
RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van 
7 juni 2022 

 

Kenmerk 
Z/21/012828 / D/22/058882 

 

Portefeuillehouder 
Tymon de Weger 

 

Portefeuille 
Ruimtelijke Ordening 

 

Opsteller 
Heck, Margriet van 

 

Onderwerp 
Initiatief Dorpsplatform 

 

 
 
   
 
Kennisnemen van 
De inhoud van deze raadsinformatiebrief waarin wordt aangegeven dat er een initiatief is van het Dorpsplatform voor 
starterswoningen in Kamerik in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. En dat deze is beoordeeld op financiele 
haalbaarheid, woonprogramma en planning.   
  
 
   
 
Inleiding 
Het Dorpsplatform Kamerik heeft ons een uitgewerkt plan opgestuurd waarin zij voorstellen om 24 grondgebonden rug-
aan-rug starterswoningen te realiseren op de Overstek 1. De bedoeling is om deze starterswoningen in een Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap te realiseren. Het college waardeert het als inwoners initiatieven nemen. Daarom heeft ze 
het plan nauwkeurig bestudeerd en gekeken naar de haalbaarheid ervan. 
 
Omdat dit initiatief raakt aan de vastgestelde geheime Grondexploitatie Scholenlocaties Kamerik is hierover een geheime 
Raadsinformatiebrief verstuurd naar de Raad.  Als het programma wijzigt dan heeft dit invloed op parkeren, het openbaar 
gebied enzovoorts en dat hangt allemaal samen met de kosten en opbrengsten waarop de Grondexploitatie is 
opgebouwd. Om dit goed uit te kunnen leggen aan de Raad is hiervoor een besloten themabijeenkomst gehouden zodat 
we de Raad goed konden informeren en niet met halve zaken omdat de rest geheim is. Nu de raad goed geïnformeerd is 
kan het deel dat wel openbaar is bekend gemaakt worden middels deze Raadsinformatiebrief. 
 
  
Enquête Dorpsplatform Kamerik  
 
De uitgangspunten in de vastgestelde Grondexploitatie en het vastgestelde bestemmingsplan zijn gebaseerd op de 
uitkomsten van de enquête die het Dorpsplatform eind 2018 heeft gehouden. Uit deze enquête bleek dat er behoefte is 
aan een mix van diverse woningtypes en prijscategorieën. Het voorstel van het Dorpsplatform voor 24 starterswoningen 
in CPO wijkt hiervan af.   
 



  
 
Uitkomst enquête Dorpsplatform  
 
 
Bestemmingsplan  



 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de raad gevraagd om starterswoningen te realiseren op de Mijzijde 
76a. Daarom is er voor de Overstek 1 gekozen om hier wel een gevarieerde mix van woningentypes en prijscategorieën 
te realiseren. Ook omdat de scholenlocaties voorlopig de laatste woningbouwlocaties zijn in Kamerik en er ook in de 
brede behoefte moet worden voorzien.  
 
Grondexploitatie:  
Vorig jaar is door de gemeenteraad de grondexploitatie Kamerik schoollocaties geopend, hiermee zijn direct de 
uitgangspunten vastgesteld. Eén van de uitgangspunten is het woningbouwprogramma, deze bestaat op de Overstek uit 
15 betaalbare koop, 10 middeldure koop en 5 dure koop. Op basis van verschillende uitgangspunten is er een eerste 
doorrekening gemaakt en kent de (totale) grondexploitatie een positief resultaat. De financiële gevolgen van het voorstel 
van het Dorpsplatform houden in dat de grondexploitatie een negatief resultaat zal kennen. Dit is in de geheime RIB en 
geheime bijeenkomst toegelicht. Omdat deze informatie de financiële en economische positie van de gemeente Woerden 
kan schaden wordt dit niet openbaar gemaakt.   
 
Doorstromen  
De woningvoorraad in Kamerik bestaat voor  87% uit eengezinswoningen.  Het dorp is aan het vergrijzen. Veel ouderen 
willen graag in Kamerik blijven wonen in een woning die geschikt is voor deze levensfase. Deze woningen zijn er nu niet 
of nauwelijks in de koopsector.  
Op de informatieavond van Mijzijde 76a op 30 maart jl. werd dit beeld ook bevestigd. Daarom is het ook noodzakelijk dat 
er appartementen komen op de Overstek 1 die geschikt zijn voor ouderen. Op deze manier komen er (grote) 
gezinswoningen vrij die weer gekocht worden door doorstromende gezinnen en starters, enz. waardoor een verhuisketen 
op gang komt en zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om een passende woning te vinden.  
 
Woontypes  
Het uitgangspunt van het Dorpsplatform is dat starters in Kamerik niet in een appartement willen wonen maar in een 
grondgebonden woning. De vraag is of het beeld dat een starter heeft van een grondgebonden woning wel overeen komt 
met het type dat het Dorpsplatform (rug-aan-rug met een woonkamer van 12m2 en het toilet op de eerste verdieping) nu 
voorstelt. Dit type is ook maar geschikt voor een beperkte doelgroep.  
 
