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Samenvatting
In deze bachelorthesis wordt onderzoek gedaan naar de verwachtingen en opvattingen die er zijn over
het instrument collectief particulier opdrachtgeverschap. Hierbij is gekeken naar de verwachtingen en
opvattingen van zowel overheden, Rijk, provincie en gemeenten, als lokale partijen, zoals bewoners,
marktpartijen en adviseurs over CPO.
Het instrument collectief particulier opdrachtgeverschap is met de Nota Wonen (2000) in het
beleid opgenomen, waarbij het Rijk de ambitie heeft uitgesproken dat vanaf 2005 één derde van de
woningbouw in Nederland met dit instrument moet worden gerealiseerd. Collectief particulier
opdrachtgeverschap valt binnen het spectrum consument gerichte woningbouwontwikkeling. Door
middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kan de burger haar woonwensen
realiseren, omdat de burger niet aan het einde van het bouwproces als afnemer verschijnt maar juist
aan het begin ervan als opdrachtgever (VROM, 2005). Bij collectief (meerdere) particulier
opdrachtgeverschap wordt allereerst een vereniging van eigenaren opgericht die een bouwlocatie
opkoopt. Deze vereniging realiseert de woningen met architecten en ontwikkelaars, waarbij de kosten
evenredig worden verdeeld. (Keers e.a., 1999).
Uit onderzoek van SEV (2006) blijkt dat doormiddel van CPO veel doelen kunnen worden
verwezenlijkt. Een onderverdeling kan worden gemaakt in een zestal doelen zijnde bewoners zelf
laten bouwen, betaalbare woningen bouwen, kansarme wijken ondersteunen, ruimte voor
bewonerspreferenties, woningmarkt op gang krijgen en binding in de wijk. Uiteindelijk zijn de
resultaten van CPO toch teruggelopen van 19% in 1993 tot 11% in 2005 CPO van de totale
woningbouwontwikkelingen (Dammers e.a. 2007). Ondanks deze doelen en door tegenvallende
resultaten heeft VROM (2006) de ambitie om één derde woningbouw middels CPO te realiseren laten
vallen. SEV heeft hiernaast een onderzoek gedaan naar de redenen van de tegenvallende resultaten.
Hieruit blijkt dat er een vijftal factoren zijn, waardoor CPO lastig of niet tot ontwikkeling komt. Dit zijn
de factoren gebrek aan grond, kennis & kunde, liquide middelen, weerstand vanuit de gemeente en de
complexiteit voor het collectief. Het blijkt dat ondanks doelen die doormiddel van het instrument CPO
kunnen worden bereikt en ambities van de nationale overheid, de daadwerkelijke
woningbouwontwikkeling middels CPO achterblijft. Door deze slechte resultaten kan men zich
afvragen welke verschillen in opvattingen en verwachtingen zich openbaren, waardoor CPO niet tot
uitvoering komt. Het doel van het onderzoek is daarom het inzichtelijk maken wat de achterliggende
redenen zijn dat CPO vaak niet tot ontwikkeling komt. Dit kan doormiddel van het in kaart brengen en
analyseren van verschillende opvattingen die er zijn over CPO.
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Welke verschillende verwachtingen / opvattingen zijn er
over het nut, de noodzaak en het gebruik van het instrument collectief particulier opdrachtgeverschap,
wat zijn de onderlinge verhoudingen hiertussen en wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van CPO?
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moet worden achterhaald welke opvattingen en
verwachtingen verschillende overheden en belanghebbende lokale partijen hebben over CPO. De
opvattingen en verwachtingen van de verschillende overheden, zijnde Rijk, provincie en gemeente
worden achterhaald op basis van een analyse van beleidsdocumenten. De opvattingen en
verwachtingen van lokale partijen zijnde ambtenaren, gemeentebestuurders, het collectief,
adviesbureaus en mogelijke marktpartijen, worden doormiddel van casestudies achterhaald. Tot slot
worden binnen deze analyse de verhoudingen van de opvattingen van de verschillende partijen met
elkaar vergeleken, waarbij gekeken wordt naar overeenkomstigheden en verschillen.
Om te kunnen achterhalen wat de verschillende opvattingen over het instrument CPO zijn, wordt
een onderzoek op basis van de discourstheorie toegepast. Het begrip discours (ofwel vertoog) kan
worden omschreven als: ‘het geheel van min of meer samenhangende ensembles van ideeen,
concepten en categoriseringen die we in bepaalde discussies kunnen terugvinden’ (Hayer in Korsten,
A. 2008). Deze theorie richt zich op de wijze hoe opvattingen over een specifiek onderwerp worden
opgebouwd. Het gaat hier dus niet alleen over de opvatting over een onderwerp zoals CPO, maar juist

II | B a c h e l o r t h e s i s - J . W . S c h n e i j d e r b e r g - O n d e r z o e k n a a r
opvattingen over collectief particulier opdrachtgeverschap.

om de achterliggende interpretaties op sociaal niveau. Deze interpretaties krijgen betekenis in de
vorm van collectieve acties (Goverde in Korsten, A. 2008). Een discours analyse richt zich dus op de
wijze hoe een individu of groep een onderwerp interpreteert en daaraan een selectieve betekenis
toekent. Deze interpretatie kan worden achterhaald door teksten en uitspraken uiteen te rafelen op
basis van het “framework voor discours analyse” van Anabela Carvalho (2008). Dit “framework” richt
zich op de structurering, (sub)onderwerp, betrokken actoren, taalgebruik, standpunten en ideologie.
Wanneer deze verschillende opvattingen uiteengerafeld zijn, kan worden gekeken hoe deze
opvattingen zich verhouden tot elkaar, hieruit zijn discoursen omtrent CPO te achterhalen. Bij het
achterhalen van de discoursen wordt gekeken naar het verschil in spreken over CPO vanuit
verschillende doelgroepen.
Het is echter lastig om over het gehele onderwerp CPO opvattingen te herleiden, waardoor een
onderverdeling is gemaakt voor het onderzoeken van specifieke onderdelen van het instrument CPO.
Deze verdeling is gebaseerd op de doelen en belemmeringen die in onderzoeken van SEV naar voren
komen. De vijfdeling is als volgt: Het doel van CPO, betrokkenen bij CPO, initiator van CPO, ruimte
voor CPO en de belemmeringen en stimulansen voor de uitvoering van CPO. Deze vijf onderwerpen
kunnen per overheid en de lokale partijen doormiddel van het “framework voor discoursanalyse”, als
omschreven in de theorie, worden uiteengerafeld.
Bij de daadwerkelijke analyse is er eerst gekeken naar de overheden. Hierbij is gekeken naar het
Rijksbeleid, het beleid van de provincie Noord-Brabant en een selectie van Brabantse gemeenten. Uit
deze analyse komt naar voren dat de nationale en provinciale overheden met name inzetten op het
bevorderen van CPO. Verder stimuleren Rijk en provincie dit door het ontwikkelen van instrumenten
om CPO mogelijk te maken op lokaal niveau. Rijk ziet CPO als een instrument om bewoners te
kunnen laten bouwen naar eigen wens, waarbij ze een ambitie van één derde woningbouw middels
CPO opnemen in het beleid. Provincie neemt de doelen en het nut van het Rijk over en stelt ambities
op provinciaal niveau. De provincie moeten de komende jaren veel woningen ontwikkelen, maar als
niet naar wens wordt gebouwd ontstaat er mismatch en blijft er een tekort aan geschikte woningen.
Gemeenten zien CPO als een instrument om lokale problematiek aan te pakken, zoals het bouwen in
kleine kernen en huisvesten van senioren en starters. De lokale inzet van CPO is afhankelijke van
lokale/ politieke doelen.
Wanneer je de resultaten met elkaar vergelijkt valt op dat doelen en het nut van Rijk en de
provincie voor CPO in elkaars verlengde liggen. Het Rijk en de provincie stellen beiden ambities en
leveren instrumenten om dit mogelijk te maken. De gemeente daarentegen sluit niet aan op deze
ambities en nut van CPO, maar ziet CPO als een oplossing voor lokale problemen. De gemeenten
zien CPO uitsluitend als instrument om lokale problemen op de woningmarkt op te lossen en sluit zich
niet aan bij de ruimtelijke ordeningsvoordelen die het Rijk voor ogen heeft. Dit leidt er ertoe dat de
doelen en ambities van het Rijk en de provincie niet kunnen worden waargemaakt.
Uit de casestudies is naar voren gekomen dat de lokale overheden moeite hebben met de
verandering van het normale proces van regelen en regie voeren ten opzichte van vrijheid die moet
worden gegeven voor CPO. Dit wil zeggen dat gemeenten moeite hebben met het loslaten van regels
om het collectief zelf een woning te laten ontwikkelen. Binnen de casestudies zijn discoursen te
herleiden over, regelcultuur van de gemeente, risico voor verkoopbaarheid, schuiven met
verantwoordelijkheden en ondersteuning van het collectief. Deze discoursen zijn ontstaan door een
verschil in opvattingen over CPO tussen gemeente en andere belanghebbende partijen of intern
binnen de gemeente. Hierdoor ontstaat een veelvoud van regels om regie over de ontwikkeling te
kunnen blijven voeren. Dit gaat ten koste van de ruimte voor een collectief om zelf te kunnen
ontwikkelen. Dat ontwikkelingen middels CPO als risico worden ervaren is ontstaan doordat sommige
gemeenteambtenaren deze ontwikkelwijze gewoonweg niet zien zitten. Door onwetendheid zien
gemeenten CPO als risicovolle ontwikkeling, terwijl belanghebbende partijen aangeven dat het juist
marktgericht is. Het is opmerkelijk dat de gemeenten wensen uitspreken voor ondersteuning en
dergelijke, maar door het gebrek aan daadkracht (en uniformiteit) deze wensen niet uitvoeren. Het ziet
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er naar uit dat op gemeentelijk niveau CPO een deel uit zal gaan maken van de mogelijkheden tot
woningbouwontwikkeling, echter zijn er nog veel stappen te doorlopen.
Wanneer beide analyses met elkaar worden vergeleken is te zien dat verschillen in opvattingen
tussen overheden uit beleidsanalyse worden bevestigd door de casestudies. Gemeenten vinden zelf
het wiel uit en maken weinig gebruik van instrumenten van hogere overheden. Er zijn wel duidelijke
verschillen tussen het overheidsbeleid en de bevindingen uit de casestudies. Het Rijk stelt
bijvoorbeeld dat extra regels geen hinder opleveren voor het collectief. Echter worden deze extra
regels in de praktijk juist als belemmerend ervaren. Ook geeft het Rijk aan dat het initiatief ook van
marktpartijen kan komen. De gemeenten geven juist aan dat marktpartijen streven naar winst en
standaardbouw, waardoor ze voor CPO geen gewenste partij zijn. Tot slot zijn er nog een aantal
punten waarbij duidelijk is te zien dat CPO nog geen plek heeft gekregen binnen de mogelijkheden
van woningbouwontwikkeling. Dit is met name te herleiden door de veelvoud van regels ten aanzien
van CPO projecten. Verder worden door de verdeeldheid binnen de gemeenten wel wensen
uitgesproken voor CPO, echter niet uitgevoerd. Tot slot is de onbekendheid met CPO nog een heikel
punt. Bewoners weten niet wat het is en gemeenten hebben moeite het proces vorm te geven.
Wanneer er wordt teruggegrepen naar de hoofdvraag kan worden gesteld dat een verschil in
opvattingen is te vinden tussen de hogere overheden en de lokale overheden. Ondanks dat het Rijk
en de provincie faciliteren en instrumenten bieden, vindt de gemeente keer op keer het wiel opnieuw
uit. Dit wordt door de casestudies bevestigd. Uiteindelijk blijkt dat door de traditionele wijze van
woningbouwontwikkeling, waarbij gemeenten regels opstelt en regie voert tot veel discoursen leidt ten
opzichte van CPO. De discoursen zijn voornamelijk te vinden tussen de wensen en mogelijkheden
van CPO en de daadwerkelijke uitvoering van CPO. Hierbij spreken voornamelijk de gemeenten
zichzelf tegen. De lokale discoursen richten zich op regelgeving, nemen van verantwoordelijkheid van
gemeente en marktpartijen, risico van CPO en de ondersteuning van het collectief. Uit deze
discoursen is te herleiden dat gemeenten nog moeite hebben met de wijziging van werken om CPO
mogelijk te maken, waardoor CPO-projecten lokaal nauwelijks worden ontwikkeld. Het discours tussen
overheden richt zich op de doelen van CPO. Het Rijk en de provincie stellen doelen voor CPO,
gemeenten baseren hun doelen uitsluitend op problemen op de woningmarkt. Gemeenten zien geen
nut en noodzaak bij de doelen die hogere overheden stellen bij CPO, maar stellen uitsluitend doelen
waar ze het instrument CPO voor kunnen inzetten. Doordat gemeenten deze doelen van het Rijk en
de provincie niet overnemen en door de lokale belemmeringen (regelgeving, verantwoordelijkheid,
risico en de ondersteuning) kunnen deze overheden hun ambities omtrent CPO niet waarmaken. Tot
dusver zijn er nog teveel verschillen in opvattingen over CPO. Door deze verschillen worden doelen
van hogere overheden niet waargemaakt en zal CPO ook nog zijn plaats moeten vinden tussen de
mogelijkheden om woningen te ontwikkelen. Hierdoor vergt het nog veel moeite om projecten
doormiddel van CPO daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen.
Tot slot kan worden gesteld dat de belemmerende factoren van SEV (2006) van toepassing zijn.
Echter zijn dit oppervlakte problemen. De oorzaken hiervan zijn dieper genesteld en moeten op lokaal
niveau worden aangepakt. De oplossingen die SEV voorstelt werken voornamelijk als
symptoombestrijding, maar lossen de structurele problemen niet op. De oplossingen om CPO op
lokaal niveau mogelijk te maken moeten worden gevonden binnen de regelcultuur, het nemen van
verantwoordelijkheden door gemeenten en marktpartijen en het uniform ondersteunen van het
collectief, waarbij de uitgesproken wensen ook daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd.
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Hoofdstuk 1 Inleiding:
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Dit hoofdstuk begint met de aanleiding
voor het onderzoek in de vorm van een projectkader. Vervolgens wordt een probleemschets gegeven
waar het onderzoek zich op zal focussen. Uit deze onderdelen wordt een doelstelling, relevantie en
een vraagstelling opgesteld. Tot slot wordt het hoofdstuk afgesloten met een leeswijzer, waarin is
aangegeven hoe het onderzoek is opgebouwd.
1.1 Projectkader
Uit onderzoeken van VROM (2005), RPB (Dammers e.a. 2007) en SEV (2006) blijkt dat bewoners
graag hun eigen woning willen realiseren. Deze enorme vraag vanuit bewoners om woningen zelf te
ontwikkelen is een vorm van protest tegen projectmatige woningbouw. Door het bouwen van
projectmatige woningbouw zijn de woningtekorten in Nederland voor een deel verholpen. Echter
bieden deze projectmatig gebouwde woningen onvoldoende woongenot, aangezien de woningen zijn
gebouwd voor een anonieme en gemiddelde smaak. Veel bewoners vinden deze woningen te klein en
te monotoon, waarnaast de wijk te weinig parkeermogelijkheden biedt (Kuenzli & Lengkeek 2004).
Bewoners nemen geen genoegen met een woning die voor hen gebouwd wordt, maar willen zelf een
eigen woning bouwen. Door de wens van bewoners en de maatschappelijke trends (toegenomen
welvaart en een hoger opleidingsniveau en mondigere bewoners) is hernieuwde belangstelling voor
(collectief) particulier opdrachtgeverschap ontstaan (Dammers e.a., 2007). Het Rijk constateert deze
hernieuwde belangstelling en wil dit binnen haar beleid mogelijk maken en waar mogelijk stimuleren.
In de Nota Mensen, Wensen, Wonen (2000) heeft het ministerie van VROM een ambitie uitgesproken
dat vanaf 2005 één derde deel van de totale woningopgaaf moet worden gerealiseerd door middel van
(collectief) particulier opdrachtgeverschap. In de Nota geeft VROM aan dat (collectief) particulier
opdrachtgeverschap als doelen heeft burgers zelf een woning te kunnen laten bouwen, specifieke
doelgroepen kunnen worden gehuisvest en een stedenbouwkundig hoge kwaliteit kan worden
ontwikkeld. Hiervoor is een premieregeling opgesteld om eigenbouw voornamelijk in stadsregio te
bevorderen, waar het aandeel van 10% moet toenemen tot 20% van alle woningbouwontwikkelingen.
In overige (niet- stedelijke) regio’s is de ontwikkeling middels (collectief) particulier
opdrachtgeverschap al meer dan 33% van de woningbouwontwikkelingen (Woon, 2009). Door middel
van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kan de burger haar woonwensen realiseren,
omdat de burger niet aan het einde van het bouwproces als afnemer verschijnt maar juist aan het
begin van het proces als opdrachtgever (VROM, 2005).
CPO wordt in verschillende documenten op verschillende manieren omschreven. Sommige
instanties zien CPO als een instrument om met een groep totaal welstandsvrij te kunnen bouwen,
andere instanties zien het als een instrument om goedkope woningen op maat aan te bieden op de
woningmarkt. In deze studie wordt het begrip collectief particulier opdrachtgeverschap als volgt
geformuleerd: voor collectief particulier opdrachtgeverschap wordt allereerst een vereniging van
eigenaren opgericht die een bouwlocatie opkoopt. Deze vereniging realiseert de woningen met
architecten en ontwikkelaars, waarbij de kosten evenredig worden verdeeld. (Keers e.a., 1999).
Collectief particulier opdrachtgeverschap valt binnen het spectrum consument gerichte
woningbouwontwikkeling. Dit kan variëren van particulier opdrachtgeverschap, waarbij de particulier
alle beslissingen voor de woning zelf maakt, tot consumentgerichte woningbouw door partijen als
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars, waarbij de keuzevrijheid wordt beperkt tot een aantal
specifieke opties (Provincie Noord-Brabant, 2007).
PO  CPO  Mede- opdrachtgeverschap  Consumentgericht bouwen

Op dit moment wordt bijna alle woningbouwontwikkeling in Nederland (90%) gerealiseerd door
professionele partijen als projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Deze marktpartijen
trachten de wensen van de toekomstige bewoners mee te nemen, maar het is in de vorm van
confectie (veel van hetzelfde). Er is een groeiende groep mensen die meer wil dan deze confectie.
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Deze wensen voor een woning of woonomgeving, die niet te vinden zijn in de huidige woningvoorraad,
lopen ver uiteen. Om aan deze wensen tegemoet te komen kent (Collectief) particulier
opdrachtgeverschap ook meerdere doelen. Deze doelen vanuit de bewoners die doormiddel van CPO
willen bouwen kunnen als volgt worden samengevat (SEV, 2006):
 Bewoners in staat stellen zelf een woning te ontwikkelen die aansluit op hun leefstijl
(individueel en / of collectief)
 Betaalbare starterswoningen bouwen.
 Kansarme wijken ondersteunen door creatieve en ondernemende mensen aan te
trekken.
 Professionals meer ruimte laten geven aan bewonerspreferenties.
 De woningbouwmarkt beter laten functioneren (kwalitatief in plaats van kwantitatief).
 Meer binding ontwikkelen binnen een straat, buurt of wijk.
Ondanks de doelen die doormiddel van CPO kunnen worden bereikt heeft het ministerie van
VROM de ambitie om één derde deel woningbouw te ontwikkelen doormiddel van (collectief)
particulier opdrachtgeverschap laten varen. Dit heeft het Rijk aangegeven in het beleidsdocument
Ruimte geven, bescherming bieden (VROM, 2006), omdat CPO niet van de grond komt. In het
adviesrapport Particulier opdrachtgeverschap ‘tussen droom en daad’ van SEV (2006) is nagegaan
door welke factoren (collectief) particulier opdrachtgeverschap niet van de grond komt. De SEV heeft
deze resultaten verkregen door het houden van een enquête waar 871 respondenten op hebben
gereageerd. Hierin geeft de meerderheid (58%) aan graag zelf te willen bepalen hoe en waar ze willen
gaan wonen. In de enquête heeft de helft van de respondenten aangegeven dat het in Nederland bijna
onmogelijk is om zelf je eigen woning te ontwikkelen. Er zijn tal van verschillende obstakels waar
lokale partijen zich geconfronteerd mee zien. Deze belemmeringen kunnen worden onderverdeeld in
de volgende vijf factoren (SEV, 2006):
 Grond: Hoe kocmt een particulier aan bouwgrond?
 Kennis en kunde? Een particulier heeft onvoldoende kennis over ontwerp, bouwtermen, e.d.
 Geld: Kennis en kunde kan worden gekocht (en terugverdiend bij de bouw), maar de
particulier is vaak niet in staat dit allemaal voor te financieren.
 Weerstanden: Gemeenten uiten nog veel weerstand tegen CPO, omdat ze beter op een grote
schaal woningen kan ontwikkelen met een professional.
 Complexiteit: Omdat de particulieren onbekend zijn met het proces zal het een moeizaam
proces zijn met veel weerstand en onkunde.
Hieruit blijkt dat lokale overheden zelf beperkingen opwerpen voor CPO. De gemeenten
ontwikkelen vaak liever strategisch grootschalige projecten met professionele partijen.
Onderzoeksbureau SEV constateert dat er geen consensus is in inzet van CPO bij verschillende
gemeenten. De gemeenten zijn in verschillende groepen onder te verdelen, van actief kavels
aanbieden en CPO mogelijk maken, tot mogelijkheden van CPO onderzoeken wanneer een collectief
zich voordoet, maar dit niet opnemen binnen het beleid. Deze grote verschillen zijn te vinden in het feit
dat de gemeenteraden en besturen overwegend onbekend zijn met CPO en dus het instrument niet
mogelijk maken (SEV, 2006). Nederlandse gemeenten hebben moeite met het verminderen van de
regelgeving voor het mogelijk maken van CPO ten opzichte van de reguliere bouw. Gemeenten
vrezen ‘Belgische toestanden’, waar een (te) grote variëteit aan bouwstijlen te onderscheiden is
(Dammers e.a. 2007). Deze vrees voor ‘Belgische toestanden’ is ontstaan door het artikel ‘Het wilde
wonen’ van Weeber (1997), waarin hij pleitte voor minder projectbouw. De gemeente speelt een
sleutelrol in het geven van de ruimte om CPO mogelijk te maken, waarbij de gemeente anderzijds
moet faciliteren om het collectief te verleiden om zelf een goed ontwerp te maken (SEV, 2006).
Deze gebreken leiden weer tot een teleurstellend resultaat van (collectief) particuliere
ontwikkeling. Sterker nog, het resultaat loopt zelfs terug van 19% in 1993 naar 11% in 2005 van de
totale woningbouwontwikkeling (Dammers e.a. 2007). Uit onderzoek van Dammers e.a. (2007) blijkt
dat redenen om te verhuizen niet zozeer te maken hebben met de woning maar met de
woonomgeving. De meerderheid van huiseigenaren is tevreden tot zeer tevreden (85%) over haar
huidige woning. Daarentegen is maar liefst 13% (zeer) ontevreden over de huidige woonomgeving.
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(Dammers e.a. 2007). Tot 2001 zijn veel woningzoekenden er niet in geslaagd een gewenst
bouwkavel te krijgen en zijn velen er ook niet in geslaagd het gewenste woningtype te verkrijgen
(Companen, 2001). Door het bouwen middels CPO bouw je niet alleen je woning, maar creëer je ook
de woonomgeving. Hierdoor kan CPO dus een oplossing zijn voor de ontevredenheid over de woning
en woonomgeving.
De vraag die hieruit te herleiden is, is welke verschillende opvattingen er zijn over het instrument
collectief particulier opdrachtgeverschap en hoe deze opvattingen zich verhouden tot elkaar. Ondanks
de wens vanuit bewoners en de rijksoverheid en de vele voordelen die CPO met zich meebrengt
komen de ontwikkelingen niet van de grond. Uit onderzoeken van SEV blijkt dat er meerdere doelen
zijn waarvoor het instrument CPO voor kan dienen. Naast doelen zijn er ook een vijftal punten
aangegeven waarom CPO niet van de grond komt. De vraag is hierbij wat de achterliggende
problemen zijn en hoe deze zijn ontstaan. Streven partijen die CPO willen ontwikkelen wel dezelfde
doelen na, of is er spraakverwarring over de doelen van en de wijze waarop CPO moeten worden
ontwikkeld? Een voorbeeld hiervan kan zijn: veel gemeenten zien CPO als een instrument om in
groepsverband wijk en woning naar de wens van de toekomstige bewoner te ontwikkelen, maar de
manier van uitvoering neigt naar een vorm van consument gericht bouwen door een veelvoud van
regels.
1.2 Probleemstelling:
In deze bachelor thesis wordt nagegaan welke verschillende verwachtingen er zijn over collectief
particuliere ontwikkeling (CPO). Vanuit woononderzoeken zoals woononderzoek Nederland (2009) en
woningbehoefte onderzoek van Companen (2001) blijkt dat een groot deel van de verhuisgeneigden
in Nederland zelf een woning wil bouwen. Om CPO mogelijk te maken zijn er door het Rijk en de
provincie beleidsstukken geschreven om deze wens voor het zelf bouwen van een eigen woning te
mogelijk te maken. Het Rijk heeft CPO opgenomen in haar beleid (VROM, 2000) om doelen als
bouwen naar wens van de burgers, bouwen voor specifieke doelgroepen en stedenbouwkundige
kwaliteit te verwezenlijken. Hiervoor heeft het Rijk een ambitie uitgesproken dat één derde van alle
woningbouw middels CPO zou moeten worden ontwikkeld. Deze verschillende beleidsstukken zijn
voornamelijk op landelijk niveau opgesteld en door de provincie overgenomen. Onderzoeksbureau
SEV vult de wens van het Rijk en de Provincie aan met wensen van bewoners. Dit zijn wensen als zelf
een woning ontwikkelen naar wens, betaalbare woningen, kansarme wijken ondersteunen, meer
ruimte voor bewonerspreferentie, woningmarkt stimuleren en sociale binding (SEV, 2006). Het
spanningsveld voor CPO speelt zich voornamelijk af op niveau van de gemeente. De gemeenten
hebben de taak om regionaal en nationaal beleid uit te voeren. Echter zien gemeenten naast de
doelen van het Rijk en de positieve aspecten voor CPO die blijken uit onderzoek van SEV (2006) ook
valkuilen. Deze weerstanden kunnen worden samengevat is de stellingen: er kan beter grootschalig
worden ontwikkeld en het te behalen rendement is onvoldoende bekend (SEV, 2006). De gemeenten
lopen tegen het dilemma aan dat ze enerzijds het beleid van Rijk en provincie over zouden moeten
nemen, maar anderzijds nog valkuilen ziet voor ontwikkeling door middel van het instrument CPO.
Voornamelijk door het dilemma binnen gemeenten lopen collectieven tegen problemen aan. De
vijf grootste problemen voor CPO ontwikkeling zijn: gebrek aan grond, kennis & kunde, liquide
middelen, de weerstand van de gemeente en de complexiteit van de gehele ontwikkeling (SEV, 2006).
Ook andere marktpartijen staan niet te springen om CPO en projectontwikkelaars en
woningcorporaties bouwen liever zelf op projectbasis. Ook de kwaliteit en indeling van woongebieden
door middel van CPO kan niet worden gewaarborgd. Waardoor gemeenten en omwonenden vrezen
voor “Het wilde wonen” (Weeber, 1997).
Al met al kan hieruit worden geconcludeerd dat het Rijk haar doelen heeft gebaseerd op de vraag
van bewoners (VROM, 2000). De uitvoerende taak voor CPO is bij gemeenten ondergebracht.
Gemeenten zien echter valkuilen voor CPO en ontwikkelt liever met marktpartijen. Verder weten
ambtenaren en gemeentebestuurders vaak niet wat het rendement van CPO is. Tot slot zijn veel
gemeenten nog huiverig, aangezien de gemeente kwaliteitsbewaker van de ruimtelijke ordening is,
maar door terug te moeten treden in hun regelgeving vrezen ze ‘Belgische toestanden’. Deze
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tegenstrijdigheid aan gedachtegangen omtrent CPO leidt ertoe dat er nauwelijks wordt ontwikkeld.
Verder heeft SEV onderzoek gedaan waar bewoners tegenaan lopen wanneer ze middels CPO
ontwikkelen. Hieruit blijkt dat bewoners vijf problemen ondervinden tijdens het CPO proces. Het blijkt
dus dat er meerdere partijen zijn die doelen stellen voor CPO en meerdere partijen desondanks de
doelen valkuilen zien bij CPO.
Uit deze probleemschets kan worden herleid dat niet iedereen dezelfde opvatting heeft over
collectief particuliere ontwikkelingen en er zelfs partijen zijn die er twee meningen op na houden. Er
bestaan verschillende discoursen over CPO, die op een verschillende manier positieve en negatieve
aspecten van CPO benadrukken afhankelijk van het doel dat men voor ogen heeft. Door duidelijk in
beeld te brengen wat deze discoursen en de achterliggende gedachten zijn vanuit verschillende
partijen, kan een beter inzicht worden gegeven in de problemen rondom het uitvoeren van CPOprojecten. De veronderstelling in dit onderzoek is dat de verschillende discoursen die betrekking
hebben op CPO niet voldoende aan het licht zijn gekomen binnen het huidige beleid. In het nationaal
beleid lijkt men vooral een optimistische kijk te hebben op de mogelijkheden van CPO voor het
efficiënt bewerkstelligen van ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, maar men lijkt weinig oog te hebben
voor de problemen tijdens de uitvoeren van CPO in de lokale praktijk.
1.3 Doelstelling en relevantie:
Het doel van het onderzoek is het voor overheden inzichtelijk maken waarom CPO initiatieven niet van
de grond komen, door het in kaart te brengen en vervolgens analyseren van verschillende discoursen
over collectief particuliere ontwikkelingen.
De resultaten (in de vorm van conclusies) kan voor een (lokale overheid) een handreiking zijn
waarmee het beleid van dit orgaan kan worden aangescherpt. Verder kan door het onderzoek meer
informatie over verwachtingen en opvattingen van verschillende actoren worden verkregen en deze
vervolgens tegen elkaar afgezet worden in de vorm van een analyse. De resultaten hieruit zijn
conclusies over de verwachtingen en opvattingen van actoren over collectief particulier
opdrachtgeverschap en de overeenkomsten en tegenstrijdigheden tussen deze verwachtingen en
opvattingen en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van CPO.
1.3.1 Relevantie:
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant voor gemeenten, instanties en bewoners, die zich bezig
houden met collectief particulier opdrachtgeverschap. Het is een instrument dat in de ogen van de
nationale overheid een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van een wijk of buurt. Hierdoor
zou, in de ogen van de nationale overheid, een (her)ontwikkeling in een buurt een toevoeging zijn voor
de hele wijk en mogelijk zelfs voor een gehele stad of dorp. Door een inzicht te krijgen welke
discoursen er zijn ten aanzien van CPO, kunnen er mogelijk aanpassingen in beleid en regelgeving
worden doorgevoerd, waardoor het gebruik van CPO beter aansluit op de wensen van lokale partijen.
Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat de discoursanalyse als instrument kan dienen
om vormen van (woon)beleid en de veranderingen hiervan te analyseren. Hierbij wordt er meer
gekeken naar communicatie, woordkeuze en beschrijvingen van beleidstukken in plaats van het
uitsluitend kijken naar doelen en middelen voor een bepaald probleem. Binnen dit onderzoek worden
zowel beleidsstukken als interviews geanalyseerd op basis van ‘framework van discoursanalyse’ als
omschreven door Anabela Carvalho (2008). In de wetenschappelijke literatuur is veel geschreven over
het ‘framen’ van verschillende verwachtingen en opvattingen, echter is er geen consensus over de
methodologie voor discoursanalyse. In dit onderzoek wordt getracht doormiddel van de ‘framework
voor discoursanalyse’ (Carvalho, 2008) een discours te analyseren waarbij ‘de strijd voor hegemonie
van ideeën, concepten en categoriseringen rond en in beleidsvelden’ (Korsten, A. 2008) inzichtelijk
wordt gemaakt.
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1.4 Vraagstelling:
In deze paragraaf zal de vraagstelling worden omschreven en vervolgens verder toegelicht.
Welke verschillende verwachtingen / opvattingen zijn er over het nut, de noodzaak en het gebruik
van het instrument collectief particulier opdrachtgeverschap te onderscheiden, wat zijn de onderlinge
verhoudingen hiertussen en wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van CPO?
Deze vraagstelling is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Allereerst wordt nagegaan hoe
door verschillende overheidsorganen en belanghebbenden wordt gesproken over het onderwerp en
welke gevolgen hieruit te herleiden zijn. Vervolgens wordt het instrument CPO verder toegelicht en het
nut en de noodzaak van het instrument. Als laatste onderdeel wordt er gekeken naar de verschillende
opvattingen die het Rijk, de provincie, gemeenten en belanghebbenden er op nahouden en welke
overeenkomen of tegenstrijdig zijn. Bij de manier van toepassing van CPO en de gedachten over CPO
komt mogelijk aan bod waarom deze CPO initiatieven niet van de grond komen.
Naast een centrale vraag zijn er een aantal ondersteunende deelvragen geformuleerd:
- Welke verwachtingen / opvattingen hebben de overheden over CPO?
- Welke
verwachtingen
/
opvattingen
hebben
belanghebbende
partijen
bewonerscollectieven, lokale overheden, adviseurs en marktpartijen over CPO?
- Wat voor verschillende of overeenkomstige opvattingen zijn er te onderscheiden?
- Wat zijn de gevolgen van de verwachtingen / opvattingen bij de uitvoering van CPO?

