebouwing.  



 

Geen studio of Tiny House, maar een 
volledige kleine woning van 4x5m met ruim 
50m2 woonoppervlakte. Van boven naar 
beneden: slaapkamer en douche op de 2e 
verdieping, woonkamer en toilet op de 1e 
verdieping en woonkeuken en entree op de 
begane grond. Duurzaam stikstof-arm 
prefab gebouwd van recyclebaar hout.   



 
 
 
 
Per woning is ca 65m2 grond nodig voor de woning zelf, tuin, eigen parkeerplaats en 
fietsenberging. De woningen worden gebouwd conform de regelgeving in het bouwbesluit, all-
electric (gasloos) en voorzien van zonnepanelen om hun stroomgebruik zelf op te wekken.  
De bouwkosten, sleutel- en woonklaar, zonder grond, bedragen ongeveer €130.000 inclusief 
BTW. 
Zelfs als uitgegaan wordt van een markconforme grondprijs van €1000 /m2 is het nog mogelijk 
om de prijs van deze starterswoning onder de €225.000 te houden.  
Op de rest van het bouwterrein blijft nog voldoende ruimte over voor de bouw van een 10-tal 
middel dure woningen voor doorstromers. 
 
 

 



Reactie op standpunt college 
 
Het Dorpsplatform is erg teleurgesteld over het gesprek van 17 maart jl. Het bewonersinitiatief voor 
CPO-starterswoningen is afgewezen omdat het niet binnen de bestaande kaders past volgens het 
college en de gemeente gaat de grond verkopen aan een projectontwikkelaar, zoals gebruikelijk is bij 
gemeentelijke bouwgrond. Er is niet gekeken of en hoe een CPO-project voor starterswoningen wel 
mogelijk gemaakt zou kunnen worden. In tegendeel, er werden alleen maar argumenten aangevoerd 
waarom het niet kan en waarom het niet in het beleid past. We constateerden dat de gemeente 
helaas ver verwijderd is van de stelling uit het recente verleden: “hoe maken we het mogelijk”.   
Er werd zelfs een voorstel gedaan om als Dorpsplatform samen met een projectontwikkelaar een 
voorstel te ontwikkelen. Dat vinden we wel zeer merkwaardig en ongepast. Zo werken wijk- en 
dorpsplatforms niet. Zij zijn belangenbehartiger voor hun inwoners en geen bouwers of 
ondernemers. 
  
Door de gemeente werd aangegeven dat het niet past binnen de 3 kaders voor 
woningbouwontwikkeling: 
 

1. De woonvisie met het woonprogramma: 
We begrijpen niet waarom ons initiatief strijdig zou zijn met de woonvisie 2019-2024. Hierin wordt 
geconstateerd dat het voor starters steeds lastiger geworden is een betaalbare woning te vinden en 
dat het beleid gericht is op een “beperkte toevoeging van kleine nieuwbouwwoningen, waarbij 
gestreefd wordt dat deze niet uitbreidbaar zijn”. Voor Kamerik specifiek staat er: “In de 
nieuwbouwontwikkelingen wordt daarom ingezet op het bouwen voor starters en doorstromers”. Uit 
eerder onderzoek bleek dat er onder de Kamerikse starters vooral behoefte is aan grondgebonden 
woningen en minder aan appartementen. Er komt ook een nieuw appartementengebouw, maar daar 
zullen vooral senioren in geïnteresseerd zijn volgens het eerdere woononderzoek. Ook is er 
recentelijk een CPO-project voor seniorenwoningen afgerond. Op de andere helft van het 
betreffende bouwterrein kunnen woningen voor doorstromers komen.  
 

2. Grondbeleid:  
Over grondprijzen kon de gemeente geen mededeling doen vanwege concurrentieoverwegingen. 
Alleen dat dit bouwterrein veel geld moet opbrengen. Omdat de bouwkavels klein kunnen zijn in het 
voorstel, kan er naar onze mening toch een redelijk grondopbrengst gegenereerd worden. Als we 
uitgaan van €1000/m2 en een kavelgrootte per woning van ca 65m2 (inclusief tuin, parkeerplaats en 
fietsenberging), is bij 24 woningen een totale grondopbrengst van ca €1,5 miljoen mogelijk voor de 
helft van het bouwterrein. Mogelijk kan de gemeenteraad over meer informatie beschikken en 
nagaan of dit een redelijk bedrag is. Wij zijn overigens van mening dat voor starterswoningen bij 
voorkeur een lagere grondprijs berekend zou moeten worden door de gemeente. In diverse artikelen 
in de media over de achterstand in de woningbouw wordt regelmatig beschuldigend naar de 
gemeentes gewezen die te hoge prijzen voor de grond vragen en daardoor de woningproblematiek 
niet oplossen. 
Het argument dat werd aangevoerd is dat een aannemer/projectontwikkelaar niet geïnteresseerd 
zou zijn in de helft van het bouwterrein. Dit is zeer discutabel. Een ontwikkelaar hoeft in dat geval 
geen aandeel goedkope woningen te bouwen, waar hij doorgaans op toe moet leggen, maar kan op 
de rest van het terrein een tiental middeldure woningen bouwen. Iets om nader uit te zoeken.  
 

