
     
Motie (M18) 
  
Agendapunt: Programmabegroting 2019 
 
Onderwerp: Notitie ondersteuning initiatieven alternatieve bouwvormen CPO 
 

De raad van de gemeente Meppel in vergadering bijeen op 8 en 9 november 2018. 
 
De raad, gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat:  

 Er steeds meer initiatieven komen voor (het ontwikkelen en realiseren van) alternatieve 
woonvormen gebouwd in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); 

 Deze ontwikkeling wordt gevoed door: 
o de veranderende maatschappij waar mensen meer invloed willen hebben op de 

kwaliteit van hun toekomstige huis en omgeving en het voor starters, minima, 
studenten en jongeren moeilijk is om een betaalbaar (koop) huis te vinden;  

o de veranderende samenstelling van de bevolking waarin onze inwoners ouder 
worden en meer zorg nodig hebben en waarbij ouderen vaker zelf het initiatief 

nemen tot het (samen) zorgen voor geschikte woonruimte;  
 De gemeente vanuit de samenleving moet en wil investeren in passende huisvesting voor 

ouderen, in toegankelijke wijken, waar de zorg dichtbij huis is en de sociale cohesie 
versterkt wordt en voor jongeren waardoor zij in hun dorp of wijk kunnen blijven wonen; 

 De invoering van de Omgevingswet kansen en mogelijkheden biedt om alternatieve 
woonvormen mogelijk te maken; 

 Hypotheekverstrekkers steeds meer open staan voor CPO bouwen waardoor er in tientallen 

gemeenten projecten lopen.  
 
Overwegende dat:  

 De gemeente in het kader van het veranderend samenspel meer en meer burgerkracht 

wenst te omarmen, of, beter gezegd, hard nodig heeft; 
 Inwoners via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bezig zijn met ideeën/plannen 

voor sociale projectontwikkeling, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever 

zijn voor hun eigen nieuwbouwproject: Bouwen in eigen beheer; 
 CPO-bouw mogelijk een betaalbare oplossing voor starters, jongeren en studenten biedt; 
 CPO-bouw voor ouderen de sociale cohesie in grote mate kan versterken waardoor in de 

toekomst minder zorg nodig zal zijn en vereenzaming wordt voorkomen. 
 
Roept het college op:  

 Om de raad een notitie voor te leggen met concrete ondersteuningsmogelijkheden/ -
voorstellen, waarin: 

o de in de bijlage opgenomen adviezen rond nieuwe woonvormen worden 
meegenomen;  

o wordt aangegeven hoe – tot aan de invoering van de omgevingswet - in 
nieuwe/gewijzigde bestemmingsplannen specifiek deelgebieden voor CPO bouwen 
opgenomen kunnen worden, hierbij onderscheid makend in CPO bouwen algemeen 

(voor alle leeftijden) en CPO bouwen voor ouderen (in de buurt van 
voorzieningen); 

o wordt aangegeven op welke manier in de omgevingsvisie/onder de nieuwe 
omgevingswet geborgd kan worden dat er voldoende mogelijkheden zijn voor CPO 
voor de verschillende doelgroepen.  

 Bij de totstandkoming van de inhoud van de notitie aan inwoners en initiatiefnemers (voor 
zover bekend), bijvoorbeeld via gemeentelijke website en advertentie, de mogelijkheid te 

bieden ideeën in te dienen en/ of zelf mee te werken of een bijdrage te leveren. 
 Om deze notitie voor de PPN 2020-2023 aan de raad voor te leggen.  

 
  
En gaat over tot de orde van de dag  
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Bijlage adviezen voor gemeenten 
 
Beleid 

1. Stel een visie en beleid vast op het raakvlak van ruimtelijke ordening en sociaal beleid. 
Voorkom zo dat initiatiefnemers verzanden in een strijd tussen de gemeentelijke kokers. 

2. Blijf niet hangen in oude RO-doctrines en stel ruimtelijke kwaliteit niet zondermeer boven 
andere belangen. 
 

Stel de wensen van burgers centraal 
3. Reken voor CPO-projecten van huishoudens met lage inkomens een sociale grondprijs. 

4. Werk bij nieuwe gebiedsontwikkelingen niet met statische eindbeelden 
(blauwdrukplannen), maar zorg dat er ruimte is om onderweg nieuwe wegen in te slaan. 

5. Bied ruimte voor experimenten en organiseer uitwisseling tussen (potentiële) 
initiatiefnemers, architecten en stedenbouwkundigen. 

 
Ondersteunen initiatieven 

6. Speel als gemeente de rol van makelaar: breng initiatiefnemers bij elkaar en breng hen in 

contact met (potentiële) professionele partners. 
7. Help initiatiefnemers om een realistisch plan te maken. Begeleidt hen of help hen 

begeleiding te vinden bij het zoeken naar een geschikte locatie, de ruimtelijk-juridische 
procedures en andere praktische zaken. 

8. Verstrek garanties of leningen als banken het laten afweten of help initiatiefnemers bij het 
vinden van alternatieve financiers. 

 
Communicatie 

9. Informeer potentiële doelgroepen over de mogelijkheden om wooninitiatieven te 
ontplooien. Betrek daarbij welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, corporaties, 
ouderenbonden, consumentenorganisaties, kerken, etc. 

10. Wissel als gemeenten onderling informatie uit over ervaringen met particuliere initiatieven, 
zodat ook kleinere en/of andere gemeenten kennis vergaren hoe zij burgerinitiatief zo goed 

mogelijk kunnen faciliteren. 
 
Overgenomen uit: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/01/nieuwe-

woonvormen-voor-de-ouderwordende-samenleving 
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