als

Op basis van de bovenstaande onderzoeksvragen kunnen we een aantal begrippen onderscheiden.
Dit zijn de begrippen: collectief particulier opdrachtgeverschap, belanghebbenden en de verhouding
van de opvattingen ten opzichte van elkaar.
Collectief particulier opdrachtgeverschap: Bij dit begrip wordt naast het instrument voor
nieuwbouwontwikkeling ook gekeken naar het mogelijk ontstaan van collectief zelfbeheer in deze
wijken. Allereerst kan de term collectief particulier opdrachtgeverschap als volgt worden omschreven:
ten behoeve van collectief (meerdere) particulier opdrachtgeverschap wordt allereerst een vereniging
van eigenaren opgericht die een bouwlocatie opkoopt. Deze vereniging realiseert de woningen met
architecten en ontwikkelaars, waarbij de kosten evenredig worden verdeeld. (Keers e.a., 1999). De
term collectief zelfbeheer kan als volgt worden omschreven: beleidsconstructie waarbij bewoners,
mogelijk samen met corporaties, de verantwoordelijkheid en de kosten van beheer en onderhoud van
openbare ruimten op zich nemen (VROMraad, 2009, p42-43).
Belanghebbenden: CPO dient als instrument voor het bouwen naar wens van de toekomstige
bewoners. Echter is de vraag of er niet meer belangen zijn dan alleen die van toekomstige bewoners.
Naast de toekomstige bewoners zijn er meer lokale partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van
CPO. Om na te gaan hoe vanuit verschillende groepen de verwachtingen zijn over het instrument
CPO moeten verwachtingen van de volgende belangengroepen mee worden genomen: gemeenten,
adviesbureaus, corporaties, wijk/buurt verenigingen en marktpartijen.
Er zijn verschillende opvattingen over CPO waar te nemen. Deze verschillende opvattingen zijn
waar te nemen op het snijvlak tussen het beleid en de verwachtingen van betrokken
belanghebbenden. Hiernaast zijn er verschillen op het snijvlak tussen de verwachtingen van
verschillende lagen van de overheid. Door een beter beeld te krijgen van deze verschillende
opvattingen kan worden gekeken waarom CPO ontwikkelingen nauwelijks van de grond komen. Om
deze verschillende verwachtingen goed in beeld te kunnen brengen is ervoor gekozen om met de
discourstheorie te werken. De discourstheorie richt zich op betekenisgeving aan een onderwerp door
een (selectieve) interpretatie van de werkelijkheid. Deze theorie richt zich met name op de manier
waarop (beleids) documenten of uitspraken zijn ontstaan en wat de achterliggende gedachten van de
hierin gevormde standpunten zijn. Mogelijk zijn verschillen in doelen ontstaan door spraakverwarring
tussen beleidsmakers onderling en beleidsmakers ten opzicht van andere belanghebbende partijen.
De omschrijving van de theorie zal in hoofdstuk 2 theorie en methodologie worden toegelicht.

5|Bachelorthesis - J.W . Schneijderberg - Onderzoek naar
opvattingen over collectief particulier opdrachtgeverschap.

1.6 Leeswijzer:
In deze paragraaf wordt de opbouw van het verslag toegelicht. Het verslag bestaat uit vijf
hoofdstukken. Deze hoofdstukken worden achtereenvolgens behandeld.
In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader en de methodologie van het onderzoek
beschreven. In de paragraaf theorie wordt de discourstheorie toegelicht. Deze theorie wordt verder
aangevuld met een framework waarmee discoursen kunnen worden achterhaald. Tot slot wordt een
koppeling gemaakt hoe deze analyse van toepassing kan zijn binnen het verslag. In de paragraaf
methodologie wordt beschreven hoe de verschillende discoursen worden nagegaan. Vervolgens wordt
omschreven welke verschillende actoren worden betrokken. Uiteindelijk wordt hierbij kort omschreven
hoe er binnen dit onderzoek daarbij behorende analyses tot conclusies worden verwerkt.
In hoofdstuk drie worden daadwerkelijke onderzoeksresultaten van de beleidsanalyse
gepresenteerd. Hierin wordt beschreven welke opvattingen de verschillende overheden hebben over
het instrument CPO. Aan het einde van dit hoofdstuk worden resultaten van de verschillende
overheden met elkaar vergeleken, waarbij de meest opvallende discoursen zijn achterhaald.
In hoofdstuk vier worden daadwerkelijke onderzoeksresultaten van de casestudies
gepresenteerd. Hierbij wordt per casus een analyse gedaan naar verschillende opvattingen, waarna
de meest opvallende discoursen worden genoemd. Wanneer beide casestudies zijn geanalyseerd
worden deze met elkaar vergeleken, waarbij de meest opvallende discoursen zijn achterhaald.
In hoofdstuk vijf zal ten slotte een antwoord worden gegeven op de centrale vraag. Hierbij zullen
de belangrijkste onderdelen van het onderzoek worden benadrukt en zal er een terugkoppeling
plaatsvinden met de belangrijkste punten die uit het projectkader naar voor komen. Ten slotte zullen
aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig onderzoek en beleid.
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Hoofdstuk 2 Theorie en methodologie
2.1 Theoretisch kader
Als theoretische inval wordt gebruik gemaakt van de ‘Discours theorie’. De keuze voor deze theorie is
gemaakt omdat het onderzoek zich met name richt op verschillende opvattingen. Een opvatting kan
worden gezien als een weergave van de werkelijkheid gezien vanuit een groep of individu. In de
discours theorie wordt beschreven hoe opvattingen zijn ontstaan, hoe ze zijn opgebouwd en welke
overeenkomsten en verschillen ertussen zijn. Discoursen worden ook vaak vertoog genoemd. In het
onderzoek wordt de definitie Maarten Hayer gehanteerd, die een discours of vertoog omschrijft als:
‘het geheel van min of meer samenhangende ensembles van ideeën, concepten en categoriseringen
die we in bepaalde discussies kunnen terugvinden’ (Hayer in Korsten, A. 2008). Een beleidsdiscours
wordt vaak ten onrechte gebruikt als synoniem voor een discussie over een beleidsprogramma
(Korsten, 2008).
Discours theorie wordt gebruikt in verschillende werkvelden zoals onder andere de politiek, media
en medische wereld. Wanneer onderzoek naar discoursen wordt gedaan komen onderzoekers al snel
op een punt dat discoursen niet alleen staan, maar zich in een netwerk van interdisciplinaire
benaderingen en verschillende sociale domeinen bevinden (Jørgensen, 2002). Jørgensen (2002)
definieert het begrip discours als volgt; A particular way of talking about and understanding the world
(or an aspect of the world). Dit is een vrij abstracte definitie van discours, echter is er geen consensus
over de exacte omschrijving, aangezien er verschillende theoretische benaderingen zijn. Als basis van
het theoretisch kader worden een aantal documenten over discours theorie gebruikt. De theoretische
en methodologische omschrijving van Phillips, L. & Jørgensen, M. (2002) die een framework geeft
voor een kritische discoursanalyse wordt als kapstok gebruikt. Hiernaast wordt het ‘framework voor
discoursanalyse’ van Anabela Carvalho (2008) gebruikt om methodologie verdere invulling te geven
De discours theorie sluit goed aan op het doel en de vraagstelling, aangezien er in deze stellingen
wordt gesuggereerd dat er verschillende discoursen bestaan ten aanzien van CPO. Dit kan zijn binnen
de hiërarchische (verticale) lijn van de overheid, waarbij de verwachtingen tussen nationaal,
provinciaal en lokaal beleid verschillen. Hiernaast kan dit zijn op de netwerk (horizontale) lijn, waarbij
de verwachtingen van de lokale overheid mogelijk niet overeen komen met de verwachtingen van
andere belangengroepen in een gemeente, zijnde (toekomstige) bewoners, woningbouw corporaties,
e.d. Op basis van bovenstaande literatuur, wordt een theoretisch kader opgesteld. Hierbij wordt
allereerst kort omschreven uit welke stroming ‘discours theorie’ is ontstaan. Vervolgens wordt
omschreven wat de ‘discours theorie’ inhoudt en welke verschillende stromingen worden bekeken,
waarbij samenhangende en tegenstrijdige gedachten van de wetenschappers wordt samengevat.
Hiernaast wordt de ‘scope’ van de theorie verkleind naar het analyse onderdeel. Binnen de analyse
wordt de kritische discours analyse van Fairclough (Jørgensen, 2002), aangevuld met het ‘framework
voor discoursanalyse’ van Anabela Carvalho (2008) gebruikt voor het onderzoeken van ‘discours(en)’.
2.1.1 Discours Theorie
Veel benaderingen op het gebied van discours theorie zijn gebaseerd op sociaal constructivisme.
Sociaal constructivisme is een filosofische stroming die ervan uitgaat dat er geen objectieve
werkelijkheid bestaat. Al onze waarnemingen van de werkelijkheid zijn gekleurd door onze eigen
beelden, ervaringen, relaties en cultuur. Sociaal constructivisme gaat volgens Burr (1995, in
Jorgensen, 2002) uit van vier principes die in ogenschouw moeten worden genomen, zijnde ‘taken-forgranted knowledge’, geschiedenis & cultureel oogpunt, de samenhang tussen kennis en sociale
processen en de samenhang tussen kennis en sociale acties.
‘Taken-for-granted knowledge’ geeft een kritische blik op de interpretatie van de wereld. Dit wil
zeggen dat de wereld om ons heen niet moeten worden beschouwd als de objectieve waarheid. De
wereld om ons heen is gecategoriseerd in producten zoals men (een groep) die ervaart. De
benadering van de wereld is een product van discoursen.
Bij Geschiedenis & cultuur wordt de wereld gezien als ‘a product of historically situated
interchanges among people’. Iedere gedachte die iemand heeft over de wereld is gebaseerd op de
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culturele & historische achtergrond waarin men is opgevoed. Deze gedachte over de wereld is een
principe die in de loop der tijd constant verandert.
Er is een samenhang tussen kennis en sociale processen, omdat mensen kennis genereren door
sociale interactie. Door deze interactie construeert men een reflectie van de waarheid waarbij men
wedijvert of deze waar is, of niet.
Tot slot kan de samenhang tussen kennis en sociale acties worden omschreven als het principe
dat men een aantal gewoonten normaal acht. Andere tegenstrijdige gewoonten worden niet
geaccepteerd, waardoor mogelijke sociale conflicten kunnen ontstaan.
Mensen construeren als het ware onze eigen werkelijkheid en op basis van die constructie
handelen zij. Een belangrijke rol voor het construeren van onze eigen werkelijkheid speelt de taal. Het
sociaal constructivisme beschouwt de taal niet als een instrument waarmee we de werkelijkheid
beschrijven, maar als iets waarmee we onze werkelijkheid creëren.
Michel Foucault heeft een centrale rol ingenomen bij de ontwikkeling van de discours theorie,
doormiddel van theoretisch en empirisch onderzoek. Het onderzoek van Foucault richtte zich
voornamelijk op de achterliggende regels die bepalen welke stellingen betekenisvol zijn en
geaccepteerd worden in een maatschappij. Foucault definieerde de term discours alsvolgt: We shall
call discourse a Group of statements in so far as they belong to the same discursive formation […
discourse] is made up of a limited number of statements for which a Group of conditions of existence
can be defined. Discourse in this sense is not an ideal, timeless form […] it is, from beginning to end,
historical – a fragment of history […] posing its own limits, its divisions, its transformations, the specific
modes of its temporality (Foucault 1972: 117 in Jørgenson, 2002). Hiermee opperde Foucault dat over
het algemeen bij sociaal constructivisme kan worden gesteld dat kennis niet uitsluitend een reflectie is
van de werkelijkheid. De waarheid wordt discursief geconstrueerd, waarbij kennis regimes bepalend
zijn voor wat waar en onwaar is.
Een andere theorie die Foucault erop nahield is de power/knowledge theorie. Hierbij geeft hij aan
dat power (macht) verantwoordelijk is voor het creëren van de sociale wereld en de daarbij behorende
regels wat wel en niet wordt toegestaan. Hierdoor leidt macht tot zowel een productieve als
restrictieve kracht. Hierbij worden macht en discoursen met elkaar in relatie gebracht aangezien
discoursen een representatie geven over het denken over de sociale wereld en macht een middel is
die deze sociale wereld creëert. Tot slot oppert Foucault de stelling dat voor een discours niet gezocht
moet worden naar de waarheid, maar naar de manier waarop men tot die waarheid is gekomen. Dit is
de basis voor veel onderzoekers die zich bezig houden met discours analyse (Jørgensen, 2002).
2.1.2 Discours analyse
Een prominent onderzoeker op het gebied van discours analyse is Norman Fairclough. Fairclough
stelde een “framework for analysis” op. Hierbij wordt, naast sociale relaties en netwerken, ook de
macht die deze relaties aan netwerken hebben, meegenomen. Bij deze verhoudingen wordt er
gekeken naar zowel de individuele gedachten als de institutionele gedachten achter een discours. Hij
omschrijft hierbij het discours als een dialect tussen twee sociale dimensies (Jørgensen, 2002). Een
ander prominente onderzoeker op het gebied van discours analyse is Maarten Hayer. Volgens Hayer
(2006) richt de discoursanalyse zich op de onderliggende structuur voor het innemen van stellingen.
De exacte definitie van Maarten Hayer is weergegeven in het kader. Al met al bestaat een discours
niet op individueel niveau, maar op sociaal niveau. Een discours kan hierdoor betekenis hebben in het
kader van collectieve acties (Goverde, H. in Korsten, A. 2008). Een discoursanalyse kan er voor
Hajer (in Brink, M. van den & Metze, T., 2006) definieert een ‘discourse analysis’ als volgt: The
examination of argumentative structure in documents and other written or spoken statements as
well as the practices through which these utterances are made.
dienen om de strijd om het overwicht van ideeën, concepten en categoriseringen rond en in
beleidsvelden te verduidelijken (Korsten, A. 2008).
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Er is geen consensus tussen wetenschappers wat een discoursanalyse exact inhoudt. Echter
geven Hayer (2006) en Fairclough (2002) aan dat het gaat om de structuur van argumenten in
geschreven of gesproken vorm, waarbij door interpretatie een vorm van dialect (spraakverwarring)
ontstaat tussen twee dimensies. De analyse gaat na hoe deze verschillen in opvattingen zijn ontstaan.
De kern is volgens Hayer dat het niet zo zeer gaat om beslissingen van een openbaar bestuur, maar
de invulling die de praktijk hier aan geeft. Het is hierbij van belang te achterhalen welke vraagstukken
worden uitgelicht en welke maatschappelijke fenomenen buiten beschouwing worden gelaten.
Hierdoor wordt gekeken hoe een besluitvorming op bestuurlijk niveau in de praktijk gestalte wordt
gegeven (Hayer in Korsten, A. 2008).
Het framework gaat niet alleen over het discoursen (re)produceren, maar ook kijken naar de
invloeden buiten de structuur waarin de discours ontstaat. De discoursanalyse kent volgens
Fairclought drie onderdelen:
 Gedetailleerde tekst analyse op basis van woordkeuze, grammatica, e.d. (Text).
 Macro-sociologische analyse van de weergave van werkelijkheid (Discursive practice).
 Micro-sociologische analyse van interpretatie van sociale tradities. Hierbij kan worden gesteld
dat het leven een product is van menselijke acties die zijn te herleiden uit normale (common-sense)
regels en procedures (Social practies).
Om een duidelijk beeld te geven van de
relaties tussen deze drie onderdelen zijn deze
als volgt weergegeven in een model. In dit
Text consumption
model zijn drie kaders te onderscheiden.
Allereerste het middelste kader “text”, dit is de
omschrijving
van
teksten,
visualisering,
uitspraken of een combinatie hiervan, van het
fenomeen. Een “text” is iets waar een individu
een mening aan toekent. In het tweede kader
Text
staat de “discursive practice”, dit omschrijft de
Text production
productie en de consumptie van “text”. In dit
Discursive practice
vlak wordt enerzijds informatie verkregen voor
het opstellen van teksten. Hierbij wordt op
Social practice
selectieve basis naar informatie gezocht.
Anderzijds wordt in dit onderdeel de tekst door
Figuur 2 Fairclough’s three-dimensional
model for critical discourse analysis
anderen geïnterpreteerd. Dit kan worden
gemanipuleerd door de manier waarop onderdelen in “text” zijn gevormd. Deze interpretaties zijn niet
goed of fout. Het is een mening die wordt gevormd door individuen met verschillende (culturele)
achtergronden of ervaringen met de realiteit. Als laatste onderdeel is de “social practice”
weergegeven. Dit is de opvatting van de maatschappij. Dit wil zeggen hoe dit daadwerkelijk in de
maatschappij vorm krijgt (Jørgensen, 2002).
Met name het kader ‘discursive practise’ is belangrijk voor de ‘discours analyse’, omdat dit de
manier is waarop enerzijds invulling wordt gegeven aan de tekst en anderzijds de verwoording van de
‘text’ naar de ‘social practice’, de opvatting van de maatschappij. Het middelste kader is de plek waar
de discours vaak optreedt, door het feit dat de informatieverspreiding op verschillende manieren kan
worden geïnterpreteerd.
In het onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar de verschillende discoursen die ten aanzien
van CPO zijn ontstaan binnen de ‘discursive practise’ en ‘social practise’. Voor de ‘discoursive
practise’ is de wijze waarop beleidsstukken zijn opgebouwd en welke achterliggende structuren hierbij
van toepassing zijn enorm van belang. Deze opbouw en structuur bepalen voor een groot gedeelte
hoe beleidsstukken vervolgens weer worden geïnterpreteerd door andere overheden of
belanghebbende partijen. Het onderdeel ‘social practise’ is ook van belang voor dit onderzoek,
aangezien op lokaal niveau wordt gekeken hoe het instrument CPO ook daadwerkelijk in uitvoering
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wordt gebracht. In het onderzoek wordt getracht te achterhalen hoe de overheden Rijk, provincie en
gemeenten, en belanghebbende partijen ‘text’ interpreteren in de ‘discoursive practise’ en tot welke
acties ten aanzien van CPO dit daadwerkelijke resulteert op lokaal niveau van ‘social practise’.
2.1.3 ‘Framework’ voor discours analyse
De methode van discours analyse is een kwalitatieve methode waar geen standaard procedure voor
te volgen is ( Jørgensen, 2002). Wel is er een globale indeling gegeven op basis waarvan een
discours kan worden geanalyseerd. De discoursen worden in dit onderzoek geanalyseerd doormiddel
van het ‘framework voor discoursanalyse’. Hieronder wordt deze manier van analyseren verder
toegelicht.
De discoursen ontstaan door
interpretatie van het onderdeel ’text’ in
Framework for Analysis of Discourses
de ‘discursive practise’ (zie figuur 2).
Textual Analysis
Hierdoor is het van groot belang dat het
onderdeel
tekst
kan
worden
o Layout and structural organization
uiteengerafeld.
Anabela
Carvalho
o Objects
(2008) heeft een analytisch framework
o Actors
opgesteld voor het uiteenrafelen van het
o Language, grammar and rhetoric
onderdeel tekst voor een ‘Critical
o Discursive strategies
discourse analysis’. Allereerst moeten
o Ideological
teksten gelezen worden zonder op
voorhand een specifieke vraagstelling of
Contextual analysis
hypothese op te stellen. Uit de analyse
o Comparative-synchronic analysis
kunnen resultaten geproduceerd worden
o Historical-diachronic analysis
voor het identificeren van interessante
Bron: Media(ted) Discourse en Society, Anabela Carvalho (2008)
karakteristieken in de data. Wanneer er
een grote hoeveelheid informatie is voor
de onderzoeker kan deze informatie
mogelijk worden geclusterd. Hierbij kan het bijvoorbeeld van belang zijn om de informatie te verdelen
over verschillende periodes in tijd. Deze indeling van periodes voor een analyse wordt ook wel “critical
discoure moments” genoemd. Voor het analyseren van tekst kan de volgende onderverdeling worden
gemaakt:
Het framework bestaat uit twee onderdelen. Allereerst worden in het onderdeel ‘textual analysis’
teksten grondig geanalyseerd, waarbij wordt gekeken naar onder andere woordkeuze,
informatieselectie, enzovoorts. Vervolgens wordt in het onderdeel ‘contextual analysis’ gekeken naar
de relatie die verschillende teksten met elkaar hebben. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende
invalshoeken en de verandering van discoursen in de loop der tijd (Carvalho, 2008).
Bij ‘Textual analysis’ wordt allereerst gekeken naar layout en structuur van tekst. Hierbij wordt
gekeken naar de locatie van het onderdeel in een tekst. Is het een onderdeel wat duidelijk aan bod
komt en mogelijk als hoofdonderdeel van de tekst, of is het onderdeel juist onderbelicht in de tekst?
Hiernaast wordt bij layout en structuur ook gekeken naar de suggestie die de titel van het onderdeel
heeft. Volgens Van Dijk (1988, in Carvalho, 2008, p167) markeert de kop/ titel van een tekst de
voorkeur / gedachtengang van de schrijver en moet dus zorgvuldig worden geanalyseerd.
Vervolgens wordt bij object gekeken onder welk thema of topic het onderzoeksobject valt. Dus
onder welke hoofdcategorie valt het onderzoeksobject en welke problemen lost dit onderdeel op? Een
voorbeeld hiervan is klimaatverandering, dit kan vallen onder de topics/ thema’s economics, natuur,
politiek, of een combinatie hiervan. De invalshoek van het object is van belang voor de waarde van de
tekst.

10 | B a c h e l o r t h e s i s - J . W . S c h n e i j d e r b e r g - O n d e r z o e k n a a r
opvattingen over collectief particulier opdrachtgeverschap.