3. Parkeerbeleid: 



Het parkeerbeleid is dat er 2 parkeerplaatsen per woning beschikbaar moeten zijn, waarvan 1 op 
eigen terrein. In het voorstel is 1 parkeerplaats op eigen terrein opgenomen. Met een aanpassing van 
de inrichting van het terrein kunnen aan de zuidkant, langs de toegangsweg naar het binnenterrein 
nog een 20-tal parkeerplaatsen gerealiseerd worden in openbaar gebied. Dit is dus op te lossen! Wij 
vinden het overigens wel merkwaardig dat er nu aanvullende parkeerplaatsen vereist zijn op het 
aantal dat in het bestemmingsplan staat. Dat was voor ons nieuw. 
 

4. Juridisch: 
Door de gemeente werd aangevoerd dat ons voorstel niet kan vanuit regels voor Europese 
staatsteun en het recente Didam arrest. Voor beide geldt dat dit alleen van toepassing is bij verkoop 
aan ondernemers. Bij CPO verkoopt de gemeente rechtstreeks aan inwoners. Vreemd dat dit niet 
bekend was terwijl in de gemeente toch al de nodige ervaring opgedaan is met CPO-projecten. Ook 
in andere gemeenten, zoals recent in Bronckhorst worden ook CPO-projecten gerealiseerd, dat had 
dan ook niet gekund. 
 
Kortom het lijkt er op dat de gemeente niet erg zorgvuldig naar het voorstel van het Dorpsplatform 
heeft gekeken en in een soort tunnelvisie is blijven hangen in hun uitgangspunt: de grond verkopen 
aan een projectontwikkelaar. 
 
 
Verzoek aan de gemeenteraad 
 
Na het afwijzen van ons initiatief vrezen wij dat de gemeente op korte termijn een uitvraag gaat 
doen voor een bouwplan voor het gehele bouwterrein bij projectontwikkelaars. In deze plannen 
zullen zeker geen grondgebonden starterswoningen voor een prijs onder €225.000 komen. Veel 
partijen hadden de bouw van goedkope starterswoningen in hun verkiezingsprogramma staan. 
De Gemeenteraad is onze laatste hoop op het realiseren van goedkope grondgebonden 
starterswoningen voor Kamerikers. Wij vragen u dan ook om steun voor ons plan en te 
bevorderen dat de gemeente, in samenwerking met het Dorpsplatform, het plan verder uitwerkt 
en eventueel zodanig aanpast dat het wel binnen de kaders past of om indien nodig de kaders 
aan te laten passen om een pilot CPO-starterswoningen in Kamerik mogelijk te maken.   
 
Bijlagen: verslagen van overleggen van 3 november 2021 en 17 maart 2022 

 
 
Algemeen Bestuur Dorpsplatform Kamerik 
  



Bijlagen: 

Kort verslag van het overleg CPO Starterswoningen 

3-11-2021 vond een Team-gesprek plaats met Tymon de Weger, Arjan Noorthoek, [naam], [naam] 
(gemeente Woerden), [naam] en [naam] (Dorpsplatform Kamerik, tevens verslag) over de mogelijk-
heid van een CPO project Starterswoningen in Kamerik, op verzoek van het DPK. 
Uitgangspunt was de gespreksnotitie van [naam] en [naam] hierover gesteund door het AB van het 
DPK. 
 
De gemeente, bij monde van Tymon was voor dit moment afwijzend ten opzichte van dit initiatief. 
Argumenten: de Woonvisie geeft aan dat er naast behoefte aan starterswoningen voor jongeren ook 
behoefte bestaat aan doorstroomwoningen voor senioren. (Dat heeft het Dorpsplatform ook eerder 
gesignaleerd) Het aantal jongeren in Kamerik zal teruglopen, terwijl het aantal senioren stijgt. In het 
appartementencomplex dat tegenover de Schulenburch komt komen 10 starters appartementen. 
Verder vindt men het een pilot die eerder in Woerden past dan in Kamerik. Het grootste probleem zit 
bij jongeren met een laag inkomen. Voor hen is huur een betere optie dan koop. Men wil kopers van 
goedkope starterswoningen niet “subsidiëren”, later verkopen ze de woning met winst. CPO is bo-
vendien een lastig en tijdrovend proces. De opbrengst uit de grondprijs wordt negatief, terwijl de wo-
ningbouw in de grondexploitatie nog kosten voor de school en de nieuwe voetbalkantine moet com-
penseren. 
 
Door [naam] en [naam] zijn een paar zaken wel weerlegd. In het nieuw te bouwen appartementen-
complex komen ook doorstroom/seniorenappartementen. Veel Kamerikse jongeren hebben voor-
keur voor een grondgebonden starterswoning in plaats van een appartement. Uit de woonenquête 
bleek ook deze behoefte. Er ligt een motie van de gemeenteraad voor verkoop van grond voor star-
terswoningen voor lagere prijs (prijs voor sociale huur). We maken graag gebruik van de kennis en 
ervaring van de gemeente en gebruiken de ervaring van de starterswoningen aan de Knotwilgenlaan 
(Boerenerf) waar 35 serieuze inschrijvingen waren voor 8 woningen. Ook stellen we een 5 jarig anti 
speculatie beding voor.  
 