Starterswoningen  
De roep om starterswoningen is erg groot. We gaan op Mijzijde 76a 10 appartementen in de goedkope koopsector 
realiseren, die o.a. zeer geschikt zijn voor de doelgroep starters. Daarnaast komen er op de Mijzijde 76a ook nog vijf 
woningen in de betaalbare categorie die ook geschikt zijn voor startende stellen.  
 
Het voordeel van kleinere appartementen is dat deze ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld alleenstaande ouderen met een 
kleinere beurs of minder valide mensen. Hierdoor bedient dit woningtype meerdere doelgroepen en heeft daarmee een 
meer toekomstbestendig karakter  
 
Door op de Overstek 1 appartementen te bouwen voor senioren komt de doorstroming op gang in Kamerik en komen er 
wellicht op de bestaande woningmarkt huizen vrij voor starters.  
In de omgevingsvisie is voor o.a. Kamerik aangegeven waar toekomstige woningbouw kan plaatsvinden. Hier zullen ook 
plekken gevonden moeten worden waar woningtypen worden gebouwd die geschikt zijn voor starters.    
 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  
De vraag vanuit het Dorpsplatform is om starterswoningen te realiseren in een CPO. Het ontwikkelen in CPO is een 
sociale projectontwikkeling, ofwel er wordt gestreefd naar een vorm van samenwerking, samen ontwikkelen en samen 
wonen in groepsverband.  
 
Er zijn een aantal belemmeringen te bij een CPO:  

  Een CPO is niet bedoeld om daarmee voorrang te krijgen op een woning. Dit zien wij niet als een gewenste 
ontwikkeling omdat dit ten koste gaat van andere inwoners die ook op zoek zijn naar een betaalbare woning. De 
gemeente Woerden spant zich in om alle Woerdenaren, en dus ook Kamerikkers, goed te kunnen laten wonen 
in een door hen gewenste, betaalbare en geschikte (nieuwbouw) woning 

  De woonvorm CPO is niet de aangewezen weg om snel en goedkoop woningbouw te realiseren. Integendeel; 
de ervaring leert juist dat CPO meer tijd en geld kost en dat hier meer risico in zit in vergelijking met bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van een professionele ontwikkelaar. Denk hierbij aan:  

o Een CPO heeft beperkte expertise op het gebied van de procesgang en het ruimtelijke 
vergunningentraject en dient deze expertise zodoende van buiten te winnen.  

o Het kost veel tijd om alle deelnemende leden van de CPO met een plan te laten instemmen, 
aangezien er verschillende wensen en belangen zijn maar ook afstemming plaats dient te vinden 

o Het is complex om alle wensen in een betaalbaar een haalbaar financieel plan te krijgen 
o De financiële risico’s liggen ook bij de starter en niet bij de ontwikkelaar.  



  We hebben een schaarse en beschikbare ambtelijke capaciteit die we hard nodig hebben voor alle 
woningbouwlocaties binnen de Gemeente Woerden 

  Het Dorpsplatform heeft nog geen CPO alleen een lijst met geïnteresseerden. Er moet dus nog een groep 
worden gevormd. Dit kost veel tijd.   

  Het voorstel is om dan met een ontwikkelaar in zee te gaan. Dit kan in strijd zijn met de uitgangspunten 
genoemd in het Didam-arrest van de Hoge Raad.  

 
Planning  
De verwachting is dat de verkoop van de woningen in 3e en 4e kwartaal van 2023 zal gaan plaatsvinden. De bouw start 
dan eind 2023. (Met een CPO kan de bouw op zijn vroegst eind 2025 starten omdat je eerst een groep moet vormen, een 
vereniging oprichten enzovoorts alvorens je kan beginnen aan je plan. Dat betekent dat de oplevering niet voor 2027 kan 
plaatsvinden.)  
 
 
Conclusie  
Gelet op het bovenstaande zal het College nu de selectie in gang gaan zetten zoals oorspronkelijk ook bedacht is. 
Daarmee voldoet het College ook aan de aangenomen motie om snel te bouwen in Kamerik en de motie Grip op Grex.  
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Hoewel wij initiatieven uit het dorp waarderen kunnen we helaas geen gehoor geven aan dit initiatief om meerdere 
redenen. Echter staan er meerdere projecten op de stapel om starterswoningen te realiseren in de gemeente Woerden. 
Ook moeten we woningen bouwen voor ouderen om er voor te zorgen dat de doorstroming op gang komt.   
  
 
   
 
Financiën 
Zoals in een vertrouwelijke bijeenkomst is toegelicht, hebben we de raad inzicht gegeven in de grondexploitatie. De raad 
heeft gezien welke negatieve gevolgen dit heeft. 
 
  
 
   
 
Vervolg 
De uitkomsten worden in een gesprek met het Dorpsplatform toegelicht.  
  
 
   
 
Bijlagen 
 