Na onderzoek naar het thema moet ook worden gekeken naar het onderdeel actors. Tijdens het
uiteenrafelen van de tekst wordt er gekeken welke groepen bij het onderzoek betrokken zijn. Naast de
betrokkenheid van de verschillende groepen wordt er ook gekeken naar de macht die ze hebben ten
opzichte van elkaar.
In het onderdeel language Grammar and Rhetoric wordt er ingegaan op de woordkeuze en
zinssamenstelling. In dit onderdeel wordt allereerst gekeken naar woordkeuze. Onder woordkeuze valt
(vak)jargon, ambtelijk taalgebruik, e.d. Naast de woordkeuze wordt er ook gekeken naar de schrijfstijl
die in de tekst is gehanteerd. Dit kan formeel/informeel, technisch, actief/passief taalgebruik zijn. Ook
kunnen in teksten vormen van ideologie en veronderstelling / vooroordelen zijn opgenomen. Verder
moet er worden gekeken naar metaforen, rhetorische figuren en overtuigende stellingen in de tekst
(van Dijk in Carvalho, 2008, p169). Emotionele stellingen en overtuigingen kunnen veel invloed
uitoefenen op een discours.
Vervolgens gaan we van het geschreven gedeelte naar de achterliggende standpunten in het
onderdeel discursive strategie. In dit onderdeel wordt gekeken naar de standpunten die worden
ingenomen door verschillende schrijvers. Deze standpunten worden geschreven als zijnde de
waarheid, waardoor lezers kunnen worden gemanipuleerd. Voor het krachtig maken van het
ingenomen standpunt wordt er een specifieke selectie van informatie gebruikt. Wanneer deze
informatie wordt geselecteerd worden (on)bewust feiten wel of niet meegenomen en worden opinies
en waardeoordelen gevormd. Een samenstelling van deze informatie leidt tot een product met een
duidelijk oordeel. Uiteindelijk is het van belang verschillende strategieën van verschillende actoren
met elkaar te vergelijken en waarom deze waardeoordelen zijn ontstaan.
Tot slot moet worden gekeken naar de ideologische standpunten als laatste onderdeel van de
tekstuele analyse. Dit is een onderdeel dat lastig uit de tekst te herleiden is. Het gaat hier niet om het
inkaderen van informatie om een waardeoordeel te vellen, maar het gaat hier om een ideaal dat een
schrijver heeft voor het schrijven van de tekst. Dit ideaal is verwerkt in alle onderdelen van het
opstellen van de tekst en ligt in het verlengde van de discursieve strategie.
In het tweede gedeelte van de analyse wordt er in ‘contextual analysis’ gekeken naar
verhoudingen tussen verschillende teksten van verschillende schrijvers. Deze verhoudingen van
thema’s in teksten wordt ‘intertextuality’ genoemd. Een definitie van Intertextual analyse is
omschreven in de tekstbox. Voor een contextuele analyse wordt de tijdsfactor toegevoegd.
Intertextual analysis is a particularly appropriate model for the analysis of the construction of
hegemony through satire as it selectively draws upon orders of discourse available to text
producers and interpreters in particular social circumstances. (Hallet, R. & Kaplan-Weinger, J. in
Berlin, L. 2007)
Allereerst worden voor een ‘comparative-synchronic analysis’ verschillende opvattingen van
verschillende schrijvers binnen een bepaalde tijd met elkaar vergeleken. Hierbij worden de
uiteengerafelde oordelen van de tekstuele analyse met elkaar vergeleken. Mogelijk kan voor deze
analyse een hoofddocument (waar andere documenten op zijn gebaseerd) ook worden meegenomen
in de uiteenrafeling.
Tot slot wordt voor een ‘historical-diachronic analysis’ gekeken naar veranderingen van
opvattingen in de loop der tijd. Hierbij worden de verschillende opvattingen van verschillende
documenten met elkaar vergeleken en wordt er gekeken naar veranderingen van gedachten door de
jaren heen (Carvalho, 2008).
Het ‘framework voor discours analyse’, als omschreven door Carvalho (2008), geeft een duidelijke
methodologie hoe discoursen omtrent CPO kunnen worden achterhaald. Voor deze methode moeten
opvattingen bij CPO doormiddel van de tekstuele analyse uiteen worden gerafeld. Vervolgens kunnen
verschillende opvattingen met elkaar in perspectief worden gebracht, waarbij kan worden gezocht
naar de wijze waarop discoursen intertekstueel met elkaar verbonden zijn. Dit wil dus zeggen dat er
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wordt gezocht naar de onderliggende structuren waaruit discoursen zijn opgebouwd en hoe
discoursen zich verhouden ten opzichte van elkaar.
Het theoretische kader wat uit de ‘Discours theorie’ en de daarbij behorende ‘Discours analyse’
voortvloeit sluit goed aan op de vraagstelling. Door middel van deze analyse kunnen verwachtingen
van betrokken belanghebbenden die te maken hebben met CPO in kaart worden gebracht en met
elkaar worden vergeleken. Hierbij worden verwachtingen van zowel overheidspartijen (Rijk, provincie,
gemeente), marktpartijen (corporaties en ontwikkelaars), als betrokken belanghebbende (bewoners,
belangengroepen en adviseurs) meegenomen.
Voor het operationaliseren door middel van de discourstheorie moet er voornamelijk worden
gekeken naar de ‘discursive practice’ en ‘social practice’. De verschillende opvattingen over CPO
ontstaan door interactie en gesprekken en zijn te vinden in de ‘discursive practice’. Hierin wordt een
kritische beschouwing gegeven over het onderdeel ‘text’ waarbij opvattingen strategisch worden
geconstrueerd. Wanneer deze opvattingen samen met daadwerkelijke acties doormiddel van CPO in
de praktijk (social practise) plaatsvinden met elkaar in perspectief worden gebracht, kunnen
discoursen worden achterhaald. Om dit te achterhalen wordt doormiddel van het ‘framework voor
discoursanalyse’ getracht de verschillende opvattingen die verschillende actoren hebben bij CPO
inzichtelijk te maken. Actoren die mogelijk een andere opvatting hebben over deze initiatieven zijn:
overheden (rijk en gemeente), de initiatiefnemers en belanghebbenden (zowel vanuit de markt als de
directe omgeving). Dit is op voorhand niet te operationaliseren, aangezien het niet duidelijk is waar
verschillende discoursen te vinden zijn. Het framework analyseert zowel de tekst, de interpretatie van
het onderdeel tekst als de daadwerkelijke acties in de praktijk. Hierdoor worden opvattingen,
interpretaties en acties die betrekking hebben op CPO vergeleken, waardoor de structuur kan worden
achterhaald op basis waarop discoursen (een geheel van min of meer samenhangende ensembles
van ideeën, concepten en categoriseringen die we in bepaalde discussie kunnen terugvinden) zijn
ontstaan.
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2.1.4

Toepassing van discours analyse

Om theorie en praktijk aan elkaar te spiegelen moet allereerst worden nagegaan op welk niveau
discoursen plaats kunnen vinden. In figuur 3 wordt weergegeven hoe ‘actoren’ zich tot elkaar
verhouden en waar verschillende discoursen te vinden kunnen zijn. In het model zijn twee lijnen waar
te nemen waarbinnen discoursen zich kunnen manifesteren. Allereerst de hiërarchische (verticale) lijn
van de overheid (rijk, provincie, gemeente), waarbij beleidsvoornemens van de Rijksoverheid moeten
worden overgenomen in het beleid van de Provincie en lokale overheden. Deze beleidskaders en
daarbij behorende adviesbureaus (KEI, RPB, e.d.) veronderstellen dat CPO en Zelfbeheer aan de
verwachtingen van gebruikers en belanghebbenden zal voldoen. De wensen / voornemens in het
Rijksbeleid, hoeven niet overeen te komen met lagere overheden. Hiernaast zijn de partijen die direct
betrokken zijn bij CPO in een netwerk (horizontale lijn) weergegeven. De gemeente kent hier overlap
en heeft dus twee kanten, beleidsgericht (veronderstellend) en ontwikkeling van verwachtingen
(realiteit).

Het schema visualiseert hoe verschillende actoren in een ontwikkeling van CPO met elkaar in
verbinding staan. Bij ontwikkeling van CPO is de vraag welke verwachtingen belanghebbende partijen
hebben bij CPO en of deze verwachtingen overeenkomen of conflicteren met andere verwachtingen
(zie figuur 3).

Rijk

Provincie

Corporaties en ontwikkelaars

Gemeente

 Veronderstelling
(kaderstellend)
VS.
Realiteit (discoursen)↓
Adviseurs

Omwonenden

Verwachtingen van horizontale partijen. Hoe interpreteren locale partijen het nut, noodzaak en
gebruik van CPO?
Figuur 3. Verhouding onderlinge actoren, Bron: Auteur

Als je deze onderdelen uitzet in het kader wat Fairclough heeft geschetst krijg je de volgende set
van stappen. In het ‘sociale practice’ worden opvattingen van de maatschappij op het gebied van CPO
uitgesproken. Deze informatie wordt door het rijk vormgegeven in haar beleid. Deze vormgeving is de
interpretatie (discursive) waarna vervolgens het rijksbeleid wordt opgesteld (text). Dit beleid wordt
weer geïnterpreteerd door de provincies en vervolgens de gemeenten (wisselwerking discursive
practise & text). Vervolgens worden projecten opgestart door initiatiefnemers die hun eigen
interpretatie er op na houden. Uiteindelijk resulteert dit in een woonwijk waarin de opvattingen en
ideale gedachten over CPO verschillen. Vervolgens worden op basis van deze gedachten (op basis
van analyse van CPO-projecten) nieuwe ‘teksten’ opgesteld, waarin de discours van CPO weer
enigszins is gewijzigd, waarna het interpretatieproces opnieuw start, zie figuur 4. De discoursen
ondervinden een constante verandering, tot nagenoeg alle partijen dezelfde interpretatie over CPO
erop nahouden.
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Voor een analyse hiervan kan gebruik worden gemaakt van verschillende onderdelen die
Carvalho (2008) onderscheidt voor het analyseren van verschillende discoursen en de verhoudingen
hiertussen. Allereerst zal dus op meerdere niveaus moeten worden gekeken naar teksten. Het
instrument CPO is op Rijksniveau vormgegeven, waarna provincie en gemeente dit op een eigen
wijze hebben geïnterpreteerd. Hierdoor kunnen voor het onderdeel ‘discursive practice’ documenten
van het Rijk, provincie en gemeenten kunnen worden geanalyseerd. Wanneer deze documenten zijn
geanalyseerd kunnen doormiddel van ’Contextual Analysis’ deze teksten met elkaar in verband
worden gebracht. Vervolgens worden deze gedachten van de provincie en gemeenten weer
geïnterpreteerd door de maatschappij en leidt dit toch tot acties in de maatschappij in de ‘Social
Practise’. Deze gedachten worden doormiddel van interviews achterhaald. Deze uiteenrafeling op
basis van discoursanalyse is in figuur 4 in een schema weergegeven.

Figuur 4 Uiteenrafeling van discoursen, Bron: Fairclough in Jørgensen 2002, aanpassing auteur

2.1.5 Conclusie:
Discours analyse biedt een mogelijkheid om verschillende opvattingen over een onderwerp en
gevolgen van deze verschillende opvattingen te kunnen analyseren. Norman Fairclough heeft een
‘framework for analysis’ op basis van het theoretisch kader van Foucault geschetst. Dit framework
bestaat uit drie onderdelen, zijnde text, discursive practice en social practice. Allereerst bestaat ‘text’
uit documenten die zijn opgesteld, waarbinnen een weergave van de werkelijkheid is geformuleerd.
Vervolgens worden bij ‘discursive practice’ deze documenten doorgenomen en door iedere groep of
individu op een eigen wijze geïnterpreteerd. Deze interpretatie bij ‘discursive practise’ is in ‘social
practice’ vormgegeven met de daadwerkelijke acties vanuit de maatschappij.
De analyse van discoursen richt zich met name op tekst en hoe deze tekst weer wordt
geïnterpreteerd in de ‘discursive practice’ en tot welke acties dit leidt in praktijk in de ‘social practise’.
Carvalho (2008) heeft een ‘framework voor discoursanalyse’ opgesteld die kan worden gebruikt om
discoursen te achterhalen. In dit framework wordt onder andere gekeken naar Layout, objecten,
actoren, woordkeuze, standpunten en meningen in een tekst. Hiernaast wordt er gekeken naar
verhoudingen tussen verschillende teksten. Hierbij wordt gekeken naar verschillende discoursen op
een bepaalde moment en veranderingen hiervan in de loop der tijd.
Voor het spiegelen van de praktijk aan het theoretisch kader moet er worden bepaald op welke
gebieden er discoursen te verwachten zijn ten aanzien van CPO. Dit is mogelijk op twee vlakken,
zijnde de verschillende opvattingen die er zijn binnen de hiërarchie van de overheid en de
verschillende opvattingen die er zijn binnen het netwerk van de lokale overheid en lokale
belanghebbenden (Corporaties, ontwikkelaars, bewoners, omwonenden, adviesbureaus).
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2.2 Methodologie
De theorie en informatie uit het projectkader moeten worden samengevoegd om tot een antwoord op
de hoofdvraag te kunnen komen. Om discoursen vanuit verschillende belangengroepen met elkaar in
verband te kunnen brengen kan een onderzoeksmodel worden opgesteld. Het onderzoeksmodel start
met een onderverdeling van te onderzoeken onderwerpen (1). Op basis van deze onderwerpen
worden verwachtingen en opvattingen van overheden (2) en van belanghebbende partijen (3)
achterhaald. Deze verwachtingspatronen worden vervolgens weer met elkaar vergeleken (4) waaruit
conclusies kunnen worden getrokken. Dit onderzoeksmodel kan als volgt worden gevisualiseerd.
(2) Verwachtingen vanuit de overheden
opgenomen in (woon)beleid
(Verticale lijn)

(1) Onderwerpen bij
Collectief particulier
opdrachtgeverschap

(3) Verwachtingen van
belanghebbende partijen
(Horizontale lijn)

(4) Overeenkomstige en
verschillende discoursen bij nut,
noodzaak en gebruik van CPO.

In dit model wordt nagegaan of doelen en weerstanden die worden geconstateerd door
onderzoeksbureaus op nationaal niveau van toepassing zijn binnen de verschillende beleidsstukken
van overheden en of dit ook op lokaal niveau zo ervaren wordt. In de hierop volgende paragrafen
zullen de onderdelen van het conceptueel model verder worden uitgewerkt.
2.2.1 Onderwerpen CPO
In dit onderzoek wordt gekeken waar deze verschillende verwachtingen / opvattingen te vinden zijn.
Deze onderverdeling is gemaakt op basis van de factoren die uit onderzoeken van SEV en RPB naar
voren komen, zoals omschreven in het projectkader. Deze onderwerpen worden vervolgens op basis
van het “framework voor discours” zoals omschreven in het theoretisch kader geanalyseerd. In het
projectkader worden door SEV zes mogelijke doelen van CPO genoemd, zijnde bewoners zelf
woningen laten ontwikkelen, betaalbare (starters) woningen bouwen, kansarme wijken ondersteunen,
professionals ruimte laten bieden aan wensen bewoners, woningmarkt op gang krijgen en binding in
de wijk. Naast deze doelen worden door SEV een vijftal redenen genoemd waarom CPO niet tot
ontwikkeling komt, zijnde gebrek aan grond, kennis & kunde, geld, weerstand van gemeente &
marktpartijen en complexiteit van CPO. Op basis van deze factoren is een onderverdeling van vijf
onderwerpen gemaakt die op basis van het “framework voor discours” kunnen worden uiteengerafeld.
De onderwerpen die worden geanalyseerd zijn als volgt:
• Doelen van CPO
• Betrokken partijen bij een CPO proces
• Initiatiefnemers van een CPO proces
• Ruimte (fysiek en regels) die geboden wordt bij CPO
• Stimulerende en belemmerende factoren bij CPO
De onderverdeling van deze vijf onderwerpen is gemaakt omdat deze onderwerpen duidelijk
inzicht geven of de doelen van SEV erin worden meegenomen en in hoeverre deze daadwerkelijk
worden uitgevoerd of waarom dit niet het geval is. Naast doelen wordt voornamelijk bij de
onderwerpen doelen, ruimte en stimulerende en belemmerende factoren nagegaan of de redenen van
SEV waarom CPO niet tot ontwikkeling komt zo wordt ervaren door overheden en lokale partijen.
Bij deze uiteenrafeling wordt gekeken naar de onderdelen Layout & stuctuur, objecten, actoren,
taalgebruik, discursieve strategie en ideologie, die verschillende partijen gebruiken om hun stelling te
onderbouwen, als is omschreven bij tekstuele analyse in paragraaf 2.1.3. Bij de casestudies worden
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de onderdelen layout & structuur en taalgebruik van de tekstuele analyse niet toegepast, omdat dit
niet van toepassing is bij de casestudies, echter wordt dit bij de beleidsanalyse wel meegenomen.
Op basis van de gegevens die doormiddel van de vijf onderwerpen zijn achterhaald kan een
intertekstuele analyse worden toegepast, waarbij wordt nagegaan welke discoursen er zijn over CPO
en welke achterliggende beredenering en strategie heeft geleid tot deze verschillen in opvattingen. In
verband met het tijdsbestek van de bachelorthesis zal er geen uiteenzetting in tijd kunnen worden
gedaan.
De onderwerpen kunnen verder in het proces worden geanalyseerd doormiddel van
bureauonderzoek naar beleidsdocumenten van de rijksoverheid, provincie en gemeenten, waarbij de
verwachtingen / opvattingen door de verschillende overheden worden weergegeven. Hiernaast zal
doormiddel van twee casestudies, waarbij belanghebbende partijen worden geïnterviewd, worden
nagegaan wat de verschillende verwachtingen / opvattingen zijn van lokale partijen die zijn betrokken
bij CPO. De interviewvragen om binnen de casestudies discoursen te achterhalen zijn zo neutraal
mogelijk opgesteld. De vragen voor de casestudies zijn opgenomen in de bijlage.
2.2.2 Woonbeleid overheden
Dit onderzoek naar discoursen van verschillende overheden start met een uitgebreide literatuurstudie
over het onderwerp collectief particulier opdrachtgeverschap. Binnen deze literatuurstudie worden
documenten als woononderzoeken, landelijk-, provinciaal- en gemeentelijk woonbeleid, en andere
regelgeving die zich richt op CPO woningbouwontwikkeling uiteen gerafeld.
Allereerst wordt bij een vooronderzoek nagegaan wat op nationaal niveau de opvattingen en
verwachtingen zijn met betrekking tot CPO initiatieven. Hierbij kunnen documenten van het ministerie
van VROM (tot 2010) en Binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties (vanaf 2010) worden onderzocht.
Het Rijksbeleid wordt uiteindelijk uiteengerafeld, waarbij wordt gekeken welke keuzes er zijn gemaakt
op het gebied van CPO (door het weglaten van teksten, opiniërend schrijven, specifieke woordkeuze,
e.d. ). Vervolgens worden op dezelfde manier de (woon)beleidsdocumenten van lagere overheden
(provincie en gemeenten) geanalyseerd. Aanvullend op de analyse zullen de verschillende uitkomsten
van de analyse met elkaar worden vergeleken.
Wanneer het onderzoek zich verder specificeert wordt er gekozen voor één van de twaalf
provincies. Deze specificering is gemaakt in het kader van de termijn van het onderzoek. De keuze is
hierbij gemaakt om de provincie Noord-Brabant onder de loep te nemen. De keuze is op de provincie
Noord-Brabant gevallen omdat hier al veel informatie over CPO voorradig is en aangezien één van de
meest bekende en gevraagde adviesbureau Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) in regio Noord Brabant
Oost is ontstaan (BIEB, 2011). Verder heeft de provincie Noord-Brabant een duidelijk handboek voor
CPO ontwikkeld, dat via de provincie of SEV websites is te raadplegen.
Tot slot wordt binnen de provincie Noord-Brabant het woonbeleid van verschillende gemeenten
onder de loep genomen. Echter is het door het tijdsbestek van de thesis niet mogelijk alle gemeenten
te inventariseren, waardoor is gekozen voor 30% van alle Brabantse gemeenten, dit zijn 20 van de 67
Brabantse gemeenten. Om ervoor te zorgen dat de informatie van deze onderverdeling representatief
is, zijn de gemeenten gekozen op basis van een aselecte steekproef. Bij het achterhalen van het
beleid van verschillende gemeenten omtrent CPO is gezocht naar beleidsstukken specifiek voor CPO,
woonbeleid, woonvisies, woonagenda en wanneer deze er mogelijk niet zijn het woningbouwbeleid of
- programma.
De analyse van deze beleidsstukken wordt vervolgens gedaan op basis van een
onderzoekskader. Om tot de gegevens van de vijf onderdelen te komen worden op basis van het
‘framework voor discours analyse’ van de theorie de verschillende beleidsstukken uiteengerafeld.
Hierin wordt het specifieke beleid per overheid bekeken en vervolgens in de conclusies met elkaar in
perspectief gebracht.
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2.2.3 Belanghebbende partijen
In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de casestudie methode. Een casestudie is een methode
die vaak gebruikt wordt voor kwalitatief onderzoek, waarbij er meer in wordt gegaan op de diepte dan
de breedte van het onderzoek. Bij een casestudie probeert een onderzoeker inzicht te krijgen op een
begrensd object of proces op één moment in tijd en ruimte (Verschuren & Doorewaard, 2007). Voor
deze casestudie worden een tweetal CPO-buurten geselecteerd, waar nader onderzoek naar zal
worden gedaan.
Om deze buurten te selecteren moeten er een aantal basis criteria worden opgesteld waar de
buurten aan moeten voldoen. Allereerst moet er in alle buurten sprake zijn van een collectief
particulier opdrachtgeverschap. Deze initiatieven moeten zich op buurtniveau ontwikkeld hebben.
Voor een actueel beeld van deze buurten moet de ontwikkeling na 2006 zijn gestart (aangezien het
onderzoek van SEV uit 2006 dateert), waarbij het geen verplichting is dat de bouw al voltooid is.
Wanneer dit wel het geval is moeten de eerste bewoners van de woningen hier nog steeds zijn
gehuisvest. Voor een verdere categorisering wordt gekeken naar het verloop van de ontwikkeling.
Om een goed beeld te krijgen van de verschillend opvattingen op lokaal niveau moeten partijen
worden geïnterviewd die CPO vanuit verschillende perspectieven aanschouwen. Dit maakt ook deel
uit van de selectiecriteria. Bij de casus moeten tenminste een gemeenteambtenaar en een
gemeentebestuurder kunnen worden betrokken. Hiernaast moet er ook gekeken worden vanuit het
perspectief van de collectieven. Hiervoor is het belangrijk dat een actief (bestuurs) lid van het collectief
wordt ondervraagd. Als derde categorie wordt een onafhankelijk adviseur geraadpleegd. Naast deze
verplichte partijen kunnen marktpartijen ook worden ondervraagd voor een extra dimensie als dit
mogelijk is binnen het tijdsbestek van het onderzoek.
Definitieve selectie casestudies en belanghebbende partijen
De keuze voor de casestudies is uiteindelijk gevallen op de gemeente Breda en de gemeente
Oosterhout. Beide gemeenten zijn op dit moment met een CPO proces bezig, waardoor de informatie
nog vers in de gedachten zit. Bij de gemeente Breda is de vraag voor CPO in 2006 ontstaan en is het
proces in 2008 van start gegaan door het oprichten van een vereniging van eigenaren. Het collectief in
Breda is in april 2011 aan de bouw begonnen. In Oosterhout is het collectief later van start gegaan,
vanaf voorjaar 2010 is een plan van aanpak bij de gemeente ingediend voor CPO, het definitieve plan
is bijna klaar, waarna de bouw kan starten. Dit plan van het collectief voldoet aan de alle gestelde
criteria.
Voor de casestudies zijn verschillende partijen benaderd die betrokken zijn bij CPO in de
gemeente, waarbij uiteindelijk zes partijen binnen de casus Breda zijn betrokken en vier partijen
binnen de casus Oosterhout. De twee niet verplichte partijen die bij de casus Breda zijn betrokken
komen vanuit de markt en bieden dus extra perspectieven binnen het onderzoek. In Breda zijn de
volgende partijen benaderd.
- Projectleider voor CPO binnen de gemeente. De projectleider is ZZP’er en is ingehuurd om de
CPO processen in de gemeente mogelijk te maken.
- De wethouder Wonen en Leven van de gemeente. De wethouder heeft CPO hoog in het
vaandel staan en wil binnen zijn vier jaar in de coalitie CPO mogelijk maken in de gemeente.
- Adviseur van BIEB als ondersteuner van het collectief. De adviseur houdt zich vanaf de start
van het project bezig met het begeleiden, sturen en informeren van het collectief.
- Voorzitter van het zes koppige bestuur van het collectief. Het collectief bestaat uit 32 starters.
- Projectmanager stedelijke ontwikkeling van een Bredase woningbouwcorporatie. De
projectmanager maakt een CPO locatie mogelijk in de gemeente Breda (los van het project).
- Voorzitter voor het platform DroomwonenBreda. De voorzitter wil zelf mogelijk in de toekomst
via CPO bouwen en heeft op dit moment een platform voor vraag en aanbod bij CPO opgezet.
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Bij de gemeente Oosterhout zijn vier partijen betrokken. De volgende partijen zijn benaderd:
- Senior projectleider binnen het CPO project gemeente Oosterhout (ambtenaar). Hiernaast
strategisch adviseur van de wethouder en gemeenteraad.
- De (oud) wethouder Verkeer en Financiën van de gemeente. De wethouder heeft zich destijds
hard gemaakt dat CPO binnen de gemeente moest worden uitgevoerd.
- Adviseur van Bureau 77 als procesbegeleider bij het CPO project. De adviseur is voor de
organisatie in en rondom het project.
- Een bestuurslid van het collectief. Het bestuurslid is secretaris van de vereniging van
eigenaren voor de 18 huishoudens.
De informatie van de casestudies wordt verkregen door interviews te houden met
belanghebbende partijen. Deze interviews worden vervolgens getranscribeerd tot teksten. Deze
teksten worden vervolgens op basis van het ‘framework voor discours analyse’ uit de theorie
geanalyseerd. De interviewvragen voor het onderzoek zijn na te lezen in de bijlage.
2.2.4 Conclusie
Op basis van het onderzoeksmodel en verdere criteria die in het model zijn opgenomen kan het
conceptueel model worden opgesteld. Het conceptueel model is een verfijning van het onderzoek en
geeft de stappen aan hoe het onderzoek tot stand is gekomen.
(2) Verwachtingen vanuit de overheden
opgenomen in (woon)beleid
- Rijksbeleid
- Provinciaal beleid Noord-Brabant
- Woonbeleid 20 Brabantse gemeenten

(1) Doelen en weerstand bij
CPO.
- Doel
- Betrokken partijen
- Initierende Partij
- Voldoende Ruimte
- Stimulans & belemmering.

(3) Verwachtingen van belanghebbende partijen
- Casus Oosterhout (Ambtenaar / Wethouder / Adviseur /
Bestuurslid collectief)
- Casus Breda (Ambtenaar / Wethouder / Adviseur /
Bestuurslid collectief / Corporatie / Platform Droomwonen)

(4) Overeenkomstige en
verschillende discoursen bij nut,
noodzaak en gebruik van CPO.
- Conclusie Beleidsanalyse
- Conclusie Belanghebbenden
- Vergelijking conclusies
- Bijzonderheden

Wanneer gekeken wordt naar de onderzoeksopzet van de thesis kan worden geconcludeerd dat
het onderzoeken van verwachtingen en opvattingen niet op eenvoudige manier kan worden
achterhaald.
Er worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens
zoals een literatuurstudie en een aantal interviews met verschillende partijen. Het gebruik van
verschillende onderzoeksmethoden vergroot de betrouwbaarheid van het onderzoek. Dit wordt ook
wel triangulatie genoemd (Verschuren & Doorewaard, 2007).
De nadruk zal liggen op de resultaten die zijn bereikt op niveau van de lokale overheid en
betrokken partijen ten opzichte van het beleid van verschillende overheden. Allereerst worden de
standpunten van partijen geanalyseerd en gecategoriseerd volgens het onderzoekskader op basis van
bevindingen van SEV (2006). Op basis hiervan kan worden geconcludeerd welke opvattingen er zijn
over CPO onder belanghebbenden en waar deze overeenkomen of elkaar tegenspreken. Tot slot
wordt in het laatste hoofdstuk ook nog aandacht geschonken aan de meest opvallende discoursen die
vanuit de overheidsanalyse en de casestudies zijn achterhaald. Vervolgens worden deze discoursen
met elkaar in perspectief gebracht, waarbij kan worden gekeken of de vijf belemmeringen die door
SEV zijn opgesteld adequaat zijn en kan er antwoord worden gegeven op de vraagstelling.
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3. Beleidsonderzoek
In paragraaf 2.3 is het begrip CPO omschreven. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd hoe CPO is
opgenomen binnen verschillende beleidsdocumenten van de overheid. Bij dit onderzoek wordt
allereerst het Rijksbeleid omtrent CPO onderzocht. Vervolgens wordt gekeken hoe CPO is
opgenomen in het Provinciaal beleid. Tot slot wordt er gekeken hoe CPO vervolgens in het lokale
beleid bij de gemeenten is opgenomen.