Voor de 2e fase aan het Overstek moeten de plannen nog definitief bepaald worden, mede a.d.h.v. 
de ervaringen met de 1e fase (Mijzijde). De gemeente geeft aan dat graag weer af te stemmen met 
het Dorpsplatform. Daar kunnen ook goedkopere woningen bij zijn. Als we de serieuze behoefte kun-
nen aantonen kunnen we opnieuw in gesprek, maar we moeten geen verwachtingen wekken. 
Jan en Ko geven aan teleurgesteld te zijn in het standpunt van de gemeente en melding te zullen ma-
ken van dit gesprek in de OV. Het Dorpsplatform zal zich beraden op eventueel vervolg. 
 
Kamerik, 9-11-2021 
 
 
Kort verslag vervolgoverleg starterswoningen 17 maart 2022 
 
Aanwezig:  
Namens de gemeente: Tymon de Weger, Arjan Noorthoek, [naam], [naam], Namens het DPK: 
[naam], [naam](tevens verslag) 
 
Het Dorpsplatform heeft een gespreksnotitie opgesteld (gedateerd 25-1-2022). Inzet van het Dorps-
platform is de bouw van betaalbare grondgebonden starterswoningen op bouwkavel Overstek 1. 



Naar de mening van het Dorpsplatform is het mogelijk om voor maximaal €225.000 grondgebonden 
prefab starterswoningen te realiseren op ongeveer de helft van de bouwkavel. Ruim 140 geïnteres-
seerden hebben aangegeven mee te willen doen met een CPO-project grondgebonden starterswo-
ningen. 
 
De gemeente heeft als kaders het woonprogramma, het grondexploitatieplan en het parkeerbeleid. 
Het voorstel van het Dorpsplatform voldoet niet aan deze door de raad vastgestelde kaders. De wens 
voor een CPO-project starterswoningen kan dus niet gerealiseerd worden binnen het bestaande be-
leid. 
Woonbeleid: Een mix van goedkoop, (max. €255.000), betaalbaar (max. €355.000) en duurder. Er ko-
men al 10 goedkope appartementen (van 43m2) op de bouwlocatie Mijzijde 76A. 
Parkeren: Bij het voorstel van het Dorpsplatform moeten er meer parkeerplaatsen op eigen terrein 
worden gerealiseerd. Er is geen ruimte in het openbaar gebied. Het Dorpsplatform heeft nu 1 par-
keerplaats per woning op eigen terrein opgenomen, conform het bestemmingsplan. 
Grondexploitatie: De gemeente wil uit concurrentieoverwegingen niet aangeven hoeveel de grond 
moet gaan opbrengen, wel geeft de gemeente aan dat als op de helft van het terrein het door het 
Dorpsplatform voorgestelde starterswoningen komen er een groot financieel tekort ontstaat. De 
helft van het terrein is van zodanige maat dat het minder aantrekkelijk is voor een projectontwikke-
laar. Volgens het recente Didam-arrest is de gemeente verplicht alle grond eerst in de markt aan te 
bieden. 
De gemeente vindt hierdoor de mogelijkheden beperkt om een groot aantal starterswoningen in te 
passen in het bouwplan voor de locatie Overstek 
 
De gemeente wil wel extra punten toekennen aan een plan met meer starterswoningen, maar uit-
gangspunt blijft uitgifte aan een projectontwikkelaar. Het CPO-initiatief kan wel samenwerking zoe-
ken met een marktpartij en meedoen met een selectie. 
 
Het college gaat de gemeenteraad informeren over de uitkomst van het onderzoek naar haalbaar-
heid van het CPO-plan. Het Dorpsplatform stelt voor om de raad te vragen de kaders bij te stellen 
voor deze bouwlocatie in de komende raadsvergadering.  
 
Binnen de huidige kaders kan het in de gespreksnotitie uitgewerkte voorstel voor 24 prefab Start-
bock starterswoningen niet uitgevoerd worden. 
 
Het Dorpsplatform kan in gesprek gaat met de projectontwikkelaar die de starterwoningen in de ge-
meente Bronckhorst heeft gebouwd en die dan mogelijk een plan met deels goedkope starterswo-
ningen kan indienen bij de uitvraag van de gemeente. Deze kan dan samen met het Dorpsplatform 
op de shortlist van de gemeente geplaatst worden en meedingen naar de ontwikkeling. 
 
Tijdens de Openbare Vergadering van 29 maart kan de gemeente nog niets zeggen over de woning-
bouwplannen, omdat het eerst in de gemeenteraad besproken moet worden. 
 
Het Dorpsplatform zal zich beraden over hoe nu verder, [naam] is bereid hierover verder te praten.   
 
15-4-2022 
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