3.1 Rijksbeleid
In de Nota Wonen (VROM 2000) heeft het rijk de ambitie uitgesproken nieuwe ontwikkelingen voor
burgers om meer invloed op hun eigen woning uit te oefenen te willen stimuleren. Het Rijk wil dit
stimuleren door een wens uit te spreken dat één derde deel van de nieuwe woningen vanaf 2005
doormiddel van (collectief) particulier opdrachtgeverschap moet worden gerealiseerd. Bij deze wens
heeft het Rijk doelen als bouwen naar wens van bewoners, bouwen voor bijzondere doelgroepen en
stedenbouwkundige kwaliteit vastgesteld. In de praktijk is het anders verlopen. In plaats van een
stijging van het aandeel woningen doormiddel van (collectief) particulier opdrachtgeverschap is tussen
2000 en 2006 het aandeel juist gedaald van 17 tot 11 procent. Voornamelijk in de Randstadprovincies
blijft deze woningbouwopgave achter, dit is mede te herleiden uit een tekort aan bouwkavels en hoge
kosten. Naast het tekort aan bouwkavels en de hoge kosten kan worden geconstateerd dat mensen
huiverig zijn voor het bouwen van een eigen woning, omdat deze mensen hier weinig tot geen
ervaring mee hebben.
In 2005 heeft VROM een brochure opgesteld met hierin een tiental van succesverhalen. Deze
brochure is om aan te geven wat de mogelijkheden zijn bij CPO. Hierin zijn voorbeelden genoemd van
uitleglocaties tot volledige herstructureringen. Hiernaast zijn ook per project een aantal leerpunten
genoemd waarop moet worden gelet bij een CPO ontwikkeling. Deze leerpunten kunnen variëren van
het type doelgroep die door CPO- projecten wordt aangetrokken tot de doelen als gezamenlijke
voorzieningen en buurtbinding bij CPO. In dit document geeft VROM aan dat de projectontwikkelaars
in de loop der jaren veel kennis en kunde over woningbouw heeft ontwikkeld, maar dat de factor
“mens” bij ontwikkelaars uit het bouwproces is verdwenen. VROM geeft hiernaast aan dat het
instrument CPO voor gemeenten een positieve invulling kan zijn voor hun beleidsdoelen. Hierbij
geven ze doelen aan als differentiatie op de woningmarkt creëren, participatie van burgers, goedkope
woningen ontwikkelen, duurzaam bouwen, stedenbouwkundige kwaliteit en herbestemming van
erfgoed. Om deze doelen middels CPO mogelijk te maken is 42.5 miljoen euro aan subsidie
gereserveerd in de periode 2006-2010. Ondanks deze doelen blijven veel gemeenten huiverig voor
deze nieuwe vorm van ontwikkeling met andere partijen. Echter geeft VROM aan dat deze
onbekendheid moet worden ondervangen door gemeenten op basis van, transparant grondbeleid,
duidelijke voorwaarden bij CPO en ambtelijk duidelijk communiceren. Bij de voorwaarden stelt VROM:
Particuliere initiatiefnemers laten zich door zulke eisen niet afschrikken, ook al wil men voldoende
vrijheid om daar zelf invulling aan te geven. Als ondersteuning geeft VROM verder aan dat de
corporatie financiële achtervang kan bieden als zekerheid voor het collectief. Mogelijk zouden
projectontwikkelaars deze taak ook op zich kunnen nemen (VROM, 2005).
Uiteindelijk heeft VROM door de tegenvallende resultaten en knelpunten in de ontwikkelfase in de
beleidsvisie Ruimte geven, bescherming bieden (2006) deze ambitie laten vallen. In het document
Visie op de woningmarkt (2006) geeft VROM een viertal punten aan waar CPO op vastloopt en ze
mogelijk hun visie laten vallen. Dit zijn de punten: te dure gronden, regels en procedures, burgers zien
het als risico en gemeenten ondervinden veel administratieve lasten.
Het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (voorheen VROM / WWI), stelt dat
iedere woningzoekende een woning en woonsituatie, die zij geschikt achten, zelf mag kunnen kiezen
(VROM, 2009). Voor starters in het bijzonder is dit niet vanzelfsprekend, door de hoge woningprijs en
de krapte op de woningmarkt. Het ministerie van WWI wil zich voornamelijk inspannen om de
mogelijkheden voor starters op de koopmarkt te verbeteren. Het ministerie trekt hiervoor dus ook
jaarlijks enkele tientallen miljoenen euro’s uit voor instrumenten als startersleningen en koopsubsidies,
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waaronder ook CPO- subsidies. Naast deze stimuleringsregelingen is in 2008 de grondexploitatie, als
onderdeel van de Wro, in werking getreden. Dit instrument kan door gemeenten worden gebruikt om
richtlijnen mee te geven aan gronden, ook als deze niet van de gemeente zijn. Verder moeten
gemeenten een transparant grondbeleid voeren, waarbij gronden goedkoop worden aangeboden.
Hierdoor kan (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden gestimuleerd, dan wel worden
afgedwongen doormiddel van de GREX-wet (VROM, 2009).
Voor het onderdeel CPO heeft VROM (2009) een indeling gemaakt tussen partijen die het moeten
initiëren en die het moeten stimuleren. Het initiëren van de CPO projecten ligt op lokaal niveau. Dit
kan zowel de gemeente zijn als andere professionele partijen zoals corporaties en ontwikkelaars. De
hogere overheden, zijnde rijk en provincie vervullen samen met de regio een stimulerende functie.
Volgens VROM kan CPO verschillende doelen bieden. Het geeft de koper meer zeggenschap over de
toekomstige woning. Daarnaast is CPO een aanzienlijk goedkopere manier om een woning te
realiseren. Het stimuleren vanuit de overheid wordt onder meer gedaan door een expertteam voor
eigenbouw op te stellen waar zowel professionals als particulieren informatie kunnen verkrijgen via het
informatiecentrum eigenbouw (ICEB).
Het Rijk ziet CPO als een positieve ontwikkeling, waarmee verschillende doelen kunnen worden
verwezenlijkt. Echter richt het Rijk zich uitsluitend op het stimuleren van CPO door onderzoek, het
opzetten van een kenniscentrum en het uitspreken van een wens tot zelfontwikkeling. Verdere
stimulering en het initiëren van CPO projecten is ondergebracht bij lagere overheden.
Wanneer er naar de documenten van de Rijksoverheid van de laatste jaren gekeken wordt
doormiddel van de tekstuele analyse is te zien dat (collectief) particulier opdrachtgeverschap een plek
heeft gekregen in het beleid. Het onderdeel (C)PO maakt een groot onderdeel uit van de Nota Wonen
en vult enkele paragrafen in de verschillende hoofdstukken zijnde kernopgaven in het beleid,
zeggenschap in woningbouw, woonwensen voor zorgbehoevenden, e.d. Het Rijk ziet (C)PO om
verschillende doelen te vervullen. Er wordt zelfs relatief ideologisch over (C)PO gesproken, het zou
volgens het Rijk veel doelen op de woningmarkt kunnen vervullen. Het wordt daarom ook vergeleken
met andere landen als België (80% PO) en Frankrijk (40% PO).
Deelconclusies:
Het Rijk is het hoogste orgaan binnen de overheid die CPO mogelijk maakt. Het Rijk heeft echter niet
veel invloed op de daadwerkelijke uitvoering van CPO, omdat dit bij de lagere overheden, vaak de
lokale overheden, is ondergebracht. Echter spreekt de Rijksoverheid wel de wens uit om CPO
mogelijk te maken en neemt het op in haar beleidsstukken. Verder stelt de Rijksoverheid geld ter
beschikking om CPO mogelijk te maken. Vanuit dit onderzoek gaan we kijken hoe de overheid
invulling geeft aan de onderwerpen: Het doel van CPO, de betrokken partijen, de initiatiefnemer, de
ruimte voor CPO en mogelijke stimulansen of belemmeringen. Deze worden weergegeven in de tabel
hieronder. De resultaten wijken niet ver af van de factoren van SEV en RPB, mogelijk aangezien deze
instanties de Rijksoverheid evalueren en op basis hiervan aanbevelingen geven.
Vraag
Het doel

Betrokken
partijen
Initiatiefnemer
De ruimte
Stimulans en
belemmeringen

Bevindingen
Doel voor CPO is een koper meer zeggenschap geven over de toekomstige woningen, goedkopere woningen
aanbieden, doelgroepen onderbrengen, stedenbouwkundige kwaliteit in een wijk, duurzaamheid en het
belangrijkste is sociaal sterke buurten ontwikkelen. Door de wens uit te spreken dat één derde deel van de
nieuwe woningbouwontwikkeling middels CPO moet worden ontwikkelen. Stimuleren van door CPO op te
nemen in beleidsstukken.
De lokale overheden zijn betrokken bij het daadwerkelijke proces. Waarbij aangegeven wordt dat de
gemeente, corporaties en ontwikkelaars bij het proces kunnen worden betrokken. Voor de ondersteuning van
gemeenten heeft het Rijk het expertteam eigenbouw opgericht.
Dit kunnen gemeente, corporaties en ontwikkelaars initiëren. Gemeente moet het mogelijk maken.
Er zijn te weinig kavels beschikbaar en de deze kavels zijn vaak ook te duur (voornamelijk in de Randstad). Er
moeten dus meer kavels voor CPO beschikbaar worden gesteld, door o.a. de GREX-wet in de nieuwe Wro.
Het belemmert dat bewoners huiverig zijn om zelf een woning te ontwikkelen door gebrek aan kennis, hoge
kosten en de krapte op de woningmarkt. Het rijk stimuleert door jaarlijks veel geld uit te trekken voor
instrumenten als subsidies en leningen. Het rijk stimuleert waar mogelijk door het doen van onderzoeken en
het opzetten van kenniscentra. Het Rijk stimuleert door het invoeren van de GREX-wet, waardoor CPO kan
worden gestimuleerd, dan wel afgedwongen.

20 | B a c h e l o r t h e s i s - J . W . S c h n e i j d e r b e r g - O n d e r z o e k n a a r
opvattingen over collectief particulier opdrachtgeverschap.

3.2 Provinciaal Beleid Noord-Brabant
Naast het Rijk zien ook Provincies CPO als een mogelijkheid voor groepen om specifieke
woonwensen te realiseren. Verschillende provincies hebben voor CPO een Handboek CPO voor
gemeenten opgesteld. Het onderzoeksgebied van dit onderzoek richt zich op Noord-Brabantse
gemeenten. Hiervoor wordt het document ‘Bouwen met burgers, handboek CPO voor gemeenten in
Noord-Brabant’ verder uiteengerafeld.
De provincie Noord-Brabant ziet CPO breder dan het bieden van mogelijkheden voor de
ontwikkeling van specifieke woonwensen. De provincie wil hiernaast sociale samenhang en
betaalbaarheid van woningen in Noord-Brabant stimuleren doormiddel van CPO. De betaalbaarheid
richt zich (net zoals het Rijksbeleid) op starters op de (koop)woningmarkt. De provincie heeft eind
2007 in het bestuursakkoord ‘Vertrouwen in Brabant’ opgenomen dat de provincie 4.000 extra
woningen voor starters wil realiseren en CPO wil ondersteunen. Deze doelstellingen kunnen elkaar
ondersteunen. Om CPO te stimuleren heeft de provincie een financiële stimuleringsregeling opgesteld
die in 2008 van kracht is geworden (Provincie Noord-Brabant, 2007).
De Provincie Noord-Brabant heeft een forse bouwopgave. In 2007 is vastgesteld dat de
woningvoorraad van de provincie de komende 10 jaar met ongeveer 100.000 woningen moet
toenemen. Echter moet er gekeken worden naar zowel de kwantiteit van woningbouwontwikkeling als
de kwaliteit ervan. Een grote mismatch tussen vraag en aanbod (kwaliteit) betekent dat ook
kwantitatieve doelstellingen niet gehaald worden. Het gaat om de ‘match’ tussen vraag en aanbod die
doormiddel van PO en CPO kan worden ontwikkeld. Vanaf 1995 tot 2006 is in Brabant al gemiddeld
20% gebouwd doormiddel van (C)PO, dit ligt hoger dan het gemiddelde van Nederland (15%). Echter
is in Brabant het percentage ook afgenomen naar 14% in 2006 (Provincie Noord-Brabant, 2007).
In de praktijk ziet de Provincie twee redenen die spelen bij CPO. Dit is enerzijds de vrijheid voor
het ontwikkelen van een eigen woning anderzijds een kostenmotief. Deze redenen zijn vaak met
elkaar verweven. Starters beginnen vaak vanuit het ‘kosten-motief’ en ontdekken dat juist
zeggenschap een belangrijk winstpunt is. Andere willen een woning op maat bouwen en zien de
ruimte voor deze doelstelling toenemen door de kostenbesparing. Indirect kan (C)PO ook leiden tot
enige doorstroming op de woningmarkt, omdat initiatiefnemers die verhuizen een woning achterlaten.
De provincie heeft als doelstelling in de bestuursperiode 2007-2011 geformuleerd CPO te
bevorderen en te ondersteunen. Dit doen ze doormiddel van het wijzen op mogelijkheden,
voorbeelden en regelingen voor CPO. Doormiddel van een handboek heeft de provincie dit proberen
vorm te geven. De provincie heeft een provinciaal ‘CPO-Fonds’ opgesteld om de eerste fase bij CPO
kosten te ondervangen. Dit zijn kosten voor professionele begeleiding, architecten, vergaderingen en
het oprichten van een rechtspersoon.
Het handboek CPO voor gemeenten in Noord-Brabant is een handleiding waarin op allerlei vragen
die bij verschillende gemeenten kunnen ontstaan een passend antwoord wordt geboden. Hierbij wordt
ondermeer aangegeven wat het nut en de noodzaak is van een woonvisie / woonbeleid, hoe een
collectief worden opgesteld en hoe grond moet worden geleverd. Ook kunnen gemeenten CPO
mogelijk maken door het innemen van grondposities die ruimte bieden voor CPO ontwikkelingen. De
handleiding van de provincie kan handvatten bieden om CPO mogelijk te maken, omdat een
gemeente nog weinig ervaring heeft met CPO en hun beleid hier weinig mogelijkheden toe biedt. De
provincie constateert dat veel gemeenten een bestuurlijke ambitie hebben uitgesproken over CPO en
op het punt staan om deze beleidsvoorname te operationaliseren. Hierbij omschrijft de provincie in het
handboek hoe de gemeente een CPO project kan doorlopen, waarbij een collectief het project moet
trekken en de gemeente uitsluitend faciliteert. De gemeente kan dit faciliteren door onder andere
duidelijke randvoorwaarden te scheppen in de vorm van een woonvisie / woonbeleid. De provincie
geeft aan dat het handboek een receptenboek is, waarbij ieder CPO initiatief is gebaat bij maatwerk
van de gemeenten (Provincie Noord-Brabant, 2010).
Volgens het handboek van de provincie Noord-Brabant (2007) heeft het instrument CPO meer
voordelen dan alleen voor de woonconsument. CPO kan ook worden gebruikt als instrument voor
doorstroming, het ontwikkelen van betaalbare woningen, functiemenging, bijzondere (doel)groepen
huisvesten en sociale cohesie en herstructurering. CPO biedt ook een unieke kans voor bewoners
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aangezien ze zelf ontwerper, opdrachtgever en koper zijn. Naast alle voordelen die CPO met zich
mee brengt geeft het handboek ook een aantal lijstjes met checklisten waaraan moet worden gedacht
bij het initiëren van een CPO project. Deze checklisten richten zich bijvoorbeeld op de
randvoorwaarden en het verstrekken van voldoende informatie aan particulieren.
In 2010 heeft de Provincie Noord-Brabant de stimuleringsregeling die vanaf 2008 van kracht is
geëvalueerd. Tot medio november 2010 is er aan 52 CPO – Projecten in de provincie subsidie
verleend. Binnen deze 52 projecten worden ongeveer 1.000 woningen gebouwd, waarvan inmiddels
27 projecten met 535 woningen (55%) worden gerealiseerd. De provincie heeft een subsidie”pot” van
5 miljoen gereserveerd, waarvan 4 miljoen is uitgekeerd. Van het overige miljoen kunnen nog
ongeveer 250 CPO - woningen worden gerealiseerd (Provincie Noord-Brabant, 2010).
Deelconclusies:
De provincie is het bestuurlijke orgaan tussen het Rijk en de gemeente. De provincie moet de wens
van het Rijk om CPO mogelijk te maken overnemen en deze doorvertalen naar beleid waar een
gemeente mee verder kan. De provincie heeft gekozen om een Handboek CPO op te stellen. Hierin
worden wensen en doelen vertaald naar de mogelijkheden die gemeenten hebben binnen het
woonbeleid dat de provincie stelt. Het handboek is een richtlijn voor gemeenten, echter blijft CPO zelf
maatwerk, waardoor een gemeente dit zelf weer verder uit moet werken. Evenals het Rijksbeleid
wordt het beleid van de provincie uiteengerafeld om de bevindingen op de vijf vragen vanuit het
projectkader te achterhalen.
Vraag
Het doel

Betrokken
partijen
Initiatiefnemer
De ruimte

Stimulans en
belemmeringen

Bevindingen
Het doel van CPO is mogelijkheid bieden voor groepen die specifieke woonwensen willen
realiseren, sociale samenhang te creëren en betaalbare (starters) woning te ontwikkelen.
Doel in het coalitieakkoord 2007 was 4000 woningen middels CPO. Een indirecte doelen bij
CPO zijn doorstroming op de woningmarkt, functiemenging, sociale cohesie en
(bijzondere)groepen huisvesten
De gemeente door CPO uitsluitend doormiddel van faciliteren binnen beleid en regelgeving
en het innemen grondpositie. Het collectief is kartrekker, ondersteund door professionele
begeleiders en architecten.
De provincie stelt dat de gemeente uitsluitend de voorwaarden schept maar het collectief de
kar moet trekken.
De ruimte voor CPO is in de provincie altijd aanwezig geweest: 20% van de woningbouw.
Echter neemt dit de laatste jaren af. De provincie biedt ruimte door het voortraject van het
collectief te financieren. De provincie biedt een handboek aan gemeenten om lokaal
voldoende ruimte te bieden, echter blijft dit maatwerk per gemeente.
Het handboek stimuleert voor lokale overheden. Voor het collectief is een financiele
stimulering van kracht in de vorm van een voorbereidingssubsidie. De onervarenheid met
CPO van veel gemeenten belemmert. De provincie stimuleert door checklisten op de
randvoorwaarden en informatievoorziening van een gemeente, gezien dit vaak niet goed
verloopt.
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3.3 Gemeentelijk woonbeleid Brabantse gemeenten
Bij het rijksbeleid en het provinciaal beleid omtrent collectief particulier opdrachtgeverschap wordt er
ook gekeken hoe dit vertaald is in de beleidsdocumenten van de gemeenten. Om een representatieve
steekproef te nemen werd bij 20 van de 67 (30%) Noord-Brabantse gemeenten het beleid omtrent
wonen onderzocht. De steekproef van gemeenten is aselect geweest. Bij 20 gemeenten werd het
beleid dat zich richt op wonen (woonbeleid / woonvisie / woonagenda) doorgenomen om te
achterhalen of het instrument op lokaal niveau ook daadwerkelijk wordt gebruikt. De bevindingen zijn
in een tabel weergegeven voor een duidelijk overzicht.
Nr.

Gemeente

Hoe is het opgenomen?

1.

Asten

Is opgenomen in de woonvisie en heeft hier een aparte paragraaf
gekregen. CPO wordt gezien als een instrument voor starters en
doorstroming.

+

2.

Baarle-Nassau

Particulier opdrachtgeverschap heeft een aparte paragraaf gekregen
bij gewenste ontwikkelingen. Waarbij Collectief een mogelijkheid,
maar geen verplichting is.

+/-

3.

Bernheze

Staat in de Woonvisie. Tot en met 2008 is er geen gebruik gemaakt
van CPO. In de woonvisie is opgenomen dit in 2009 te stimuleren en
gronden voor vrij te maken. Er zijn hier al 10 woningen ingepland.

+

4.

Bladel

De gemeente heeft al ervaring met CPO en wil dit mogelijk blijven
maken. Bij oplossingsrichtingen is dit één van de gewenste opties
voor woningbouwontwikkeling voor starters en 55+. Ze willen voor
CPO meer mogelijkheden bieden middels de Grex-Wet.

+

5.

Breda

In de woonagenda van Breda staat voor de jaren 2011-2012 CPO
als eerst genoemd. Er is een ambitie uitgesproken 200 kavels te
realiseren.

+

6.

Deurne

CPO is in de woonvisie genoemd als een oplossingsrichting om
starters en senioren te kunnen huisvesten. Hierin wordt aangegeven
dit door de grex-wet mogelijk te kunnen maken.

+/-

7.

Drimmelen

Woonvisie 2004+ tot 2011 is goedgekeurd. Staat niets in over CPO,
wel over de uitgifte van kavels, omdat hier vraag naar is vanuit de
woonenquête. Binnen het startersbeleid van 2007 is een CPO
project als pilot van 6 starterswoningen opgestart.

+

8.

Etten-Leur

de gemeente Etten-Leur ziet CPO als één van de speerpunten om
starters en senioren een kans te bieden. Vanaf 2007 wordt ook
structureel nagegaan wat de vraag voor CPO is. Voor CPO is ook
geld gereserveerd binnen de gemeente.

+

9.

Geldrop-Mierlo

Zo goed als niets: Bij particuliere grondexploitatie worden zodanige
afspraken gemaakt dat de regiefunctie in gemeentehanden blijft,
waarbij de private partij ook bijdraagt in de minder rendabele
gebiedsdelen. In het coalitieakkoord 2010-2014 is uitgesproken dat
CPO moet worden ingezet voor de woningbouwproductie voor
starters. Mogelijk moet hier een stimulerende regeling voor worden
getroffen.

+/-

23 | B a c h e l o r t h e s i s - J . W . S c h n e i j d e r b e r g - O n d e r z o e k n a a r
opvattingen over collectief particulier opdrachtgeverschap.

10.

Haaren

In de Concept Woonvisie van de gemeente Haaren heeft CPO een
aparte paragraaf gekregen voor toekomstige ontwikkelingen. De
gemeente ziet CPO als speerpunt voor woningbouw ontwikkeling,
maakt dit mogelijk, maar laat de begeleiding over aan derden, zoals
woningbouwcorporaties, BIEB en SIR 55+.

+/-

12.

Hilvarenbeek

Staat er summier in vermeld, echter wordt er niet veel tot niets mee
gedaan.

-

13.

Loon op Zand

De gemeente zien CPO als een instrument voor betaalbare
koopwoningen voor starters op de woningmarkt. CPO is al
opgenomen in het woningbouwprogramma binnen de gemeente. Het
dient als instrument om in kleine kernen vooralsnog goedkope
woningen te ontwikkelen.

+

14.

Moerdijk

+/-

15.

Oosterhout

16.

Rucphen

Het instrument CPO heeft een paragraaf in het beleid gekregen
samen met de onderdelen consument gericht bouwen en zelfbouw.
De gemeente wil doormiddel van CPO de keuzemogelijkheid van
burgers vergroten. In projecten waar de gemeente grondeigenaar is
zal gekeken naar de mogelijkheid voor CPO ten behoeve van
starters.
Binnen de gemeente Oosterhout is CPO zo goed als niet geregeld.
De gemeente heeft opgenomen dat de Rijksoverheid 1/3 CPO wil.
Echter kan de gemeente deze doelstelling niet waarmaken, omdat
ze geen grond hebben en daardoor afhankelijk zijn van derden.
Echter heeft de gemeente inmiddels wel een Pilot-project op het
gebied van CPO door het gebruik van de Grex-Wet.
In de woonvisie staat vermeld dat de gemeente CPO wil inzetten om
starters een kans te bieden op de woningmarkt. De gemeente ziet
hierbij de woningbouwcorporatie Zorgvoorwonen als een mogelijke
partij als achtervang. Ook kan CPO de woningbouwontwikkeling in
kleine kernen mogelijk maken.

17.

Someren

In de visie Wonen, Welzijn & Zorg staat niets vermeld over CPO,
echter is er wel een CPO project voor 16 starterswoningen in de
gemeente.

+/-

18.

Steenbergen

Heeft niets over CPO vermeld in haar woonvisie.

-

19.

Veldhoven

Bij nieuwbouw is ruimte voor (collectief) particulier
opdrachtgeverschap en wordt er bij bouwers op aangedrongen de
consument (meer dan via meerwerk) invloed te geven op de bouw.
Particulier opdrachtgeverschap heeft een prominente plek gekregen
in de bouw, waardoor mogelijk CPO ook gemakkelijk is uit te voeren.
De woonconsument staat in Veldhoven centraal en men wil ze
keuzemogelijkheden bieden.

+/-

20.

Waalwijk

De gemeente heeft CPO opgenomen in het Woonbeleid. Wil het
instrument inzetten voor starters op de woningmarkt. Er is een pilot
project voor starters in de gemeente. Als deze pilot positief bevalt
kan in het vervolg CPO ook worden ingezet voor andere
doelgroepen.

+
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+/-

+/-

Uit de bovenstaande tabel kan worden herleid dat veel gemeenten mogelijkheden en kansen
bieden voor CPO. Sommige gemeenten zijn verder dan andere. Waar sommige gemeenten een
ambitie uitspreken voor woningbouwproductie middels CPO, geven andere gemeenten aan het over
te laten aan derden (marktpartijen), aangezien ze geen grond ter beschikking hebben. Er zijn zelfs
nog enkele gemeenten die CPO amper vermelden in het beleid. CPO wordt voornamelijk gezien als
een instrument om starters op de woningmarkt een kans te bieden. Dit richt zich met name op de
mogelijkheden om doormiddel van CPO goedkoop te kunnen bouwen. Naast starters wordt CPO ook
wel gezien als een instrument om senioren te huisvesten, of het mogelijk maken van
woningbouwproductie in kleine kernen. Al met al kan worden gezegd dat veel Brabantse gemeenten
CPO als een mogelijkheid zien voor woningbouwproductie. Negen van de twintig gemeenten hebben
CPO een plek gegeven in de woningbouwprognose. Hiernaast hebben ook acht gemeenten hun
voorkeur uitgesproken over de mogelijkheden die CPO biedt, echter zijn hier niet direct ontwikkelingen
of pilots aan gekoppeld. Tot slot zijn er ook vier gemeenten die weinig tot niets over CPO in het beleid
hebben opgenomen. Een reden hiervoor kan zijn dat sommige beleidsdocumenten ‘gedateerd’ zijn
(2004 of eerder). De meest opvallende gemeenten zijn Oosterhout en Someren. Hier hebben ze in
hun woonbeleid geen CPO opgenomen, echter kennen beide gemeenten een CPO-project. In
Oosterhout is dit het Pilot-project ´De Contreie´ en in Someren is dit ´Waterdael III´. De bronnen van
het woononderzoek van de gemeente zijn in een aparte lijst opgenomen in de bronnenlijst.
Deelconclusies:
In lijn met Rijk en Provincie hebben veel gemeenten ook te maken met CPO. Rijk en provincie hebben
echter uitsluitend een ondersteunende en stimulerende functie, de gemeente moet hiernaast CPO ook
faciliteren en mogelijk maken. Het is duidelijk te zien dat er veel verschillen zijn tussen de gemeenten.
Sommige gemeenten werken al een hele tijd met CPO of bieden de ruimte voor collectief ontwikkelen
bij PO. Echter zijn er ook gemeenten die CPO zo goed als niet ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn
door gebrek aan grondposities. De informatie van verschillende gemeenten is zeer gefragmenteerd,
aangezien er bij 20 gemeenten is gekeken naar een woonbeleid / -visie in verhouding tot één
provincie en één nationale overheid. Na het filteren van informatie voor beantwoording van de vijf
vragen kunnen in de volgende tabel de bevindingen worden opgesomd.
Vraag
Het doel

Betrokken
partijen
Initiatiefnemer

De ruimte

Stimulans en
belemmeringen

Bevindingen
De meest voorkomende doelen bij CPO zijn het bieden van woningen voor senioren en
starters, het op gang brengen van de woningmarkt en ontwikkelingen mogelijk maken in
kleine kernen.
Hoe het doel wordt bereikt scheelt per gemeente, maar wordt vaak gedaan door een aantal
woningen binnen de coalitieperiode te ontwikkelen.
Naast de gemeente zelf worden niet veel partijen benoemd, echter moet het initiatief vanuit
de bewoners komen gezien de CPO-vraag uit (woonwensen)enquetes komt. Begeleiding van
CPO wordt vaak bij externe partijen, niet zijnde gemeente, ondergebracht.
Overwegend geven gemeenten aan dat het initiatief moet liggen bij het collectief, de
gemeente maakt het mogelijk. Echter als een gemeente een aantal te ontwikkelen woningen
nastreeft zal de gemeente dit met een actieve grondpositie e.d. stimuleren.
Collectief ontwikkelen is vaak een mogelijkheid maar PO is voldoende. Sommige gemeenten
willen mogelijk (financieel)stimulerende regelingen treffen.
Bij de fysieke ruimte geven sommige gemeenten aan actief gronden aan te bieden en andere
gemeenten geven aan geen grondpositie te hebben en het over te laten aan derden. Veel
gemeenten zijn bezig met ‘pilot’ projecten. Sommige gemeenten doen zo goed als niets aan
CPO en hebben niets vermeld in het beleid.
De GREX-wet wordt enkele keren genoemd als stimulering voor grond beschikbaar te stellen.
Sommige gemeenten stimuleren financieel bij CPO. Er wordt in de beleidsstukken verder niet
ingegaan op stimulansen en belemmeringen.
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3.4 Deelconclusies Beleidsonderzoek
Wanneer de drie overheden met elkaar worden vergeleken valt direct op dat de Rijksoverheid en de
provincie stimulerende partijen zijn en uitsluitend gemeenten de uitvoerende en initiërende partijen
zijn. Allereerst zien we hierbij dat het Rijk de wens uitspreekt dat één derde van de totale
woningbouwopgave moet worden ontwikkeld doormiddel van CPO. Deze wens voor CPO wordt
opgenomen in het beleid, waarbij de doelen: bouwen naar wens van de bewoner, bouwen voor
specifieke doelgroepen en stedenbouwkundige kwaliteit, zijn opgenomen. Verder heeft het Rijk
onderzoeksbureaus in het leven geroepen om de voortgang te monitoren en evalueren.
Onderzoeksbureaus geven aan waar het Rijk haar beleidsstukken aan moet passen en welke
middelen hiervoor kunnen dienen. Voor een ondersteuning van lagere overheden is een expertteam in
het leven geroepen. Wanneer we een stapje lager gaan en het provinciaal beleid bekijken is er een
vertaalslag van plannen van het Rijk naar een voorbereiding naar de realiteit bij de gemeenten. De
provincies willen met een Handboek voor CPO de gemeenten tegemoet komen door handvatten te
bieden voor CPO ontwikkelingen. Naast deze handvatten biedt de provincie een
voorbereidingssubsidie voor collectieven om het proces op gang te krijgen. Echter naast het
beschikbaar stellen van geld en het bieden van een handboek wordt er niets fysiek ontwikkeld. Alle
ontwikkelingen moeten ten slotte op lokaal niveau worden uitgevoerd. Maar door een matige regionale
samenwerking op het gebied van woningbouw, willen alle gemeenten (ondanks het handboek van de
provincie) zelf het wiel uitvinden. Een voorbeeld hiervan is dat de provincie een handreiking geeft om
CPO op te nemen in een woonvisie of woonbeleid en waarom. Een ander voorbeeld is dat de
provincie een werkwijze aanbiedt om gronden en collectieven aan elkaar te koppelen. In beide
gevallen stelt nagenoeg iedere gemeente haar eigen doelen, middelen en werkwijze op. Dit resulteert
per gemeente in een andere manier van CPO opnemen in hun woonbeleid. Waar aan de ene kant de
gemeenten al jaren bezig zijn met CPO en dit in het beleid en woningbouwprogramma hebben
opgenomen, zijn er anderzijds gemeenten die weinig met CPO van doen hebben, geen gronden hier
voor hebben en de ontwikkeling van CPO aan derden over laten.
Wanneer er wordt gekeken naar de vragen doel, betrokkenen, initiatiefnemer, ruimte voor en
stimulansen en belemmeringen voor CPO die uit de methodologie naar voren komen, kan worden
gesteld dat de verwachtingen en opvattingen van het Rijk in grote lijnen overeen komen met die
opvattingen van de provincie. De provincie geeft nuances ten aanzien van het Rijksbeleid. De grote
verschillen in discoursen zijn te vinden tussen het Rijk en de provincie ten opzichte van de
gemeenten. Hieronder wordt een vergelijking tussen de verschillende overheden opgemaakt.
De doelen die voor CPO worden gesteld schelen niet enorm veel tussen de verschillende
overheden. Allereerst worden de doelen beschreven: mogelijkheid voor specifieke woonwensen,
goedkope woningbouw en het op gang brengen van de woningmarkt. Hierover is van consensus
vanuit zowel Rijk, provincie als gemeenten. Het Rijk en de provincie geven naast deze doelen ook
indirecte doelen als functiemenging, sociale cohesie en huisvesting voor bijzondere doelgroepen aan.
Gemeenten sluiten zich niet aan bij deze doelen van het Rijk en de provincie. Gemeenten zien CPO
vaak als een instrument om goedkoop woningen te ontwikkelen voor starters en senioren, de
woningmarkt op gang brengen en bouwen in kleine woonkernen. De gemeenten zien CPO uitsluitend
als instrument om lokale problemen op de woningmarkt op te lossen en sluit zich niet aan bij de
ruimtelijke ordeningsvoordelen die het Rijk voor ogen heeft.
Het Rijk en de provincie zien de lokale overheden, marktpartijen en collectieven zelf, ondersteund
door professionals als betrokken partijen bij CPO. Het Rijk geeft verder aan dat corporaties en
ontwikkelaars bij het proces kunnen worden betrokken. De gemeente zelf noemt in haar beleid zo
goed als geen partijen, uitsluitend de gemeente zelf en een collectief als initiatiefnemer. Er is
consensus over de partijen, waarbij het collectief samen met de gemeente bepaalt wie bij de
ontwikkeling wordt betrokken.
Over de initiatiefnemers is consensus tussen gemeenten, provincie en het Rijk. Het Rijk, de
provincie en gemeenten stellen dat het de gemeente is die uitsluitend voorwaarden stelt en het
mogelijk maakt, waarbij een collectief zelf de kar moet trekken. Het Rijk en de Provincie geven verder
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wel aan dat een marktpartij CPO ook kan initiëren, maar uitsluitend wanneer er voldoende
ontwikkelruimte is om het collectief naar wens te laten bouwen.
Over de ruimte die voor CPO wordt geboden zijn de meningen verdeeld. Het Rijk geeft aan dat er
te weinig kavels beschikbaar zijn voor CPO en deze kavels zijn tevens te duur. De provincie geeft aan
dat op provinciaal niveau altijd voldoende ruimte is geweest voor 20% van alle woningbouw, echter
neemt het aantal de laatste jaren wel af. Verder geven Rijk en provincie aan dat op het gebied van
regelgeving er voldoende ruimte wordt geboden op nationaal en provinciaal niveau. Binnen
gemeenten wordt er enerzijds voldoende ruimte geboden door het actief gronden aanbieden en
projecten uit te voeren op ‘pilot’ basis. Anderzijds zijn er gemeenten die niets in het beleid hebben
opgenomen en aangeven geen grond te hebben of zoeken. De gemeente biedt uitsluitend ruimte voor
CPO om lokaal problemen te ondervangen en mogelijkheden te benutten. Het is hierbij opvallend dat
de instrumenten die het Rijk aanbiedt om regelruimte en fysieke ruimte te creëren voor CPO
sporadisch worden genoemd binnen gemeentelijk beleid.
Over de stimulansen en belemmeringen, zijn het Rijk en de provincie het eens. De
belemmeringen zijn te vinden bij het collectief in de vorm van gebrek aan kennis, te hoge kosten en
krapte op de woningmarkt, bij de gemeente door onvoldoende informatieverstrekking en de
hoeveelheid randvoorwaarden. De gemeenten zelf noemen als stimulans de GREX-wet (instrument
van het Rijk) en de subsidie van de Provincie. Verder noemen gemeenten geen belemmeringen voor
CPO in hun woonbeleid. Vanuit de provincie en het Rijk is er overeenstemming over belemmeringen
en stimuleringen, echter maakt de gemeente hier alleen gebruik van wanneer ze hier lokale
problemen mee op kunnen lossen.
Wanneer er gekeken wordt naar discoursen in de overheden is het niet verwonderlijk dat
opvattingen niet veel afwijken aangezien het beleid van hogere overheden voor een groot deel worden
overgenomen. Wat hierbinnen wel een opvallend discours is, is dat de doelen van het Rijk en de
Provincie in elkaars verlengde liggen, maar de gemeenten deze doelen niet overnemen. Gemeenten
gebruiken CPO uitsluitend om lokale problemen op de woningmarkt op te lossen. Het Rijk en de
Provincie voeren een redelijk duidelijk en eenduidig beleid wat in elkaars verlengde ligt. Het Rijk geeft
in haar stukken ook aan dat het Rijk en de provincie moet stimuleren en de gemeente het moet
initiëren. De gemeente ligt niet in het verlengde en neemt voor CPO in het beleid uitsluitend doelen
over die oplossingen bieden voor lokale problematiek. Het rijk stelt doelen als woningdifferentiatie,
burger-participatie, goedkope woningbouw en duurzaam bouwen. De gemeente daarentegen gebruikt
CPO om starters en senioren te helpen, het op gang brengen van de woningmarkt en het bouwen in
kleine kernen. De doelstellingen die het Rijk en de provincie stellen over duurzaamheid en
stedenbouwkundige kwaliteit achten de gemeenten niet van toepassing. Hierbij kan men zich afvragen
of deze ruimtelijke ordening vraagstukken lokaal wel van toepassing zijn.
Een tweede opmerkelijk discours is dat ondanks dat het Rijk en de provincie aangeven waar een
gemeente op moet letten bij CPO, gemeenten toch zelf het wiel willen uitvinden. De provincie heeft
hier zelfs een handboek voor opgesteld. In dit handboek van de provincie staan redenen voor het
opnemen van CPO in het woonbeleid en richtlijnen voor het koppelen van gronden aan collectieven.
Uit het onderzoek van woonbeleid van gemeenten is te herleiden dat de gemeenten het handboek van
de provincie overwegend niet overnemen, maar er zelf toch een eigen werkwijze aan willen koppelen.
Er zijn maar enkele gemeenten die verwijzen naar de provincie of hier onderdelen van overnemen.
Ook de instrumenten die het Rijk ter beschikking stelt (zoals de GREX-Wet) worden maar sporadisch
genoemd in het gemeentelijk woonbeleid.
Een derde discours is het verschil in ruimte die gemeenten bieden voor CPO. Dit is uitsluitend
binnen de gemeente een discours. Het Rijk en de Provincie geven aan dat gemeenten actievere
grondpolitiek moeten voren en CPO in het beleid moeten opnemen. Waar de ene gemeente CPO
opneemt in het beleid waarbij CPO de voorkeur heeft boven PO en een actief grondbeleid voert,
nemen andere gemeenten het niet op in het beleid, of vinden PO voldoende en laten de ontwikkeling
in de handen van marktpartijen. Er is dus voornamelijk veel verdeeldheid tussen de gemeenten.
Tussen Rijk en provincie is overwegend consensus over CPO, echter sluiten de opvattingen
van gemeenten hier niet op aan. Op Rijks- en provinciaal niveau wordt CPO als een positieve
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ontwikkeling beschouwd en zou een deel uit moeten maken van de huidige vorm van
woningbouwontwikkeling. Echter lijkt deze houding niet overgenomen te worden door de lokale
overheden. Hierdoor is het lastig om de wens van één derde woningbouw middels CPO van het Rijk
en 4.000 geplande CPO woningen van de Provincie te realiseren, aangezien de gemeenten het niet
consequent gebruiken, maar uitsluitend inzetten naar eigen behoefte (niche markt). Hiernaast kunnen
doelen als hoogwaardige stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheid van het Rijk niet worden
ontwikkeld, aangezien gemeenten geen eenduidig beleid voeren en deze doelen niet overnemen.
CPO mogelijk maken is dus voor de gemeente geen doel op zich, maar CPO is een mogelijkheid om
andere doelen mogelijk te maken of problemen op te lossen. Er kan dus worden gesteld dat door de
houding van gemeenten om CPO uitsluitend als instrument te gebruiken voor lokale problemen, de
doelstellingen en ambities van Rijk en provincie niet kunnen worden waargemaakt. Om deze doelen
en ambities waar te maken dienen gemeenten de doelen en ambities van het Rijk en provincie over te
nemen en uit te voeren.
De conclusies die hieruit kunnen worden getrokken zijn dat de nationale en provinciale overheden
met name inzetten op het bevorderen van CPO in beleidsstukken en onderzoeken. Verder stimuleren
deze overheden door het opstellen van instrumenten CPO mogelijk te maken, zoals de GREX-wet op
nationaal niveau en het Handboek en de subsidieregeling op regionaal niveau. De wens voor
ontwikkeling van CPO wordt voornamelijk uitgesproken op Rijks en provinciaal niveau. Zowel het Rijk
als de provincies kunnen hun wensen over CPO uitspreken en de mogelijkheden scheppen, maar de
lokale overheden moeten het nog doen. De provincie heeft hiervoor een handboek opgesteld, maar
geeft aan dat het een invulling op maat vereist van de gemeenten. Het is hierin opmerkelijk dat er
geen regionale samenhang is tussen gemeenten. Hier zitten ook vaak nog te veel problemen. De
gemeenten vinden voor CPO keer op keer het wiel opnieuw uit. De gemeente en collectieven moeten
het op lokaal niveau doen, en daar zit vaak nog een gebrek aan kennis en kunde. Het gebrek aan
kennis en kunde en het ontbreken van een regionale samenhang duidt erop dat er lokaal veel dingen
spelen waardoor CPO niet van de grond komt. Binnen het beleidsonderzoek lijkt het erop dat het Rijk
en de Provincie duidelijke regels en voorwaarden hebben geschept waardoor CPO mogelijk is, maar
toch komt het op lokaal niveau niet uit de verf. Het Rijk en de provincie stellen doelen voor het
instrument zelf, waarbij de gemeente juist het instrument gebruikt om doelen te bereiken. Rijk en
provincies stellen met name percentages en aantallen voor woningbouwontwikkeling, gemeenten
gebruiken het instrument uitsluitend wanneer het zich leent voor een specifiek doel. Deze doelen
kunnen in elkaars verlengde liggen, echter is dit niet het geval, omdat de gemeenten het instrument
nog niet structureel toe (willen) passen.
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Hoofdstuk 4 Analyse
Voor het onderzoek naar verschillende discoursen op lokaal niveau is ervoor gekozen om op basis
van casestudies de uitvoering in de praktijk te analyseren. Er is gekozen om twee casestudies te
onderzoeken om toevallige resultaten enigszins uit te sluiten. Voor deze casestudies wordt gekeken
naar de gemeente Breda met specifiek het project ‘Bouwen voor de Toekomst Prinsenbeek’ en de
gemeente Oosterhout met specifiek het project De Contreie. Om verschillende opvattingen van
verschillende partijen na te gaan zijn er interviews afgenomen met gemeenteambtenaren, (oud)
wethouders, adviesbureaus, bewonersgroepen, e.d. De vragen van het interview zijn te vinden in de
bijlagen. Per casus wordt een korte omschrijving gegeven van het project. Vervolgens wordt de tekst
uiteengerafeld op basis van de vijf onderwerpen die naar voren komen in het hoofdstuk methodologie.
Dit zijn: Het doel, de betrokkenen, de initiator, de ruimte voor en belemmeringen en stimulansen bij
CPO. Op basis van deze vragen worden tot slot de meest opvallende discoursen binnen de casus
geanalyseerd en worden deze discoursen per casus met elkaar vergeleken.

4.1 Casus gemeente Breda
Binnen de gemeente Breda zijn een aantal kleine CPO projecten opgestart. Voor dit onderzoek wordt
gekeken naar het Project ‘Bouwen voor de Toekomst Prinsenbeek’ (BvdTP). Dit is een project dat op
dit moment in de bouwfase is beland, waardoor het proces nog vers in het geheugen ligt. Naast het
project BvdTP wordt ook kort gekeken naar het project de ‘Driesprong’, aangezien hier andere
marktpartijen zoals een corporatie en het platform Droomwonen bij zijn betrokken.
4.1.1 Omschrijving project ‘Bouwen voor de Toekomst Prinsenbeek’
Binnen de gemeente Breda zijn een aantal kleine CPO projecten. Voor dit onderzoek wordt er
gekeken naar het project De Neel – West in Prinsenbeek. Het projectgebied bevindt zich aan de
westzijde van Prinsenbeek. Dit CPO – project bestaat uit 32 woningen die in meerdere types onder
verdeeld zijn, zijnde dakwoningen, lessenaarwoningen en ritswoningen. De woningen hebben een
inhoud van 400-420 m3 en een kavelgrootte van 120-140m2. Voor deze woningen is een
kopersvereniging met 32 starters opgesteld, genaamd ‘Bouwen Voor De Toekomst Prinsenbeek’. Er
waren meer dan 32 aanmeldingen voor deze mogelijkheid voor starters in Prinsenbeek. Het betrokken
bureau BIEB heeft uit deze groep een selectie gemaakt van de meest geschikte bewoners. Deze 32
starters hebben in overleg met Keeris Architecten een ontwerp gemaakt voor een viertal type
woningen. Twee types zijn traditionele dakwoningen, dit zijn er twintig, hiernaast zijn er nog zes
woningen met een lessenaardak en zes woningen met een bovenste verdieping die enigszins
oversteekt. Deze woningen zijn allemaal gebouwd in de vorm van rijtjeswoningen. Het centrale punt in
de wijk is een wadi, waar alle woningen op gericht zijn. (BIEB, 2011).

Bron: www.BIEB.nl (2011) ↑
Bron: Googlemaps (2011) ,

Naast het project bouwen voor de toekomst Prinsenbeek wordt ook naar het project “Driesprong”
in Breda-Oost gekeken. Dit project staat nog in de kinderschoenen, het gaat over het herontwikkelen
van 300 woningen doormiddel van traditionele projectbouw en gronduitgifte voor CPO. Dit project is
geïnitieerd door de woningcorporatie om de wijk een nieuwe impuls te geven. De corporatie is via het
Platform Droomwonen met potentiële collectieven in contact gekomen.
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Planning en proces
Het balletje voor het CPO project is in augustus 2006 beginnen te rollen. Dit kan worden gezien als
voortraject waarin de gemeente Breda onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor starters om te
ontwikkelen aan de Westkant van Prinsenbeek. Dit onderzoek is gestart op advies van de dorpsraad
van Prinsenbeek (BN de Stem, 2008). Het overleg tussen gemeente en dorpsraad over een mogelijke
ontwikkeling van het gebied ‘de Neel west’ duurde tot voorjaar 2008, waarna de gemeente
adviesbureau BIEB heeft ingehuurd om de mogelijkheden voor starters middels CPO te onderzoeken.
De ontwikkeling van ‘de Neel West’ bleek mogelijk, waarna in het najaar van 2008 gezocht werd naar
gegadigden, onder andere in de vorm van een kopersmarkt.
Nadat er voldoende gegadigden waren werd de definitiefase gestart. Hierin werd onder leiding van
BIEB een plan van aanpak geschreven doormiddel van een woonwensenenquête en met behulp van
de randvoorwaarden van de gemeente werd een opzet programma van eisen (PvE)voor verdere
uitvoering van het plan gemaakt. Wanneer dit plan van aanpak wordt goedgekeurd door de gemeente
kan er een start worden gemaakt met het ontwerp (Prinsenbeeknieuws, 2008).
In deze ontwerpfase wordt door de architect een plan gemaakt binnen de regels die in het PvE
passen. Over deze plannen moet het collectief stemmen en goedkeuring geven, waarna het ontwerp
kan worden aangevuld met een technisch ontwerp. Deze plannen moeten vervolgens als
bouwvergunning bij de gemeente worden ingediend. Helaas volgde in najaar 2008 ook een tegenslag,
aangezien de woningbouwcorporatie niet financieel garant wilde staan voor het collectief
(Prinsenbeeknieuws, 2008). Ondanks deze tegenslag werd in maart 2009 een vereniging van
eigenaren opgericht voor het CPO-project ‘Bouwen voor de Toekomst Prinsenbeek’ (BvdTP), waarbij
het collectief een grondcontract ondertekende en het plan ter inzage werd gelegd. Bij de procedure
van het bestemmingsplan zijn bezwaarschriften ingediend. Deze moesten eerst bij de gemeente
worden afgewerkt, waarna in juni 2010 er geen bezwaren meer waren en het plan onherroepelijk is
verklaard, waarna het collectief over kon gaan naar de realisatiefase (Prinsenbeeknieuws, 2010).
De realisatiefase startte met de onderverdeling van de kavels in juli 2010 onder de leden van het
collectief. In november 2010 komt er een tegenvaller voor het collectief, aangezien de gemeente de
gronden nog niet bouwrijp heeft gemaakt door vertragingen in de procedures. Door deze vertraging is
er een conflict ontstaan tussen de gemeente en het collectief, aangezien het collectief drie ton schade
heeft opgelopen en deze wil verhalen op de gemeente (Prinsenbeeknieuws, 2011). Ondanks het
conflict over het schadebedrag, is in april 2011 de officiële bouw van het project BvdTP gestart door
het metselen van de eerste steen door de wethouder van de gemeente Breda. Inmiddels is de bouw in
volle gang en is er door de gemeente nog geen uitspraak gedaan over de opgelopen schade (BN de
Stem, 2011).
Verloop van het proces vanuit belanghebbende partijen.
De adviseur geeft aan dat de start van CPO projecten voor een groot deel afhankelijk is van
incidenten, dit is binnen Breda ook het geval, aangezien de dorpsraad de eerste stap heeft genomen.
Het is volgens de gemeenteambtenaren in het voortraject onduidelijk hoe de gemeente een CPO proces vorm moet geven en daarom is daarvoor een extern adviseur aangetrokken voor een
onderzoek naar de mogelijkheden bij CPO. De gemeente stelde volgens ambtenaren, het bestuur,
adviseurs en het collectief in het begin ook teveel randvoorwaarden aan het CPO-project. Deze
veelvoud van randvoorwaarden ligt volgens de gemeenteambtenaar aan het feit dat veel ambtenaren
niet wisten wat CPO inhield of het zagen als PO, maar dan voor kleinere kavels. De
gemeenteambtenaar en het gemeentebestuur geven aan dat de wens er is om bewoners zelf een
woning naar wens (goedkoop) te laten ontwikkelen, echter niet geheel welstandsvrij. De voorwaarden
heeft de gemeente op voorhand opgesteld voor het collectief, dit is volgens de adviseur van essentieel
belang voor het collectief bij het opstellen van een plan. De gemeente heeft er lang over gedaan (2
jaar) voor het project werd opgestart, dit ligt volgens de ambtenaren en het gemeentebestuur aan de
krapte van het woningbouwprogramma in de gemeente, waardoor geschoven moest worden in
lopende projecten. Het gemeentebestuur geeft ook aan dat het zwaartepunt van CPO moet zijn: “het
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vinden van en het beschikbaar stellen van grondposities en het anders organiseren van de eigen
manier van werken van de gemeente”. Als deze ruimte er is, dan moet volgens de ambtenaren en het
gemeentebestuur de gemeente dit helder communiceren en verder ruimte geven en faciliteren.
De collectieven kunnen via het platform Droomwonen zich inschrijven voor CPO, waarna de
gronden van de gemeente kunnen worden gekoppeld aan initiatieven. Volgens de
gemeenteambtenaar moet het zo zijn dat als een collectief een kansrijk idee heeft de gemeente dit
mogelijk moet maken. In dit CPO-project heeft Droomwonen geen steentje kunnen bijdragen.
De gemeenteambtenaar stelt dat één van de lastigste punten bij CPO is om het collectief bij
elkaar te houden. Collectieven zijn vaak amateurs en hebben weinig bestedingsruimte, waardoor ze
gebaat zijn bij een adviseur. De adviseur kan een extern bureau, architect of aannemer zijn. De
aanwezigheid van een adviseur is door het collectief als zeer prettig ervaren. De kosten kunnen
enigszins worden ondervangen door subsidie van de provincie. De corporatie wordt gezien als partij
die bij CPO kan ondersteunen door het bieden van (financiële) achtervang. Dit is in het project niet
gebeurd, aangezien de corporatie alleen achtervang biedt voor eigen projecten. Uiteindelijk heeft de
aannemer aangegeven voor het collectief als achtervang te willen dienen. Het adviesbureau heeft
volgens de adviseur en het collectief de wensen van het collectief achterhaald en samen met het
collectief het ontwikkelplan vormgegeven om te kunnen bouwen. Het collectief is er volgens de
adviseur bij gebaat wanneer er al enige leden met kennis binnen het collectief aanwezig zijn. Het
collectief heeft elke maand vergaderd over de voortgang, waarbij voor goedkeuring van plannen
moest worden gestemd. De gemeente houdt in de procesgang uitsluitend contact met het collectief.
Dit contact liep volgens het collectief niet al te soepel omdat de gemeente een logge instantie is en er
geen vast aanspreekpunt is. In de procesgang bleek dat de gemeente toch de regie in handen wilde
houden door het stellen van regels, stellen de gemeenteambtenaar en het bestuur. De wethouder stelt
dat “ambtenaren van de gemeente niet zijn opgevoed met het loslaten, ze zijn opgevoed met het
nemen van de regie en invloed”. Ook de adviseur geeft dit aan door te stellen dat “de normale reflexen
van bestuurders zijn dat ze willen besturen, regelen en bepalen hoe het moet”. Voor het slagen van
het project heeft de gemeente uiteindelijk een aantal regels versoepeld. Deze versoepeling van de
regels is ontstaan door de nieuwe bestuurscoalitie die een projectleider / contactpersoon voor de
gemeente in het leven heeft geroepen.
Tot slot verkoopt het gemeentelijk grondbedrijf de grond, waarbij een contract wordt afgesloten
voor de bouw, waarna het project kan worden gerealiseerd. Echter is er enige ophef over het feit dat
de grond in één keer wordt verkocht in plaats van per lid. Het proces heeft verder vertraging
opgelopen door bezwaren van de buren. Het collectief geeft hierbij aan dat de gemeente een deal
heeft gesloten, waardoor dit bezwaar is ingetrokken en waardoor het bestemmingsplan vooralsnog is
goedgekeurd. De corporatie geeft aan dat zij altijd bewoners betrekken in een klankbordgroep om
deze bezwaren te voorkomen. Wanneer de bouw kan beginnen is het gemeentebestuur aanwezig om
een lintje door te knippen om aan te geven dat ze achter het concept CPO staan. Het
gemeentebestuur hoopt dat door de ontwikkelde projecten “positieve spin-offs op de woningmarkt” en
“een vliegwiel voor bouwproductie en doorstroming” zullen ontstaan. Het collectief en de adviseur
geven aan dat er aan het einde van het proces conflicten met de gemeente zijn ontstaan, omdat de
gemeente haar planning niet haalt en andere stukken laat aanleveren.
De gemeente en adviseur geven aan dat er nagenoeg geen risico’s aan CPO verbonden zijn
aangezien je bij CPO al een koper hebt waarbij je alleen nog maar grond hoeft aan te bieden en de
ontwikkelde woningbouw overwegend een doorsnee woning is. Opvallend is dat het gemeentebestuur
meer CPO wil binnen de gemeente, maar dat deze ruimte niet wordt geboden op basis van
regelgeving en ruimte in het meerjarenplan.
Ontwikkelaars zijn volgens de ambtenaren, het gemeentebestuur en de collectieven niet gewenst
en niet betrokken bij CPO. De keuze om ontwikkelaars niet te betrekken is gemaakt, omdat
ontwikkelaars bouwen voor eigen gewin en niet betrokken zijn bij het project. Voor het project zijn
corporaties wel benaderd om als achtervang te dienen, maar die zijn hier niet op ingegaan.
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4.1.2 Tekstuele analyse Breda
In dit onderdeel wordt gekeken naar vijf verschillende onderzoeksgebieden. Allereerst wordt gekeken
welke doelen er bij CPO worden nagestreefd, vervolgens wordt gekeken naar de betrokken partijen,
wie initieert, welke ruimte er wordt geboden en wat stimuleert en hindert in het proces. Deze vijfdeling
geeft een beeld van de verschillende gedachten van lokale belanghebbende partijen waarbij in het
hoofdstuk Intertekstuele analyse de achterliggende discoursen kunnen worden herleid.
Doelen van CPO
Nagenoeg iedere belanghebbende partij heeft een ander doel bij CPO. Er is geen consensus tussen
de doelen, maar deze doelen kunnen elkaar wel ondersteunen. De gemeentelijke instantie ziet CPO
voornamelijk als een instrument om de woningmarkt op gang te brengen. Voornamelijk het
gemeentebestuur wil CPO ontwikkelen, gezien ze hier politieke / bestuurlijke bekendheid mee
genereren. De gemeente wil dit doel bereiken door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, waarbij de
vraag is om zelf een woning te bouwen voor een gereduceerde prijs. Het collectief geeft als doel dat
CPO een instrument is om enerzijds inspraak te krijgen bij de bouw van een eigen woning en
anderzijds goedkoop woningen te kunnen bouwen, aangezien het starterscollectief niet veel geld te
besteden heeft. De doelen van het collectief worden tevens door het externe adviesbureau en het
platform Droomwonen als belangrijkste doelen voor CPO genoemd. Hiernaast stelt het adviesbureau
als doel dat doormiddel van CPO kan worden aangetoond dat bewoners zelf een woning kunnen
bouwen zonder dat er marktpartijen bij worden betrokken. De woningbouwcorporatie heeft als enige
partij een totaal ander doel voor ogen. Zij zien CPO als een instrument voor sociale cohesie en
voornamelijk om een “mindere” wijk een nieuw imago te geven. De gemeente en het collectief zien
ook dat door CPO sociale cohesie ontstaat, maar vinden dit een bijzaak.
Hieruit is af te leiden dat er drie richtingen te onderscheiden zijn. Allereerst bouwen om de
woningmarkt op gang te krijgen, vervolgens het bouwen van goedkope en zelfontwikkelde woningen
en tot slot bouwen voor sociale cohesie en het wijkimago. De eerste twee doelen kunnen in elkaars
verlengde liggen.
Betrokken partijen bij CPO
De betrokken partijen bij CPO kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Enerzijds de
grondaanbieder, dit kan zijn een gemeente, corporatie, ontwikkelaar of particulier. Anderzijds de
afnemer en ontwikkelaar van de grond, de collectieven met ondersteunende partijen. De
gemeentelijke instantie is naast grondaanbieder ook een faciliterende partij, aangezien zij regels en
plannen moet opstellen om CPO mogelijk te maken. Hierbij is het intern van belang dat zowel de
ambtenaren als het bestuur erbij betrokken zijn, voor kaderstelling en goedkeuring. Zoals aangegeven
wordt het collectief ondersteund door een aantal partijen zoals een extern adviseur, architect en
aannemer. Tot dusver is er consensus over de betrokken partijen. Echter zijn er een aantal partijen
die onder voorwaarden mogen toetreden, of zelfs totaal niet bij een CPO proces mogen toetreden.
Allereerst komt hier de corporatie aan bod. De gemeente en het extern adviesbureau zien de
corporatie uitsluitend als grondaanbieder of als achtervang, maar wil ze verder niet in het proces
betrokken zien, omdat ze dan projectgerichte ontwikkeling zullen stimuleren. De corporatie en het
Platform Droomwonen geven aan dat een corporatie het proces ook zou kunnen faciliteren. Verder
geven de gemeente, de extern adviseur en het collectief aan dat projectontwikkelaars ongewenst zijn
in het CPO proces, aangezien ze streven naar winst en standaardbouw. Het platform Droomwonen
geeft aan dat ontwikkelaars CPO ook mogelijk kunnen maken, echter uitsluitend als de keuzevrijheid
van burgers wordt gehandhaafd. De partij die niet impliciet genoemd wordt maar altijd wel aan bod
komt is een partij die financiële achtervang moet bieden. Deze verantwoordelijkheid voor achtervang
wordt vaak bij corporaties neergelegd, maar dit kunnen ook andere marktpartijen zijn.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er consensus is tussen de drie verschillende groepen die
zijn betrokken bij CPO, dit zijn de grondaanbieders, de afnemers van grond en de faciliterende partij.
Overwegend wordt grond aangeboden door de gemeente die CPO ook faciliteert, waarbij het collectief
grond afneemt. Verder is de projectontwikkelaar niet gewenst en de corporatie is uitsluitend gewenst
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als grondaanbieder en achtervang. Echter geven corporaties en ontwikkelaars aan CPO ook te
kunnen faciliteren en gronden hiervoor beschikbaar te kunnen stellen.
Initiërende partij bij CPO
Over de initiatiefnemer bij CPO is ook nog enige onenigheid waar te nemen. De belanghebbenden
geven allen aan dat het initiatief moet komen vanuit een collectief zelf. De gemeente stelt echter dat
het initiatief voornamelijk komt vanuit de gemeente. De gemeente stelt dat de vraag uit de markt komt,
maar de gemeente moet het initiëren door grond aan te bieden en regels te stellen, waarna een
collectief wordt gezocht. Ook de corporatie geeft aan dat het initiatief vanuit grote instanties moet
komen, anders gebeurt er niets. Echter geeft het collectief aan dat het collectief zelf het proces is
gestart, door met een plan naar de gemeente te gaan. Dat de aanzet vanuit het collectief zelf is
gekomen bij dit project wordt door de gemeente niet genoemd. De extern adviseur en het platform
Droomwonen geven aan dat CPO zowel door een collectief als grote instantie (met grond) kan worden
geïnitieerd. De extern adviseur geeft wel aan dat in bijna alle gevallen CPO via een gemeentebestuur
wordt gestart, door zelf de wens voor CPO te genereren of de wens van bewoners mogelijk te maken.
Wanneer verder wordt gekeken naar de uitvoering van CPO zijn er twee partijen die bepalen. Dit is de
gemeente en het ontwikkelende collectief. Dit gebeurt wanneer er een grondovereenkomst wordt
gesloten, waarbij het plan moet passen binnen de randvoorwaarden van de gemeente.
Hieruit blijkt dat het voor nemen van het initiatief er een aantal partijen zijn te onderscheiden. Er
moet een partij grond aanbieden, de gemeente moet regels opstellen en er moet een collectief zijn die
wil ontwikkelen. Vaak is te zien dat het tot stand komen van een initiatief afhankelijk is van een
bestuurlijke goedkeuring en een collectief wat hierbinnen kan en wil ontwikkelen. De gemeente geeft
aan dat het collectief zou moeten initiëren maar door de regelgeving en goedkeuring bepalen zij of het
project door kan gaan. De corporatie geeft aan dat iedereen met grond CPO met een collectief
mogelijk kan maken binnen de regels van een bestemmingsplan.
Ruimte voor CPO
Wanneer naar ruimte voor CPO wordt gekeken komen verschillende standpunten van verschillende
betrokken partijen naar voren. De ruimte in regelgeving wordt door vele partijen als onvoldoende
beschouwd, zelfs door de gemeente als opsteller van deze regels. De gemeente heeft in verschillende
beleidsstukken opgenomen CPO te willen, echter ontbreekt het nog aan het daadwerkelijk uitvoeren
van het beleid, stelt het gemeentebestuur en het platform Droomwonen. De gemeente geeft zelf aan
nog zoekende te zijn naar de regelruimte die de gemeente voor CPO wil bieden, dit zal echter nooit
welstandsvrij zijn. De gemeente stelt volgens iedere betrokken partij teveel en te strakke regels voor
CPO. De oorzaak hiervan is volgens de extern adviseur, de gemeente en het collectief, dat de
ambtelijke instantie vast zit in de traditionele cultuur van regelen en regie voeren. De
gemeenteambtenaar stelt hierbij dat kavelpaspoorten de oplossing is, waardoor de gemeente de
regierol kwijt is. De ambtenaar noemt er echter niet bij dat dezelfde ambtenaren die de strakke regels
hebben opgesteld ook de kavelpaspoorten zullen opstellen. De corporatie is van mening dat zij
voldoende ruimte bieden in het CPO proces, aangezien ze uitsluitend kavels aanbieden en niets met
het proces van doen willen hebben. De corporatie stelt dus uitsluitend subjectieve regels, die ruimte
bieden voor interpretatie. Wel adviseert de corporatie dat het collectief een extern adviseur moet
aantrekken, maar dit is geen verplichting. De gemeente en externe adviseurs trekken dit in twijfel door
te stellen dat corporaties projectgericht bouwen en streven naar standaardbouw. Verder wordt
aangegeven door de gemeente en het collectief dat projectontwikkelaars niet gewenst zijn, omdat ze
bouwen voor eigen winsten en niet luisteren naar de wens van de bewoner. Het platform
Droomwonen en de extern adviseur geven juist aan dat iedere partij met grond CPO mogelijk kan
maken.
In de procesgang zelf krijgt het collectief voldoende ruimte volgens de ondervraagde partijen. Het
collectief is vrij om zelf keuzes te maken uit bijvoorbeeld architecten en aannemers. De gemeente
geeft aan hierbij een ondersteunende en faciliterende rol aan te nemen. Het collectief en de extern
adviseur geven echter aan dat de gemeente niet voldoende ondersteunt door late reacties en het
gebrek aan een vast aanspreekpunt. Verder kiest de gemeente ervoor om partijen als
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projectontwikkelaars en corporaties uit het proces te houden. Deze partijen bieden volgens de
gemeente onvoldoende ruimte aan het collectief. De corporatie zelf denkt hier anders over, aangezien
zij grond aanbieden met subjectieve richtlijnen, waardoor de ontwikkeling bij het collectief ligt.
Wanneer ruimte in fysieke zin wordt bekeken is er volgens de gemeente onvoldoende grond
beschikbaar. Het probleem hierbij is volgens de gemeente echter niet de grond zelf, maar het
maximum aantal woningen dat mag worden gebouwd binnen het meerjaren woningbouwprogramma
dat is opgesteld vanuit de provincie. Het gemeentebestuur geeft aan dat ze in overleg met de
provincie meer ruimte wil krijgen. Het platform Droomwonen geeft aan dat dit niet de gehele waarheid
is. De provincie stelt uitsluitend een norm voor de hoeveelheid woningen, niet een type of bouwwijze.
De gemeente heeft het recht om in haar plannen strategisch te schuiven, echter is hiervoor
overeenstemming met marktpartijen nodig. Grond van ontwikkelaars en corporaties kan bijvoorbeeld
als CPO kunnen worden aangeboden, wanneer de huidige plannen niet worden ontwikkeld. De
gemeente stelt dat op dit moment gronden beschikbaar worden gesteld, waarna een collectief wordt
benaderd, maar dit zou andersom moeten zijn, voldoende gronden, waarbij de keuze bij het collectief
ligt.
Hieruit valt te herleiden dat belanghebbende partijen het unaniem eens zijn over het feit dat er
onvoldoende ruimte is binnen de regelgeving. Zelfs de gemeente stelt dat haar eigen regels te strak
zijn, echter zit dit in de huidige cultuur van regels en regie voeren. Echter stelt de gemeente dat bij
CPO traditionele ontwikkelaars niet betrokken moeten worden, omdat ze voor CPO de verkeerde
doelen nastreven. Nagenoeg alle belanghebbende partijen stellen dat er te weinig fysieke ruimte is
voor CPO. De gemeente stelt dat dit aan de provincie ligt, aangezien de provincie onvoldoende ruimte
biedt binnen het meerjaren woningbouwprogramma. Platform Droomwonen en de extern adviseur
stellen dat de gemeente deze ruimte strategisch kan ombuigen, zodat CPO mogelijk is in de
gemeente.
Stimulansen en belemmeringen
Tot slot wordt gekeken naar stimuleringen en belemmeringen, waarbinnen verschillende betrokken
partijen hun standpunten kracht geven. Allereerst wordt door de gemeente en het collectief
aangegeven dat het bij CPO belemmerend werkt dat de gemeente te strakke richtlijnen heeft
opgesteld. Een klein voorbeeld hiervan is dat de gemeente grond uitsluitend in één keer wil verkopen,
maar het collectief wil de grond in stukken per individu aanschaffen. Vervolgens wordt versoepeling
van de strakke regelingen als stimulerend ervaren. De gemeentelijke instantie ziet deze regels als
richtinggevend, waar het collectief de regels uitsluitend ziet als belemmering. De gemeente en het
adviesbureau zien de huidige juridische procesgang van een plan als belemmering, aangezien het
veel tijd kost en het collectief gebaat is bij snelle planvorming. Dit geven het collectief en de externe
adviseur impliciet ook aan door te stellen dat het storend is dat de gemeente haar planningdeadlines
niet haalt.
Verder werkt het volgens de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) stimulerend dat de kosten voor
een woning bij CPO gedrukt blijven. Het collectief en de extern adviseur geven hierbij aan dat de
gemeente de kosten niet drukt door een veelvoud aan regels (duurzaamheid, levensloop
bestendigheid, welstand), maar dat juist het innovatieve van het collectief en de architect deze kosten
drukt. De gemeente wijdt over deze regels echter niet verder uit. Ondanks deze goedkopere
bouwwijze is het collectief gebaat met subsidie en financiële achtervang. De wens is dat de corporatie
deze achtervang wil bieden. Echter biedt de corporatie deze achtervang niet, omdat zij CPO een te
groot risico vinden. De corporatie geeft aan dat zij uitsluitend achtervang biedt aan eigen CPO
projecten. Echter geven de gemeenteambtenaar en de extern adviseur aan dat CPO woningen vaak
toch doorsnee en juist bereikbare woningen zijn en dus weinig risico met zich meebrengen. Volgens
de gemeenteambtenaar zit het “bouwen van een eigen woning meer tussen de oren dan dat het gaat
om stenen”.
De gemeenteambtenaren zien ook een probleem intern bij het collectief, aangezien ze niet altijd
tot een eenduidig plan kunnen komen. Echter geven Droomwonen, de extern adviseur en het
collectief aan dat een collectief vaak wel op één lijn ligt. Platform Droomwonen stelt zelfs dat als leden
er niet uit komen door individuele wensen, PO beter geschikt is. De gemeente en de extern adviseur
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geven aan dat kavelpaspoorten het proces zouden stimuleren, omdat door deze kavelpaspoorten
regels op voorhand vast staan, waardoor conflicten achteraf worden voorkomen. Echter wordt hierbij
niet vermeld dat de regels opleggende ambtenaren vooralsnog deze kavelpaspoorten opstellen en er
nog steeds kritiek vanuit de omwonenden kan komen.
Zoals bij ruimte voor CPO is vermeld, wordt het meerjarenprogramma van de provincie voor een
maximum aantal woningen door de gemeente als belemmerend ervaren. Door Droomwonen worden
de handelingen van de gemeente hierbij juist als belemmerend ervaren.
Eén van de grootste belemmeringen waar iedere partij zich in kan vinden is dat het fenomeen
CPO nog te onbekend is. Bewoners weten niet wat het is, waardoor CPO vaak afhankelijk is van
incidenten. Volgens de extern adviseur is het een niche markt die beter moet worden geprofileerd. Het
platform Droomwonen kan, volgens de gemeente en het platform zelf, deze niche markt een stimulans
geven, door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Wanneer er specifiek gekeken wordt naar diegene die CPO stimuleren of belemmeren worden er
vooral conflicten aangegeven intern of ten opzichte van de overheid. Deze conflicten zijn begrijpelijk
aangezien de overheid de regels schept voor woningbouwontwikkelingen, waarbij traditionele bouw
nog steeds de overhand heeft. De gemeenteambtenaren geven aan dat de hogere overheden (rijk en
provincie) CPO stimuleren door het mogelijk te maken en te subsidiëren. Echter zijn het beleid en de
regels hierbij ook de belemmering. Dit komt volgens het gemeentebestuur en de ambtenaar door het
feit dat “gemeenteambtenaren niet zijn opgevoed met het loslaten, ze zijn opgevoed met het nemen
van de regie en invloed”. Het platform Droomwonen constateert hiernaast dat de gemeente wel
uitspreekt het te willen, maar geen daad bij het woord voegt.
De gemeente tracht CPO te stimuleren door het aanstellen van één aanspreekpunt voor CPO. Het
collectief heeft deze wijze van communicatie juist als belemmerend ervaren, omdat de gemeente geen
aanspreekpunt zou hebben en men van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Hier komt, volgens
het collectief, nog bij dat de gemeente er geen uniforme mening op nahoudt, aangezien ze op het ene
moment iets toezegt en vervolgen deze toezeggingen weer intrekt.
Een belemmerend punt in het project is volgens het collectief en de extern adviseur dat er geen
contact is gezocht met omwonenden, waardoor omwonenden achteraf bezwaarschriften hebben
ingediend (echter is wel de vraag wie dit wel had moeten doen).
Het collectief zelf kent ook een tweetal hinderende aspecten. Allereerst geven gemeente en
extern adviseurs aan dat collectieven een gebrek aan kennis hebben. De aanwezigheid van leden die
kennis hebben van de procesgangen van woningbouw zijn gewenst, alleen vaak niet aanwezig. Om
dit te ondervangen wordt een adviseur ingehuurd. Verder heeft het collectief vaak weinig tot geen
liquide middelen, waardoor een achtervang moet worden gezocht. Echter staan in de tijd van crisis de
partijen niet te springen om deze financiële achtervang te bieden, volgens de gemeente, corporatie en
extern adviseurs. Dit met name door een mogelijk risico van onverkoopbare wooneenheden.
De gemeente en het collectief geven aan dat de ontwikkelaar niet gewenst is in het proces. De
partijen Droomwonen, extern adviseur en de corporatie geven aan dat iedereen met een grondpositie
CPO moet kunnen ontwikkelen. Echter geven de corporatie en platform Droomwonen wel aan dat de
ontwikkelaar uitsluitend deze grond aan moet bieden en faciliteren, maar geen inspraak meer uit moet
oefenen op het project. Vanuit de gemeente en de extern adviseur geldt dit ook voor de corporatie dat
ze uitsluitend grond aan moeten bieden en faciliteren, niet participeren. De corporatie geeft zelf aan
CPO al op deze manier mogelijk te maken.
Hieruit valt te concluderen dat de belemmerende aspecten wederom uit de regelcultuur van de
gemeente komen. Hierbij stelt platform Droomwonen dat de gemeente aangeeft dat het collectief naar
wens mag bouwen, maar uiteindelijk geen daad bij het woord voegt. Verder geven de gemeente en
corporatie aan dat CPO risico’s met zich meeneemt, omdat deze woningen niet verkoopbaar zijn.
Echter stellen het collectief en de adviseur dat de woningen juist heel marktgericht zijn. Verder tracht
de gemeente de onvoldoende beschikbaarheid van ruimte voor CPO af te schuiven naar de provincie,
echter is de ruimte door enige strategische veranderingen binnen de gemeente wel te bieden volgens
Droomwonen. Vooral de onbekendheid met CPO en het gebrek aan kennis resulteert in het feit dat
CPO vaak niet tot ontwikkeling komt, ondanks dat gemeente, droomwonen en extern adviseur
trachten CPO te promoten. Tot slot is een opvallend punt dat traditionele ontwikkelaars niet gewenst
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zijn, terwijl ze op dit moment het grootste gedeelte van de woningbouwontwikkeling in handen
hebben. Mogelijk zouden deze partijen bij CPO moeten worden betrokken voor kennis en
ondersteuning in plaats van ze te verbannen bij CPO.
4.1.3 Intertekstuele analyse Breda
In de tekstuele analyse zijn verschillende verwachtingen en opvattingen uiteengerafeld, waarna in dit
onderdeel deze verschillende opvattingen in perspectief worden gebracht. Hierbij kunnen verschillen
in discoursen kan worden achterhaald. Om deze discoursen uiteen te zetten wordt gekeken naar de
verschillen in opvattingen bij de vijf onderwerpen van tekstuele analyse. Hierbinnen wordt nagegaan
welke verschillende opvattingen en standpunten verschillende actoren er op na houden en de daarbij
mogelijke strategische of onbewuste selectieve keuze voor informatie.
Regels beperken keuzevrijheid
Wanneer er naar de doelen van CPO wordt gekeken dan kan er een discours worden achterhaald
tussen regels van de gemeente ten opzichte van de keuzevrijheid van het collectief. De gemeentelijke
instantie geeft aan CPO als een instrument te zien om de woningmarkt op gang te brengen, echter
moet daarvoor gebouwd worden naar de vraag van een collectief. De vraag vanuit het collectief met
betrekking tot CPO is meer keuzevrijheid en ontwikkeling van goedkope (bereikbare) woningbouw.
Echter wordt volgens het collectief, de extern adviseur en het platform Droomwonen deze
keuzevrijheid belemmerd door de gemeente. Deze belemmering ontstaat doordat de gemeente teveel
regels oplegt waardoor het bijna onmogelijk is om een woning naar eigen wens te ontwikkelen.
Hiernaast hinderen directe of indirecte regels bij CPO om goedkoop te kunnen ontwikkelen. Onder
indirecte regels wordt verstaan: de regels die niet zijn opgesteld specifiek voor CPO of het project,
maar gelden voor woningbouwontwikkeling (zoals levensloopbestendigheid). De ondervraagde
gemeenteambtenaar geeft aan dit regelprobleem op te willen lossen door het invoeren van een
kavelpaspoort. Echter stelt hij niet dat deze kavelpaspoorten vaak door dezelfde ambtenaren worden
opgesteld. Hierdoor ontstaat in plaats van discussie over de opvatting van de huidige regelgeving, een
discussie over de regels in het kavelpaspoort.
Het discours vindt in dit geval plaats tussen de gemeente en de ontwikkelende partijen, waarbij de
gemeentelijke instantie middels regels regie wil voeren en de ontwikkelende partijen juist zelf regie
willen voeren zonder veel regels.
Onvoldoende ruimte voor CPO door provinciaal meerjaren woningbouwprogramma
Een tweede discours is te vinden ten aanzien van fysieke ruimte die voor CPO aanwezig is. De
gemeente stelt hierbij dat ze onvoldoende ruimte voor CPO kan aanbieden omdat er te weinig ruimte
is in het meerjaren woningbouwprogramma van de Provincie. De provincie geeft in dit
woningbouwprogramma aan hoeveel woningen er gebouwd mogen worden en heeft deze
hoeveelheid verlaagd in verband met de (bouw)crisis. De gemeente geeft aan dat alle woningen al zijn
opgenomen in projecten, waardoor de ruimte voor CPO er niet meer is. De provincie spreekt de wens
uit CPO te willen, verleent hierbij subsidie, echter bieden ze geen ontwikkelruimte. Hierop volgend
geeft het platform Droomwonen aan dat deze krapte in het woningbouwprogramma wel mee valt en
dat als gemeenten zouden willen eenvoudig ruimte gemaakt kan worden binnen de huidige plannen.
Op dit moment zijn er volgens het platform en de extern adviseur tal van projecten die in verband met
de crisis niet meer van de grond komen, waardoor het aantal woningen opnieuw kan worden
uitgegeven. De gemeente maakt hierin een selectieve keuze van informatie, waardoor zij het
probleem doorschuiven naar de provincie.
Het discours vindt plaats tussen de gemeente en de provincie (met enige aanvulling van de extern
adviseur en Droomwonen), over fysieke ruimte die voor CPO geboden kan worden. De gemeente
geeft aan geen ruimte te hebben door het woningbouwprogramma van de provincie. Echter geven
provincie en Droomwonen aan dat het uitsluitend gaat over een maximum aantal woningen. Binnen
het maximum te bouwen woningen kan strategisch in de voorraad worden geschoven met
bijvoorbeeld plannen die niet meer ontwikkeld worden. Het is een misvatting, waarbij de gemeente
middels CPO meer voorraad bij de provincie wil verkrijgen.
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Grond moet in één keer worden verkocht
Een derde discours lijkt mogelijk een lokaal probleem maar het komt vaak voor bij CPO projecten. Het
gaat over grondoverdracht bij de start van een CPO project. Echter lopen de meningen ver uiteen. Dit
discours is samenhangend met het eerste discours, aangezien de gemeente hier een regel voor heeft
bedacht. De gemeentelijke instantie geeft aan deze gronden uitsluitend als één bouwkavel te willen
verkopen aan een vereniging van eigenaren en hiermee risico te vermijden. Het risico is volgens de
gemeente dat een lid de kavel niet kan kopen en de gemeente deze vervolgens weer moet zien te
verkopen. Echter zijn het collectief en de adviseur het hier totaal niet mee eens, aangezien het
collectief dan tot twee keer toe de gronden moet overschrijven (en hier kosten voor moet dragen). Een
voorbeeld hiervan is de werkwijze van de corporatie. Zij verkopen de gronden aan een collectief, een
individu, ieder die gronden wil kopen, als de gronden maar worden verkocht. Deze overdracht van
grond zou beter kunnen verlopen, wanneer er een achtervang is die ten alle tijde de gronden over zou
willen nemen wanneer een lid van het collectief afhaakt. Echter staan marktpartijen door de crisis niet
te springen om als achtervang te dienen.
Het discours vindt plaats tussen de grondaanbieder en het collectief. Door enerzijds een kavel in
één keer te verkopen voorkom je risico aangezien het geheel verkocht is. Anderzijds moet het
collectief veel kosten maken om het verder onder te verdelen, waardoor ze het liever per individu
afwikkelen, waardoor de risico’s en kosten per individu worden gewaarborgd. Een achtervang is de
oplossing, echter staan partijen hier niet om te springen.
Onvoldoende informatieverstrekking voor CPO
Vervolgens is er een discours waar te nemen in de informatieverstrekking rondom het fenomeen CPO.
Er is wel consensus over het feit dat CPO niet bekend is bij bewoners, echter is een deel hiervan te
wijten aan de informatieverstrekking. De gemeente wil CPO mogelijk maken en geeft aan hiervoor
gronden beschikbaar te stellen. De gemeente stelt een centraal aanspreekpunt te hebben in de vorm
van een projectleider voor CPO, echter geven het collectief en de adviseur aan dat dit niet zo is
ervaren. Het fenomeen CPO is bij de gemeentelijke instantie niet geheel duidelijk, waardoor wordt
doorverwezen naar een andere afdeling. Het collectief geeft hierbij letterlijk aan “van het kastje naar
de muur” te zijn gestuurd. De gemeenteambtenaar herkent het probleem en stelt dat sommige
plannen via een omweg bij zijn afdeling komen, omdat deze informatie intern vaak naar verschillende
(verkeerde) projectafdelingen wordt gestuurd. De gemeente heeft verder voor een website voor CPO
gezorgd, die later is overgenomen door Droomwonen. Hierbij geven ze wel aan dat het een statische
website was, waarbij niet alle gestelde vragen werden beantwoord (geen budget en tijd binnen de
gemeente). Dit discours is echter onderhevig aan een verandering in tijd. De meningen van het
collectief, adviseurs en Droomwonen baseren zich op projecten die al in ontwikkeling zijn. De
gemeenteambtenaar geeft juist aan dat de gemeente op dit moment een goede informatie voorziening
heeft, maar dat dit pas vanaf 2010 goed op gang is gekomen.
Al met al gaat dit discours over de gebrekkige informatieverstrekking. De gemeente heeft
geprobeerd dit vorm te geven, echter is dit niet zo ervaren. Hierdoor is de vraag of het gebrek aan
kennis over CPO bij het collectief ligt, of deels bij een slechte informatievoorziening van verschillende
overheden (dit geldt bijvoorbeeld ook voor subsidie van de provincie, dit wordt vaak door een
gemeente of adviseur voorgesteld). De gemeente heeft dit probleem waargenomen en aangepakt,
echter zijn de resultaten hiervan pas beperkt merkbaar.

Risico bij CPO-projecten
Tot slot wordt er gekeken naar een opvallend discours over het feit dat gemeentebestuurders en het
bestuur van woningbouwcorporaties aangeven dat bouwen doormiddel van CPO risicovol is. Deze
risico’s zijn volgens het gemeentebestuur te vinden in onvoldoende kennis en geld van het collectief
ten opzichte van een professional. Hierbij geven de gemeenteambtenaar, het adviesbureau en
Droomwonen aan dat de processen van CPO vaak even soepel verlopen, alleen de begeleiding moet
anders en intensiever. Naast het gemeentebestuur ziet, volgens de gemeenteambtenaar en de extern
adviseur, ook het bestuur van de corporatie CPO als risicovol. De reden hiervoor is dat de woningen
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die door CPO worden ontwikkeld niet verkoopbaar zouden zijn (zoals standaard woningen). De extern
adviseur geeft aan dat het juist andersom is, woningen ontwikkelen middels CPO is het toppunt van
marktgericht bouwen en dus goed verkoopbaar. Vaak wordt middels CPO toch vaak gekozen voor
een jaren ’30 woning. De corporatie geeft dit zelf niet expliciet aan, maar stelt wel dat ze uitsluitend de
gronden verkopen aan het collectief, omdat ze dan geen risico dragen voor de verkoop van de
woningen. Het collectief zelf begrijpt niet waarom partijen dit als risico zien en geeft aan dat er een
vraag naar goedkope (starters) woningen is, waardoor de woningen gemakkelijk weer verkocht
moeten kunnen worden.
Doordat marktpartijen CPO als risicovolle ontwikkeling zien resulteert dit in het niet bieden van
achtervang. De gemeente verplicht anderzijds wel dat een collectief deze achtervang rond moet
krijgen. Met name bij de corporatie is goed te zien dat dit fenomeen zich afspeelt, aangezien zij,
wanneer zij gevraagd worden om als achtervang voor een collectief te dienen, aangeven dit niet te
willen in verband met financiële (verkoopbaarheids) risico’s. Echter wanneer het gaat om een
wijkontwikkeling waarbij ze zelf eigenaar zijn van de grond, bieden zij deze achtervang wel. Hierbij
kunnen ze voor de te ontwikkelen woningen zelf de regels bepalen en daarmee de doelen voor
wijkimago bereiken. Er is een samenhang te achterhalen tussen de achtervang die een partij wil
bieden en de inspraak die ze hebben op het project. Het lijkt dus niet geheel te gaan over het risico
van CPO, maar uitsluitend over het risico van verkoopbaarheid. Dit is volgens de extern adviseur ook
de reden dat uiteindelijk ontwikkelende partijen (projectontwikkelaars, aannemers, e.d.) deze rol als
achtervang op zich nemen. Dan kunnen ze de woningen tenminste gaan ontwikkelen, met een risico
dat ze uiteindelijk één of enkele woningen overhouden en deze moeten verkopen. Hierbij telt op dit
moment dat een ontwikkelende partij in deze crisistijd toch wil bouwen.
Wanneer dit discours in een notendop wordt samengevat gaat het om de risico’s van
woningverkoop bij CPO. De bestuurders zien CPO woningen als onverkoopbaar, maar het collectief,
de adviseurs en Droomwonen zien deze woningen als het toppunt van marktgericht bouwen. Het gaat
bij de achtervang van woningen er vaak niet om dat een partij dit niet wil, maar omdat ze geen
zeggenschap hebben en het verder voor hen weinig oplevert willen ze het risico niet nemen. Het wordt
vaak opgelost door ontwikkelende partijen die achtervang bieden, om te kunnen starten met de bouw.
4.1.4 Conclusies casus Breda
Het merendeel van de discoursen is te vinden in de werkwijze van de gemeentelijke instantie omtrent
CPO ten opzichte van de wensen en mogelijkheden van belanghebbenden. Het is niet verwonderlijk
dat de gemeente te allen tijde deel uitmaken van het discours, aangezien de gemeente nagenoeg
altijd betrokken is bij woningbouwontwikkeling. De gemeente is grondaanbieder, beleidsmaker, stelt
regels op en faciliteert wanneer het nodig is. Om CPO mogelijk te maken is er een grote verandering
nodig in de wijze van werken van de gemeente. Er moeten minder regels worden gesteld dan voor
traditionele ontwikkelingen, aangezien door minder regels de keuzevrijheid van het collectief
gewaarborgd blijft. Deze wijziging van werkwijze verandert niet op één moment maar heeft zijn tijd
nodig. Hiernaast heeft een gemeentelijke instantie ook tijd nodig om erachter te komen wat ze met
CPO wil bereiken en hoe ze dit wil doen.
Binnen de casus Breda komen een vijftal discoursen ten aanzien van CPO naar voren. Het eerste
discours is dat de regels die de gemeente voor CPO opstelt tegenstrijdig zijn met de keuzevrijheid die
de collectieven is beloofd bij CPO. Naast onvoldoende ruimte in regelgeving gaat het tweede discours
over onvoldoende fysieke ruimte voor CPO. De gemeente schuift het ruimteprobleem af naar de
provincie, echter geven Droomwonen en het adviesbureau aan dat de gemeente deze ruimte
strategisch kan reserveren binnen de plannen van de provincie. Het derde discours betreft
grondoverdracht. De gemeente wil een lap grond in één keer verkopen, echter geven het collectief,
Droomwonen en de adviseur aan dat een collectief financieel en tijdstechnisch erbij gebaat is wanneer
de kavels per individu wordt verkocht. De gemeente erkent het probleem, echter geeft de gemeente
aan dat de verantwoordelijke ambtenaar niet af wil wijken van deze regel. Deze ambtenaar wil grond
niet per lid verkopen, omdat men dan risico loopt grond over te houden die onverkoopbaar zou zijn.
Verder is een opmerkelijk discours dat de informatieverstrekking tussen gemeente en collectief niet
duidelijk is. De gemeente geeft aan dit goed te structureren, met één aanspreekpunt. Het collectief
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geeft het tegendeel aan en ziet de gemeente als logge instantie met gebrek aan een vast
aanspreekpunt. De gemeente heeft de informatieverstrekking de laatste jaren gewijzigd, dus mogelijk
heeft het collectief deze verandering nog niet ondervonden. Tot slot bestaat het laatste discours uit
oorzaak en gevolg omtrent risico’s die zich bij CPO-projecten voordoen. De gemeente en de
corporaties zien CPO als risico, aangezien de woningen die worden ontwikkeld niet verkoopbaar
zouden zijn. Dit is mogelijk de angst voor het onbekende, aangezien het collectief, Droomwonen en de
adviseur stellen dat de woningen die middels CPO worden ontwikkeld heel marktgericht zijn en niet
veel afwijken van traditionele jaren ’30 woningbouw. In het verlengde van de risico’s die marktpartijen
zien bij CPO, bieden partijen geen achtervang voor CPO. Wanneer de marktpartijen geen invloed uit
kunnen oefenen op de te bouwen woningen, willen ze hier ook geen achtervang voor bieden. Dit is
duidelijk te zien in Breda, aangezien de aannemer pas garant wil staan voor de bouw, wanneer het
ontwerp definitief is en de aannemer de woningen zelf mag bouwen.
De discoursen over CPO bij de gemeente Breda zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen,
zijnde regelcultuur, verantwoordelijkheid en risico. Wanneer er wordt gekeken naar de regelcultuur
kan worden gesteld dat de gemeente nog vast zit in traditionele denkpatronen. De wens tot CPO is
voornamelijk bestuurlijk geopperd, waarbij meningen over het nut, noodzaak en gebruik van CPO bij
de ambtenaren nog erg verdeeld is. Met name door deze verdeeldheid en omdat CPO relatief nieuw is
voor de gemeente leidt dit tot een veelvoud van regels vanuit de traditionele wijze van regelgeving en
regie voeren. Deze veelvoud van regels blijken in het project een breekpunt te zijn. Binnen deze
regels is ook weinig tot geen ruimte over voor het bouwen naar wens van de bewoners.
Als tweede het nemen van verantwoordelijkheid. De gemeente spreekt uit CPO mogelijk te willen
maken, maar tracht zo veel mogelijk verantwoordelijkheden af te schuiven naar andere partijen.
Voorbeeld is de ruimte voor CPO ontwikkelingen die er volgens de gemeente niet is, omdat de opgaaf
van het provinciaal meerjaren woningbouwprogramma al vol is. Een tweede voorbeeld is dat de
gemeente de gronden in één keer wil verkopen, zodat ze zelf geen kavel meer overhouden, wanneer
het collectief de financiën niet op orde heeft. Niet alleen de gemeente maakt zich hier schuldig aan.
De corporatie biedt haar diensten alleen aan bij eigen projecten omdat ze de verantwoordelijkheden
van een collectief niet op zich wil nemen.
Tot slot wordt CPO vanuit met name gemeente en marktpartijen als risico gezien. Dit risico is vaak
te zien in verhouding met de traditionele wijze van woningbouwontwikkeling. Door CPO kan een grote
instantie minder regie voeren, waardoor ze niet zeker zijn van het eindproduct. Onder risico wordt
voornamelijk verkoopbaarheid van woningen genoemd. Echter wordt door sommige
gemeenteambtenaren en het extern adviesbureau gesteld dat deze woningen niet veel afwijken van
reguliere bouw. Er is vrees voor het onbekende en voor Belgische toestanden.
Een opvallend onderdeel wat naar voren komt in de casestudie is dat marktpartijen niet gewenst
zijn in ontwikkeling doormiddel van CPO. Dit kan als een discours worden gezien tussen de
traditionele wijze van bouwen en het bouwen middels CPO. Een projectontwikkelaar zou, volgens de
gemeente en adviseur, niet betrokken moeten worden bij CPO omdat ze streven naar eigen winst en
standaard woningen. Voor CPO is de wens om iets te ontwikkelen dat niet in te vinden is in het
huidige bestand (standaard woningen) en het goedkoop kunnen ontwikkelen van een woning. Voor
het goedkoop ontwikkelen moet de tussenlaag van ontwikkelaars eruit. Een corporatie mag wel
betrokken worden bij het CPO project, maar uitsluitend als grondaanbieder, achtervang en mogelijk
als facilitator. Wanneer een corporatie zelf invloed wil uitoefenen op CPO is het geen zuivere vorm
van CPO meer. De corporatie in Breda vervult zijn taak binnen deze regels, maar stelt dat ze zelf
mogen bepalen hoeveel ruimte ze het collectief geven, als het maar past binnen de regels van het
bestemmingsplan.
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat er al een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd
om CPO mogelijk te maken, maar dat er nog een lange weg te gaan is. Op dit moment zijn
gemeenten en marktpartijen aan het nagaan hoeveel ruimte ze willen geven om CPO mogelijk te
maken, waardoor de regelgeving steeds wordt versoepeld. Ook in de discoursen is het terug te vinden
dat CPO een wijziging is op de traditionele wijze waarmee gemeenten en ontwikkelaars de laatste
decennia woningbouwontwikkelingen hebben mogelijk gemaakt. Deze wijze van bouwen zit nog diep
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geworteld in de huidige instellingen die woningbouw mogelijk moeten maken. Stapje voor stapje wil de
gemeente deze ruimte bieden aan het collectief, maar wil wel enigszins regie blijven voeren om een
hoge mate van welstand, kwaliteit openbare ruimte en stedenbouw in een stad of dorp te waarborgen.
Deze taken liggen vooral bij bestuurders van gemeenten en marktpartijen en bij de ambtelijke instantie
van de gemeente om ruimte te bieden in de regelgeving. Echter moet wel in ogenschouw worden
genomen dat de gemeente niets ziet in welstandsvrij bouwen, waardoor er altijd regels aan
woningbouwontwikkelingen blijven verbonden.
4.2 Casus gemeente Oosterhout
Binnen de gemeente Oosterhout is op dit moment één CPO-project opgestart. Voor dit onderzoek
wordt gekeken naar het Project ‘De Contreie’. Het project ‘De Contreie’ is onderverdeeld in een drietal
kavels die doormiddel van CPO worden ontwikkeld. In dit onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar
het starterskavel (kavel drie). De ontwikkeling van dit kavel is op dit moment aan het einde van de
ontwerpfase beland, waarbij de bouw bijna van start gaat. Hierdoor liggen de stappen die zijn
doorlopen om CPO mogelijk te maken nog vers in het geheugen. De andere twee kavels zitten nog in
het begintraject van ontwikkelen.
4.2.1 Omschrijving project ‘De Contreie’
Binnen de gemeente Oosterhout is maar één CPO project te vinden. Project De Contreie is een Pilot
voor het concept CPO. De Contreie wordt een nieuw woongebied aan de westzijde van de plaats
Oosterhout. De gemeente wil de bewoners van Oosterhout een unieke kans geven om hun eigen
woning te ontwikkelen. Het gebied krijgt een groen karakter omdat het grenst aan het landelijk gebied.
De CPO wijk is bijzonder goed bereikbaar voor starters. Er wordt namelijk in het gebied ruimte
geboden voor minimaal twintig starterswoningen. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden
met een ontwikkeling waar voor sommigen maar een beperkt budget aanwezig is. Het CPO project
maakt deel uit van een grotere nieuwbouwontwikkeling waarbij particuliere kavels, een sportcomplex
en woon-werkkavels zullen worden ontwikkeld. Het plan is onderverdeeld in drie CPO kavels. De
kleinste kavel wordt ontwikkeld voor starters, dit zijn ongeveer 20 woningen. De andere twee kavels
worden voor doorstromers ontwikkeld en bieden respectievelijk ruimte voor 24-36 woningen op de
middelgrote kavel en 36-53 woningen op de grootste kavel. De woningen aan de oostzijde van de
kavels moeten in de vorm van rijen worden gebouwd, in verband met (verkeers-)geluidsoverlast. Aan
de westzijde is een verplicht gedeelte van het kavel gereserveerd voor groen, grenzend aan het
buitengebied (MUST, 2009). Op de website van ‘De Contreie’ staat vermeld dat het collectief voor het
kleinste (starters)kavel redelijk goed verloopt. In maart dit jaar is het conceptplan ingediend. De
andere kavels zijn nog niet in ontwikkeling, omdat hier mogelijk nog niet genoeg leden voor zijn, of
nog geen collectief plan is opgesteld.

Bron: Gemeente Oosterhout (2011) ↑
Bron: Googlemaps (2011), bewerking
auteur →
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Planning en Proces
In maart 2009 heeft de gemeente Oosterhout drie kavels gereserveerd waarop ze CPO willen
ontwikkelen (BN de stem, 2009). De gemeente heeft een verkenning van de stedenbouwkundige
mogelijkheden laten maken door bureau MUST dat in augustus 2009 aan de gemeente is uitgereikt.
Hierop volgend is in november 2009 door het gemeentebestuur het plan “de Contreie” vanuit MUST
goedgekeurd (Oosterhout, 2009). Door het nemen van dit besluit is de procesgang van CPO gestart.
De gemeente Oosterhout heeft voor het project ‘de Contreie’ op voorhand een procesplanning
gemaakt waarin de stappen voor het ontwikkelen doormiddel van CPO zijn omschreven. De planning
bestaat uit een viertal stappen die achtereenvolgens moeten worden doorlopen.
Het proces begint met een voortraject waarin de gemeente aangeeft een locatie voor CPO
voorradig te hebben. Voor het initiatief kunnen verschillende mensen / collectieven zich inschrijven,
waarna ze onder begeleiding van een adviesbureau een plan van aanpak gaan opstellen. Wanneer
het plan van aanpak door de gemeente is goedgekeurd en het collectief een kopersvereniging heeft
opgestart, wordt de grond voor het collectief gereserveerd en kan er naar de volgende fase worden
gegaan. In de Definitiefase moeten vervolgens de woonwensen binnen het collectief achterhaald
worden (door bijvoorbeeld een enquête) en moeten er architecten worden geselecteerd waarmee een
programma van eisen wordt opgesteld. De architect van het plan is in september 2010 gekozen door
het collectief. Tot slot moeten in deze fase de voorfinanciering en achtervang worden geregeld.
Wanneer al deze onderdelen zijn afgerond, kan over worden gegaan tot de ontwerpfase. In december
2010 is het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard. Het bestemmingsplan is ruim opgezet,
waardoor er nog ruimte is voor aanpassingen vanuit het collectief. Hierop volgend heeft de provincie
in januari 2011 een voorbereidingssubsidie verstrekt aan het collectief (decontreie.nl, 2011). Binnen
de ontwerpfase wordt er op basis van het programma van eisen en regels van de gemeente een
stedenbouwkundig ontwerp opgesteld. Dit wordt bij goedkeuring van de gemeente aangevuld met een
technisch ontwerp en bestek. Vervolgens wordt dit in de vorm van een bouwvergunning aangevraagd
bij de gemeente. Deze fase wordt afgesloten wanneer de gemeente de plannen goedkeurt en er een
grondverkoopovereenkomst is opgesteld en ondertekend door de gemeente en het collectief. De
volgende fase is de realisatiefase waarbinnen de daadwerkelijke ontwikkeling van de wijk zal
plaatsvinden, dit is gepland om in 2011 van start te gaan.
Inmiddels is het project “de Contreie” aanbeland bij het einde van de ontwerpfase. Deze fase is
niet zonder slag of stoot doorlopen. Het collectief is gaandeweg het proces tot de conclusie gekomen
dat binnen de strakke regelgeving die door de gemeente is gesteld geen gewenst plan kon worden
gerealiseerd. Hierover heeft het collectief haar onvrede bij de gemeente kenbaar gemaakt. Het gaat
hier over het vervallen van de vormvereisten; maximum vloeroppervlak, verplicht gietijzeren hekwerk,
een vier-in-één-rijwoning en de voorgevelrooilijn. Hiernaast moesten de regels van het minimum
aantal woningen, parkeernorm en invulling van het groen worden versoepeld. Deze regels zijn
vervolgens in april 2011 vervallen of versoepeld (Oosterhout, 2011). Inmiddels is het collectief bijna in
de realisatiefase beland.
Verloop van het proces vanuit de partijen.
In het voortraject heeft de gemeente, volgens de ambtenaren, met name een regie (aanjagende) rol
vervuld. Het gemeentebestuur wilde destijds CPO mogelijk maken en heeft dit opgenomen in het
coalitieakkoord van 2006-2010. Om dit mogelijk te maken zijn er randvoorwaarden opgesteld. Echter
is het bestuur nog wel terughoudend aangezien zij CPO als risicovol zien, omdat het proces niet met
professionals verloopt. Het gemeentebestuur bevestigt dit door te stellen dat “sommige ambtenaren
projectbouw door ontwikkelaars willen”, echter vindt de bestuurder dit zelf niet. De adviseur vult dit
aan door te stellen dat bij een ontwikkeling met projectontwikkelaars partijen elkaar (financieel) “een
poot uit proberen te draaien”, dit is bij CPO niet van toepassing. Op basis van deze randvoorwaarden
heeft de gemeente in samenwerking met een adviseur actief leden proberen te werven. Echter stellen
de ambtenaren dat de meeste collectieven zich vormen tijdens informele gesprekken zoals in
voetbalkantines. Hiernaast stelt het gemeentebestuur: “bewoners hebben geen idee wat CPO is”. Het
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collectief zelf geeft aan niet via deze informatie van de gemeente bij het proces betrokken te zijn,
maar via kennissen en vrienden. De betrokken adviseur geeft aan dat het lastig is potentiële bewoners
te werven, gezien er een soort kloof is tussen de gemeente en de bewoners. Hiernaast komen
bewoners zelf ook niet met het initiatief. Op het moment dat de gemeente heeft achterhaald dat
bewoners CPO willen heeft de gemeente een stap gedaan naar een verdere invulling van de plannen
en heeft grond voor een CPO project gereserveerd. De gemeente nam deze taak echter te serieus,
waardoor ze “alles van A tot Z bepalen” volgens de ambtenaren. Niet alleen de gemeente maakte zich
hier in het begin van het proces schuldig aan, het extern bureau heeft bij het opstellen van het
kavelpaspoort redelijk strakke kaders opgenomen. Dit is volgens de ambtenaren, adviseur en de
bestuurder eigenlijk niet de bedoeling, aangezien “je zo open mogelijk moet denken, de beperkingen
komen toch wel”. De gemeente moet volgens het bestuur juist voorkomen dat “je slachtoffer bent van
je eigen regelgeving”. Deze te strakke kaderstelling kwam in de definitiefase verder aan bod,
aangezien de gemeente aangeeft dat toekomstige bewoners een woning naar wens mogen bouwen,
maar vervolgens wel alles geregeld wil hebben. Om de bewoners te ondersteunen in het proces heeft
de gemeente een adviseur voor het collectief ingehuurd. Hiernaast heeft de gemeente een
beeldregieplan in plaats van een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het beeldregieplan kan de
consument zelf de wensen van het gebied vormgeven. Een adviseur is ook van groot belang volgens
de ambtenaren, aangezien het collectief onbekend is met verplichte regels en procedures. De externe
adviseur geeft echter aan dat de gemeente of architect destijds ook het collectief had kunnen
begeleiden. Het collectief zelf geeft aan dat de adviseur van het collectief als de belangrijkste partij
wordt gezien. Het collectief moet volgens het gemeentebestuur verder zelf partijen voor de
ontwikkeling en uitvoering van het plan benaderen en selecteren. Het is bij deze selectie volgens het
gemeentebestuur wel van belang dat deze partijen de wensen van het collectief vorm kunnen geven.
Dit is volgens het collectief goed verlopen omdat alle informatie in werkgroepen en mogelijk onder alle
leden moest worden goedgekeurd door stemming. De gemeente heeft in deze periode getracht de
randvoorwaarden binnen het plan in een zo ruim mogelijke zin te interpreteren ten gunste van het
collectief. De gemeenteambtenaar stelt hierin ook dat “met CPO doormiddel van een kleine
vermindering van de regels een stap is gezet naar het initiatief leggen bij de bewoners”. Ambtenaren
moeten volgens de ambtenaar “loskomen van hun vaste patronen” en moeten juist “meer luisteren
naar de wensen van burgers”. Echter geeft dezelfde ambtenaar wel aan dat door zelf een adviseur
van het collectief in te huren te willen zorgen dat “de bewoners een haalbaar plan opstellen dat
voldoet aan de wensen van de gemeente”. Het gemeentebestuur geeft hierbij wel aan dat als het
collectief echt iets anders wil dit bij het bestuur kenbaar moet worden gemaakt, waarop de regels
worden versoepeld. Uiteindelijk heeft het collectief een plan van aanpak ingediend bij de gemeente
waarbij aan alle vormvereisten is voldaan. De gemeente is hierbij, volgens de ambtenaren en de
adviseur, het collectief tegemoet gekomen door de gronden goedkoop aan te bieden. Dit plan is door
de gemeente goedgekeurd, waarna de ontwerpfase binnen de richtlijnen van de gemeente kon
worden opgestart. Het collectief en het gemeentebestuur geven aan dat het collectief op basis van
deze goedkeuring een subsidie aan heeft kunnen vragen en heeft verkregen van de provincie.
Binnen de ontwerpfase waar het collectief zich nu in bevindt zijn er door de gemeente een aantal
voorwaarden versoepeld op basis van geuite kritiek van het collectief. Het collectief geeft aan blij te
zijn met deze versoepelingen, alleen vinden ze het jammer dat ze er een half jaar op hebben moeten
wachten, waardoor een aantal leden zijn afgehaakt. Het gemeentebestuur geeft ook aan dat het hele
gebied door het collectief moet worden ontwikkeld, maar het onderhoud van openbare verharding
neemt de gemeente weer voor haar rekening, gezien de hoge kosten.
Het gemeentebestuur hoopt dat alle voor CPO gereserveerde gronden worden ontwikkeld,
waardoor de uiteindelijke oplevering van het project als reclame kan dienen om meer CPO projecten
te ontwikkelen in de gemeente.
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4.2.2 Tekstuele analyse Oosterhout
In dit onderdeel wordt gekeken naar vijf verschillende onderzoeksgebieden. Allereerst wordt gekeken
welke doelen er bij CPO worden nagestreefd, vervolgens wordt gekeken naar de betrokken partijen,
wie initieert, welke ruimte er wordt geboden en wat stimuleert en hindert in het proces. Deze
verschillende onderzoeksgebieden worden uiteengerafeld op basis van de punten object, actoren,
discursive strategie en ideologie als omschreven in het “framework voor discours”. Deze vijfdeling
geeft een beeld van de verschillende gedachten vanuit belanghebbende partijen, zoals de lokale
overheid, het collectief, adviseurs en marktpartijen, waarna in het hoofdstuk Intertekstuele analyse
achterliggende discoursen kunnen worden herleid.
Doelen van CPO
Het doel van CPO komt bij verschillende belanghebbende partijen redelijk overeen, maar er is geen
consensus. Er is een tweedeling in het doel te herleiden. Het doel bij CPO is enerzijds bewoners de
mogelijkheid te bieden een eigen woning naar wens te kunnen bouwen en anderzijds deze woning
goedkoop te ontwikkelen. De gemeente stelt hierbij dat de bewoners een woning naar wens moeten
kunnen bouwen, omdat de huidige (standaard) woningen niet aan hun eisen voldoen. De ambtenaren
geven echter wel aan dat bij CPO gereduceerde kosten van woningbouwontwikkeling geen hoofddoel
is, maar wel stimuleert. Het gemeentebestuur geeft hierbij aan dat CPO als een instrument kan
worden gezien om goedkope (bereikbare) woningen te ontwikkelen, omdat bewoners vaak niet veel te
besteden hebben en dus ook geen mogelijkheden hebben in de huidige voorraad. Het bestuur spreekt
echter wel de wens uit dat doormiddel van CPO een afwijkende bouwstijl ten opzichte van de huidige
voorraad moet worden ontwikkeld. Het collectief sluit zich aan bij beide doelen. Enerzijds geeft het
collectief aan de woning zelf te willen ontwikkelen, omdat standaardwoningen “gewoon lomp bedacht”
zijn. Anderzijds geeft het collectief aan dat er in de huidige voorraad geen betaalbare woningen zijn,
waardoor CPO een oplossing kan bieden voor starters en bewoners met minder bestedingsruimte. De
extern adviseur sluit zich aan bij de stellingen van het collectief en geeft aan deze bereikbare
woningen in combinatie met maatschappelijk gebonden eigendom mogelijk te maken. De extern
adviseur en het collectief geven aan dat een doel bij CPO ook sociale cohesie had kunnen zijn, maar
zien dit als een bijkomstigheid.
Hierbij kan worden gesteld dat er twee richtingen zijn te onderscheiden. Allereerst het bouwen
naar de wens van de bewoner, vervolgens het bouwen van goedkope woningen. De doelen kunnen
elkaar versterken, echter zijn gemeenteambtenaren huiverig over goedkoop bouwen en geven
hierdoor bouwen naar wens als hoofddoel aan.
Betrokken partijen bij CPO
Bij de ontwikkeling van CPO zijn meerdere partijen betrokken. De twee belangrijkste partijen voor
CPO zijn de gemeente en het collectief. De gemeentelijke instantie is betrokken bij het proces door
het opstellen van uitgangspunten en randvoorwaarden doormiddel van een kavelpaspoort en het
geven van goedkeuring aan plannen. De gemeente geeft hierbij aan een extern adviseur in te hebben
gehuurd om het kavelpaspoort op te stellen, aangezien CPO voor de gemeente vrij nieuw is. Naast
beleid en regelgeving is de gemeente vaak de partij die (goedkope) grond aanbiedt in de vorm van
ontwikkellocaties. Tijdens het verdere proces is de gemeentelijke rol beperkt tot faciliteren en het
bieden van heldere communicatie. Verder is het collectief bij het proces betrokken, omdat zij
opdrachtgever is en de partij is die binnen door de gemeente gestelde uitgangspunten en
randvoorwaarden het plan verder vorm geeft en uitvoert. Het collectief wordt bij deze planvorming
ondersteund door een adviesbureau, omdat het collectief gebrekkige kennis heeft van de procesgang.
Verder in het proces worden door het collectief architecten en aannemers gekozen, die op basis van
wensen van het collectief en richtlijnen van de gemeente het plan vorm geven en fysiek uitvoeren. Tot
dusver is er consensus tussen de belanghebbende partijen. Echter geeft de extern adviseur aan dat
het collectief wordt ondersteund door een adviesbureau, maar dit had ook de gemeente zelf, of een
architect kunnen zijn.
Bij de ontwikkeling van CPO is er over betrokkenheid van marktpartijen geen consensus.
Allereerst wordt gekeken naar de corporaties. Een corporatie kan bij CPO worden betrokken voor het
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bieden van achtervang. Echter geven de gemeente en extern adviseur aan dat een corporatie vaak de
neiging heeft om te ontwikkelen in de vorm van standaard woningbouw. Met name het
gemeentebestuur ziet dit als negatief voor een ontwikkeling middels CPO. Een corporatie mag dus
alleen toetreden bij een CPO proces onder de voorwaarde dat de ontwikkeling naar wens van de
bewoner plaatsvindt. Verder willen de gemeente en extern adviseur een projectontwikkelaar niet bij
het proces betrokken hebben. De reden om ontwikkelaars niet te betrekken is omdat ze gewoonweg
niet de ruimte biedt die voor CPO gewenst is, maar streeft naar standaard woningbouw en eigen
gewin. De gemeente heeft extra regels opgesteld voor het beperken van mogelijkheden van
marktpartijen tijdens een CPO proces. Het collectief geeft hierbij wel aan dat ondanks dat deze
partijen niet gewenst zijn ze hun diensten toch direct aan het collectief aanbieden.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er voor CPO twee belangrijke partijen kunnen worden
onderscheiden, zijnde de gemeente en het collectief, dat wordt geassisteerd door externe partijen.
Deze assisterende functie had ook door de gemeente of een architect kunnen worden ingevuld. Over
de betrokkenheid van marktpartijen is geen consensus. Een corporatie kan bij CPO worden betrokken
als achtervang, op voorwaarde dat de ontwikkelruimte bij het collectief blijft. De gemeente en extern
adviseur stellen dat ontwikkelaars niet bij CPO mogen worden betrokken, omdat ze geen CPO doelen
nastreven.
Initiërende partij bij CPO
Over de initiatiefnemer van CPO is enige onenigheid waar te nemen. De gemeente en de extern
adviseur geven allebei aan dat het initiatief vanuit het collectief zelf zou moeten komen, waarna de
gemeente hier ruimte voor moet bieden. Dit is echter op dit moment niet het geval. De
gemeenteambtenaren geven aan dat het initiatief nagenoeg altijd vanuit de grote instanties zoals
gemeente en corporaties komt. Het gemeentebestuur geeft hierbij aan dat “als de gemeente het niet
doet en geen condities schept, CPO niet wordt uitgevoerd”. Binnen de gemeentelijke instanties wordt
het fenomeen CPO vaak vanuit het gemeentebestuur mogelijk gemaakt. Dit is ook in Oosterhout het
geval, aangezien het gemeentebestuur CPO als een mogelijk impuls voor de woningmarkt heeft
opgenomen in het coalitieakkoord. Wanneer de gemeente CPO mogelijk maakt, kan een collectief
worden gezocht. Het collectief zelf geeft aan het gevoel te hebben dat het adviesbureau CPO heeft
geïnitieerd en niet direct de gemeente. Echter voert het adviesbureau het plan wel uit voor de
gemeente. Volgens de gemeente en extern adviseur geven corporaties en ontwikkelaars aan CPO te
kunnen ontwikkelen. Echter geven gemeente en adviseur hierbij tevens aan dat dit vaak geen zuivere
vorm van CPO is. De adviseur geeft hierbij wel aan dat corporaties in de toekomst meer CPO zullen
initiëren op basis van maatschappelijk gebonden eigendom en koopgarant. De uiteindelijke uitvoering
van CPO is een samenspel tussen de gemeente en het collectief. De gemeente op basis van
regelgeving en goedkeuring en het collectief door het te gaan ontwikkelen. Vooral de
gemeenteambtenaar en de extern adviseur benadrukken hierbij wel dat met name de gemeente dit
bepaalt. De gemeente bepaalt dit door regels te scheppen, goedkeuring te verlenen en gronden
(goedkoop) aan te bieden, anders kan het collectief niet ontwikkelen. De daadwerkelijke start van het
CPO-project wordt geregeld in een contractfase tussen gemeente en collectief, waarbij ze beiden de
grondaanbieding ondertekenen.
Hieruit valt te concluderen dat de gemeente of corporaties CPO projecten initiëren, echter geven
ze wel aan dat het gewenst is dat bewoners zelf met een plan zouden komen. De werkwijze van de
gemeente is tegenstrijdig met hun eigen wens. Het collectief zelf geeft aan dat het lijkt dat een extern
bureau het CPO initiatief heeft opgestart. Er is dus geen consensus over de initiatiefnemer. De
uiteindelijke ontwikkeling is een samenspel tussen gemeente en collectief. De gemeente geeft hierbij
wel aan zelf de regie en besluitvorming te nemen.
Ruimte voor CPO
De standpunten over ruimte voor CPO zijn niet enorm verdeeld. Echter is er wel verdeeldheid over
uitvoering van de standpunten. De gemeenteambtenaren geven aan de ruimte wel te bieden door
CPO op te nemen in het woonbeleid. Echter geven de ambtenaren ook aan dat de regelgeving die de
gemeente hierbij stelt veel te strak is door het aanbieden van dezelfde ruimte als reguliere
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woningbouw. De gemeente heeft daarom haar regelgeving ook versoepeld, waarbij de ambtenaar en
de extern adviseur stellen dat het nog steeds te strak is geregeld. Het collectief geeft aan dat er op dit
moment voor CPO voldoende ruimte wordt geboden, omdat de gemeente haar regels versoepeld
heeft. Het is volgens het collectief echter nog wel zo dat er altijd ambtenaren blijven die zich beroepen
op huidige regelgeving. Het collectief spreekt zichzelf vervolgens tegen door te stellen: “de gemeente
geeft aan dat een collectief woningbouw naar eigen wens moet mogen ontwikkelen, maar binnen de
richtlijnen van het kavelpaspoort staat nagenoeg alles al vast”. De reden voor deze strakke
regelgeving is volgens de extern adviseur te vinden in het feit dat het gemeentebestuur CPO als risico
ervaart. Deze risico ervaring is volgens de adviseur ongegrond, aangezien de ontwikkeling niet veel
afwijkt van reguliere bouw. Het bestuur geeft zelf aan voldoende ruimte te bieden, door de kritische
uitingen van burgers bij CPO met betrokken ambtenaren te bespreken en waar nodig bestuurlijk af te
dwingen. Echter geeft het collectief aan dat dit niet altijd het geval is, aangezien er een aantal eisen
van het collectief niet door het bestuur is meegenomen bij vaststellen van het bestemmingsplan. Tot
slot geeft het collectief aan dat te strakke regelgeving hoogstwaarschijnlijk de reden is waardoor de
andere twee andere CPO kavels niet worden ontwikkeld.
De gemeente en de extern adviseur geven aan dat de gemeente zich terug moet trekken in de
regels wanneer het collectief gevormd is. Het is volgens de extern adviseur wel van enorm belang dat
aan het collectief regels worden geboden voor houvast. Dit is volgens de adviseur de crux van de
regelgeving, voldoende ruimte bieden, met voldoende houvast. Verder geven de gemeente en de
adviseur aan dat de gemeenten teveel zelf regelen, vanuit hun vaste werkwijze bij
woningbouwontwikkeling. Er wordt dan onvoldoende ruimte geboden, waardoor het collectief tegen
belemmeringen aan loopt.
In de procesgang wordt er volgens ambtenaren en het gemeentebestuur voldoende ruimte
geboden, aangezien het collectief zelf mag kiezen met welke partijen ze het plan willen ontwikkelen.
De gemeente stelt hierbij als enige voorwaarde dat er een extern adviseur bij moet worden betrokken
voor de begeleiding. De extern adviseur geeft aan dat de gemeente in haar beleid heeft opgenomen
dat de gemeente altijd betrokken is bij CPO, om wensen van de bewoners te kunnen waarborgen.
De gemeente en het collectief geven beiden aan dat er fysiek voldoende ruimte wordt geboden
voor CPO. Dit is volgens het gemeentebestuur een grote vooruitgang, aangezien er vijf jaar geleden
totaal geen ruimte werd geboden voor CPO. Naast de huidige grond kan de gemeente echter op dit
moment geen extra gronden voor CPO aanwijzen, aangezien het meerjarenwoningbouw-programma
van de gemeente al is opgevuld. Gemeenteambtenaren geven aan dat wanneer er meer vraag is naar
CPO er moet worden gekeken naar beïnvloedbare plannen van de ontwikkelaar, die mogelijk kunnen
worden ingezet voor CPO. Echter is hier wel een bestuurlijk draagvlak voor nodig.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat alle partijen, inclusief de gemeente, aangeven dat er teveel
regels worden gesteld voor CPO. Zelfs na het versoepelen stellen de gemeente en adviseurs dat de
eigen regelgeving te strak is. Deze strakke regelgeving is te herleiden uit het feit dat de gemeente
ontwikkeling door CPO nog steeds als risico ziet, ondanks het feit dat CPO leidt tot het zelfde type
woning. Het dilemma is hier: Waar houdt de gemeentelijke regelgeving op en waar moet het collectief
zelf de touwtjes in handen nemen? De gemeente geeft enerzijds aan niet bij het verdere proces
betrokken te zijn, maar geeft wel aan in regelgeving op te hebben genomen dat ze bij de ontwikkeling
altijd betrokken moeten worden. Over de fysieke ruimte is er consensus over het feit dat er voldoende
ontwikkelruimte is.
Stimulansen en belemmeringen
Tot slot wordt gekeken naar stimuleringen en belemmeringen, waarbinnen verschillende betrokken
partijen hun standpunten kracht geven. Alle partijen geven aan dat het belemmerend is dat het
fenomeen CPO gewoonweg te onbekend is bij bewoners. Verder geeft het collectief aan dat voor
toekomstige bewoners de informatie over de proceduretijd (2 jaar), de arbeidsintensiviteit en kosten
van het proces als belemmerende factoren worden beschouwd. Voor de kosten is er een stimulering
door de provincie in de vorm van subsidie en door de gemeente door het goedkoop aanbieden van de
grond voor CPO.

45 | B a c h e l o r t h e s i s - J . W . S c h n e i j d e r b e r g - O n d e r z o e k n a a r
opvattingen over collectief particulier opdrachtgeverschap.

De gemeenteambtenaren en het bestuur stellen dat de regels en randvoorwaarden van de
gemeente stimuleren, door mogelijkheden te scheppen en tegelijkertijd belemmeren door de veelvoud
van het aantal regels. Volgens de bestuurder ben je “slachtoffer van je eigen regelgeving”. Het
collectief geeft aan dat de regels van de gemeente uitsluitend belemmerend werken, met name omdat
sommige ambtenaren zich hier constant op beroepen. Uiteindelijk ziet het collectief versoepeling van
de regelgeving wel als een bevordering. De extern adviseur stelt dat een bouwvergunning mogelijk het
proces kan stimuleren om binnen regelgeving aanpassingen mogelijk te maken. De externe adviseur
stelt dat een bouwvergunning kan stimuleren om binnen de randvoorwaarden van de gemeente
aanpassingen mogelijk te maken.
De kosten (rente op grond) voor het beschikbaar stellen van grond zijn volgens de gemeente
belemmerend. Echter kunnen de gronden middels de GREX-wet worden aangeboden, waardoor
grondkosten binnen het project worden ondervangen. Uiteindelijk heeft de gemeente de GREX-wet bij
de uiteindelijke besluitvorming gebruikt om plannen te regelen, waar bij het bestemmingsplan bezwaar
was ingediend. Door de onwetendheid van de burgers zijn deze plannen middels de GREX-wet toch
doorgevoerd.
De gemeente stimuleert volgens de gemeenteambtenaren door het beschikbaar stellen van grond
en ruimte te bieden binnen de regelgeving. Hiernaast geeft de gemeente aan dat de afdeling
communicatie van de gemeente het project heeft gestimuleerd, door het verstrekken van informatie
via verschillende media. Het collectief geeft echter juist aan dat de gemeente gebrekkige en
onduidelijke informatie verstrekt en geeft zelf aan via deze weg niet met CPO in aanraking te zijn
gekomen. Het zou volgens het collectief stimuleren wanneer de gemeente een centraal
aanspreekpunt zou hebben voor CPO. Hierdoor kunnen de plannen van het collectief via het
aanspreekpunt direct bij de goede afdeling terecht komen.
Zowel gemeente, adviseur als collectief geven aan dat het belemmert dat een collectief vaak
gebrekkige kennis over planologische processen heeft. Hierdoor is het een enorme stimulans
wanneer er een adviesbureau bij CPO aanwezig is voor hun ervaring, routine en kennis. Naast
onwetendheid kan de grootte van een collectief ook hinderen, omdat er dan veel concessies binnen
het collectief moeten plaatsvinden. Het is verder volgens het collectief en het gemeentebestuur
stimulerend dat het gemeentebestuur wensen omtrent CPO kan afdwingen bij ambtenaren. Volgens
de gemeenteambtenaar belemmert het wanneer gemeenteambtenaren en bestuurders niet bereid zijn
om terug te treden in de regelgeving. Het is hierbij met name hinderend dat intern in de gemeente niet
iedereen op één lijn zit. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente aangeeft dat bij CPO gebouwd
mag worden naar de wens van de bewoner, maar dat stedenbouwkundigen vervolgens vooralsnog
een plan opzetten met traditionele patronen.
Volgens het gemeentebestuur werken traditionele ontwikkelaars (waar corporaties ook deel van
uitmaken) hinderend, aangezien ze standaard producten genereren op basis van winst en
verkoopbaarheid, in plaats van woningen naar wens van de bewoners. Een corporatie kan CPO
stimuleren door gronden aan te bieden, financieel garant te staan of mogelijk woningen aan te bieden
op basis van maatschappelijk gebonden eigendom of koopgarant. Echter geeft het collectief aan dat
de corporatie ontwikkeling middels CPO (net zoals de gemeente) als risicovol ziet.
Tot slot is een opmerkelijk onderdeel dat de gemeente een adviesbureau als zeer stimulerend
heeft ervaren omdat hierdoor de plannen niet ver af zullen wijken van die van de gemeente. Dit is
tegenstrijdig met de stelling van de gemeente dat het collectief naar eigen wens mag ontwikkelen.
Hieruit valt te herleiden dat er een aantal onderdelen naar voren komen waar duidelijk onenigheid
over is. Vooral de onbekendheid met en complexiteit van CPO is een probleem. Echter geeft de
gemeente aan hier duidelijke informatie over te verstrekken. Daarentegen geeft het collectief het
tegendeel aan en mist een duidelijk aanspreekpunt. Verder zijn de regels één van de grootste punten
ter discussie. De gemeente stelt zelf teveel regels te hebben, zelfs naar versoepeling. Het collectief
sluit zich hierbij aan, maar neemt genoegen met enige versoepeling van de regels. Het
gemeentebestuur stelt “slachtoffer van eigen regelgeving” te zijn en vaak vast te zitten in vaste
patronen. Een belangrijk discours dat naar voren komt is dat de gemeente de wens uitspreekt voor
bouwen naar wens van het collectief, maar dit middels van regels beperkt. Marktpartijen worden voornamelijk als ongewenst gezien, tenzij ze financiële achtervang of grond (zonder regels) aanbieden.
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4.2.3 Intertekstuele analyse Oosterhout
In de tekstuele analyse zijn verschillende verwachtingen en opvattingen uiteengerafeld, waarna in dit
onderdeel deze verschillende opvattingen in perspectief worden gebracht waarbij verschil in
discoursen kan worden achterhaald. Om deze discoursen uiteen te zetten wordt gekeken naar
verschillen in opvattingen bij de vijf onderwerpen van tekstuele analyse. Hierbinnen wordt nagegaan
welke verschillende opvattingen en standpunten verschillende actoren er op na houden en de daarbij
mogelijk
strategische
of
(on)bewuste
selectieve
keuze
voor
informatie.
Veelvoud regels beperkt keuzevrijheid
Het eerste discours omtrent CPO is te achterhalen in het doel dat wordt gesteld door verschillende
partijen. Er is geen totale consensus over het doel, maar alle partijen stellen dat CPO een instrument
moet zijn om een collectief zelf een woning naar wens te laten ontwikkelen. Het is niet het doel zelf
waar het discours plaatsvindt, maar de wijze van uitvoering. De gemeentelijke instantie stelt dat er
regels moeten worden opgesteld om CPO mogelijk te maken. Echter stelt de gemeente tegelijk (te)
veel regels om middels CPO te bouwen naar wens van de bewoners. De gemeenteambtenaar en het
bestuur geven aan dit ook te hebben geconstateerd en hebben reactief hun regelgeving versoepeld.
Bij deze versoepeling geven extern adviseur en gemeenteambtenaar aan dat regels nog steeds te
strak zijn. Het gemeentebestuur beschrijft het probleem door te stellen dat je “slachtoffer bent van je
eigen regelgeving” en geeft aan dat de gemeentelijke cultuur deze ruimte niet wil afstaan, maar regie
wil blijven voeren. Het collectief zelf geeft ook aan uitsluitend hinder te hebben door de regels van de
gemeente. Het bestuurslid van het collectief stelt zelfs dat de gemeente aangeeft dat je mag bouwen
naar wens, maar deze ruimte door regels in kavelpaspoorten vervolgens niet biedt. Het collectief en
het gemeentebestuur geven aan dat het stimuleert dat een wethouder onderdelen binnen CPO vaak
bestuurlijk af kan dwingen bij ambtenaren. De extern adviseur is het hier niet geheel mee eens
aangezien de gemeenteraad bij het goedkeuren van het bestemmingsplan de eisen van het collectief
niet heeft overgenomen. De extern adviseur stelt hierbij wel dat een bouwvergunning mogelijk een
oplossing kan bieden om wensen van het collectief binnen het bestemmingsplan toch mogelijk te
maken.
Het discours dat hierbij kan worden gevonden is: Waar houden regels op en waar moet het
collectief zelf kunnen ontwikkelen? Op dit moment worden regels gemaakt om CPO mogelijk te
maken, maar men gaat daarbij tegelijk te ver door een veelvoud van regels op te leggen. De
gemeente wil vanuit de heersende cultuur van regie voeren alles regelen. De gemeentelijke instantie
probeert de consequenties te ondervangen, door reactief regels te versoepelen.
Gemeente initieert CPO door de onbekendheid bij bewoners
Hetzelfde als bij het doel is ook waar te nemen bij de gedachten wie het initiatief zou moeten nemen
bij CPO. Er is volledige consensus over het feit dat de bewoner zelf het initiatief bij CPO zou moeten
nemen. Echter in de praktijk verloopt het heel anders, stelt de gemeente. Het gemeentebestuur geeft
zelfs aan dat als de gemeente het niet doet, het niet gebeurt. Het gemeentebestuur had in het
coalitieakkoord opgenomen CPO mogelijk te willen maken, dus hebben ze dit in beleid en regelgeving
opgenomen. Wanneer alle regels zijn opgesteld wordt gezocht naar een collectief, omdat het principe
van CPO gewoonweg onbekend is bij bewoners. Echter is bij het opstellen van de regels geen
rekening gehouden met de wensen van bewoners. Wanneer de gemeente eerst had gezocht naar
mogelijke leden van een collectief voor ze het kavelpaspoort hadden opgesteld had er
woningbouwontwikkeling kunnen ontstaan die beter past bij de wensen van de bewoners. Het
collectief geeft aan dat dit door slechte informatieverstrekking komt. De gemeente heeft
informatieavonden gehouden, maar de bewoners wisten er niet vanaf, of dachten dat het ging om een
dure vorm van woningbouw. Het leek volgens het collectief zelfs dat het initiatief kwam vanuit het
adviesbureau. Naast de onbekendheid van burgers heeft het er alle schijn van dat de gemeente ook
niet erg bekend is met ontwikkelen middels CPO.
Het discours is te achterhalen dat de gemeente uitspreekt dat het collectief CPO moet initiëren,
maar dat dit niet gebeurd. De gemeente stelt hierdoor eerst regels op om CPO mogelijk te maken,
waarna ze een collectief zoeken. Echter wanneer de gemeente eerst een collectief zou zoeken voor
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ze de regels op zou stellen kunnen de wensen van het collectief beter worden verwezenlijkt. Het
collectief stelt dat dit komt omdat naast de onbekendheid van de burgers ook de gemeente onbekend
is met CPO, waardoor ze regie in de vorm van regelgeving neemt.

Extern adviseur of begeleiding door de gemeente zelf
Verder kan een discours worden gevonden bij het nut en de noodzaak van een extern adviseur. De
adviseur wordt bij het proces betrokken, om de onbekendheid bij bewoners te ondervangen. Het
collectief stelt zelf dat een adviseur van het collectief als enorm positief is ervaren, door de ervaring en
tips bij het proces. De extern adviseur van de gemeente stelt echter dat het inhuren van een adviseur
door het collectief niet nodig was geweest en de gemeente dit gemakkelijk zelf had kunnen
ondervangen. De gemeente draagt zelf de kosten voor het adviesbureau en geeft aan dat de plannen
van het adviesbureau hierdoor niet veel af zullen wijken van de plannen van de gemeente. De
gemeente geeft aan het zelf ook te kunnen begeleiden, alleen heeft zij er de mensen en tijd niet voor.
Het collectief is van mening dat de gemeente ook onbekend is met CPO, waardoor de gemeente niet
de taken van een adviseur hierin over kan nemen.
De extern adviseur is belangrijk in het proces, alleen kan dit ook een andere partij zoals architect
of gemeente zijn. Het collectief is het hier niet mee eens, omdat de gemeente deze taak niet kan
vervullen aangezien CPO voor een gemeente te nieuw is. De gemeente stelt dat ze de begeleiding
zelf betalen, waardoor de plannen toch niet veel van de gemeentelijke plannen af zullen wijken.

CPO als reactie op standaard woningbouw
Een discours wat vanuit de gemeente vaak naar voren komt zijn de redenen waarom en manieren
waarop CPO locatie’s worden ontwikkeld. Allereerst heb je collectieven die middels CPO willen
bouwen, en uitsluitend het doel hebben om goedkoop te bouwen. De gemeente geeft hierin aan dat
CPO met name gaat om een wijkontwikkeling, die afwijkt van het huidige aanbod. Wanneer een
collectief uitsluitend wil bouwen voor het geld, ziet de gemeente dit niet als CPO. Dit is ook één van de
redenen waarom marktpartijen uit het CPO-proces worden gemeden. Met name projectontwikkelaars
(maar ook corporaties) bouwen standaard typen woningen en streven naar winst. Wanneer een
collectief uitsluitend voor kostenreductie CPO wil ontwikkelen, kan een gemeente dit via projectbouw
met een marktpartij ook ontwikkelen. Projectontwikkelaars en corporaties geven aan CPO wel
mogelijk te kunnen en willen maken, echter stelt de gemeente dat dit geen zuivere vorm van CPO is,
maar meer weg heeft van consumentgericht bouwen. Marktpartijen hebben andere doelen bij CPO
voor ogen dan de gemeente. De gemeente wil bij CPO regie kunnen blijven voeren bij de ontwikkeling
en sluit deze partijen die streven naar winsten uit.
Het doel vanuit de gemeente is het bouwen van een woning naar eigen wens, voornamelijk omdat
deze niet in het huidige aanbod te vinden is. Er zijn collectieven en marktpartijen die CPO zien als een
instrument om uitsluitend goedkope standaard woningen te ontwikkelen. De gemeente ziet echter
bouwen uitsluitend voor een reductie van de kosten niet als een passend doel voor CPO. Hierdoor ziet
de gemeente ontwikkelen in samenwerking met deze partijen niet zitten en sluit deze partijen waar
mogelijk buiten.
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4.2.4 Conclusies casus Oosterhout
Evenals in de casus Breda is het merendeel van de discoursen te vinden tussen werkwijze van de
gemeentelijke instantie omtrent CPO ten opzichte van de wensen en mogelijkheden van andere
belanghebbende partijen. De discoursen omtrent CPO binnen de gemeente Oosterhout zijn
voornamelijk te vinden in de ruimte voor regelgeving vanuit de gemeente en welke taken verschillende
partijen hebben. De gemeente moet om CPO mogelijk te maken veel veranderen intern in de eigen
organisatie. Binnen de gemeente Oosterhout is het mogelijk maken van CPO bestuurlijk geopperd,
waarbij veel ambtenaren CPO niet zien als een vooruitgang ten opzichte van de huidige manier van
bouwen met marktpartijen. Binnen de gemeente is er dus nog veel onenigheid, waardoor de manier
van regelgeving en informatieverstrekking naar externe partijen niet uniform is geweest. Mede
hierdoor geven de leden van het collectief aan dat naast het collectief ook de gemeente onervaren is
met CPO. De gemeente geeft aan hoge ambities te hebben bij CPO, alleen laat uitvoering van deze
ambities nog wel te wensen over.
Wanneer we naar de discoursen kijken die uit het onderzoek naar voren komen is het niet
verwonderlijk dat er geen overeenstemming is in de regelgeving die de gemeente op heeft gesteld. De
gemeente geeft enerzijds aan alle ruimte aan het collectief te bieden voor zelfontwikkeling, maar stelt
anderzijds een veelvoud van regels in het kavelpaspoort. Bij deze veelvoud van regels geven zowel
de gemeente als het collectief aan dat dit niet de wijze is om CPO mogelijk te maken. Een zelfde soort
discours is te achterhalen bij de initiatiefnemer. Gemeentelijke instanties, zowel ambtelijk als
bestuurlijk, geven aan dat bewoners zelf met een plan moeten komen. Hiernaast geeft de gemeente
aan het zelf te moeten doen omdat het anders niet gebeurt, ondanks de vraag naar CPO vanuit de
markt. De gemeente informeert bewoners pas nadat er al een plan is. Naast discoursen omtrent
regelgeving zijn er discoursen te achterhalen over partijen die bij CPO betrokken moeten zijn. Een
voorbeeld hiervan is de adviseur van het collectief. Het collectief zelf geeft aan hier veel profijt van te
hebben en dat het een must is bij CPO. De extern adviseur geeft aan dat de gemeente zelf het
collectief had kunnen begeleiden. De adviseur van het collectief wordt betaald door de gemeente,
waarbij de gemeente aangeeft dat hierdoor de plannen van het collectief niet af zal wijken van die van
de gemeente. Verder zijn partijen als projectontwikkelaars en corporaties niet gewenst omdat deze
volgens de gemeente teveel neigen naar standaard woningen en winst maken. Volgens
gemeenteambtenaren geven ontwikkelaars en corporaties aan CPO wel mogelijk te kunnen maken.
De discoursen die te achterhalen zijn bij de gemeente Oosterhout zijn onder te verdelen in drie
hoofdgroepen, zijnde regelcultuur, ondersteuning en verantwoordelijkheid nemen. Wanneer gekeken
wordt naar de regelgeving valt gelijk op dat de gemeente nog vast zit in traditionele regelgeving. Voor
CPO is meer vrijheid voor het collectief vereist, maar met name gemeente, maar ook ontwikkelaars en
corporaties zijn gewend om zelf regie in eigen handen te nemen. Voornamelijk bestuurlijk in de
gemeente wordt er een poging gedaan om terug te treden in de regelgeving, echter blijkt dit bij
ambtenaren een heikel punt. Dit discours van regels ten koste van keuze vrijheid leidt er vervolgens
weer toe dat de gemeente niet daadkrachtig op kan treden. De gemeente stelt ambities, maar kan ze
niet waarmaken. Een tweede discours is de ondersteuning van het collectief. Voor deze
ondersteuning is een adviseur ingehuurd, echter stelt de gemeente het collectief ook zelf te kunnen
ondersteunen. Verder stelt de gemeente voor CPO eerst een kavelpaspoort op voor er een collectief
wordt benaderd. Hierdoor zijn de wensen van het collectief niet meegenomen. Uiteindelijk ondersteunt
de gemeente het collectief reactief door versoepeling van eigen regelgeving. Ook de ondersteuning
vanuit de gemeente naar het collectief verloopt niet altijd vlekkeloos, aangezien niet alle ambtenaren
dezelfde mening over CPO hebben dus een gebrek aan uniformiteit. Hier sluit op aan dat er een
discours te vinden is omtrent initiatief nemen. De gemeente stelt dat bewoners zelf CPO moeten
initiëren, aangezien de vraag voor CPO ook vanuit bewoners komt. Echter nemen deze collectieven
de eerste stap niet, waardoor de gemeente deze verantwoordelijkheid zelf op zich moet nemen. Bij de
start van CPO biedt de gemeente een aantal richtlijnen, waarbinnen het collectief kan ontwikkelen.
Wanneer een collectief deze verantwoordelijkheid om CPO te initiëren wel neemt kunnen richtlijnen
van gemeenten worden opgesteld op basis van wensen van het collectief.
Evenals de gemeente Breda geven de ambtenaren en de extern adviseur aan dat marktpartijen
niet gewenst zijn bij de ontwikkeling middels CPO. De gemeente Oosterhout ziet hierin de taak van de
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corporatie om als achtervang te dienen, maar zich verder niet met het project te bemoeien, omdat
corporaties denken in projecten en standaard verkoopbare woningen. Verder geven de partijen aan
dat een projectontwikkelaar niet gewenst is, omdat deze partij geen gehoor geeft aan de wensen van
het collectief, maar uitsluitend bouwt voor winst en verkoopbaarheid. Hieruit kan een discours over de
ontwikkelende partijen worden herleid. Dit discours is een verschil tussen de traditionele wijze van
ontwikkelen met marktpartijen ten opzichte van ontwikkeling doormiddel van CPO, waarbij
marktpartijen niet gewenst zijn. De gemeente stelt dat het collectief zelf moet ontwikkelen, waarbij ze
wordt ondersteund door een extern adviseur en de gemeente. Een projectontwikkelaar is niet gewenst
omdat die niet voldoet aan de wens van het collectief. Het collectief wil bouwen naar eigen wens voor
een gereduceerd bedrag. Een marktpartij wil ‘standaard’ woningen en winst genereren. Marktpartijen
geven zelf aan dit wel te kunnen, echter geven ambtenaren en bestuurders aan dat dit meer weg heeft
van consument gericht bouwen dan van CPO.
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de gemeente nog graag de regie in eigen
handen willen houden. Er zijn al een aantal wijzigingen in het huidige beleid en regelgeving
doorgevoerd om CPO beter mogelijk te maken. Verder komt naar voren dat de gemeente moeite heeft
met het wijzigen van de traditionele wijze van woningbouw ontwikkelen naar het mogelijk maken van
CPO. De gemeente heeft het niet alleen moeilijk door eigen regelgeving en het gebrek aan uniformiteit
binnen de gemeente. Het is met name ook lastig om een collectief te vinden, aangezien CPO bij
bewoners, maar ook marktpartijen en gemeenten nog niet echt bekend is. Op dit moment is duidelijk
te zien dat de gemeente moeite heeft om voldoende ruimte te bieden en minder regie te voeren. De
gemeente geeft een wensbeeld voor de ontwikkeling van CPO, maar de uiteindelijke wijze van
uitvoering sluit hier niet op aan.
4.3 Conclusies Casestudies
In dit hoofdstuk is nagegaan welke verwachtingen / opvattingen er zijn over CPO in de ogen van
belanghebbende partijen in de gemeente Oosterhout en Breda. In deze paragraaf worden de twee
casestudies met elkaar vergeleken en wordt nagegaan welke opvallende overeenkomstigheden en
verschillen er zijn te onderscheiden. Hiernaast worden algemene discoursen die op lokaal niveau
afspelen bij CPO genoemd en verder toegelicht.
Wanneer naar de twee casus wordt gekeken is direct te zien dat de ontwikkeling van CPO niet
zonder slag of stoot is verlopen. Bij beide gemeenten zijn verschillen in opvattingen met name te
vinden tussen gemeentelijke instanties en andere belanghebbende partijen, zoals bewoners, maar
ook corporaties en ontwikkelaars. Bij beide casestudies zijn per casus een aantal belangrijke
onderdelen naar voren gekomen, die deels overeen komen.
Wanneer er naar de gemeente Breda wordt gekeken kan worden gezien dat het discours omtrent
CPO zich vooral richt op: regelcultuur gemeente, verantwoordelijkheid en risico. Het komt er op neer
dat de gemeente vanuit traditionele patronen nog teveel wil regelen en verdere verantwoordelijkheden
en risico’s bij andere partijen weg wil leggen. Dit zit verweven in de huidige manier van werken bij
woningbouwontwikkeling. Door deze wijze van werken tracht de gemeente verantwoordelijkheden af
te schuiven naar andere partijen. Bijvoorbeeld onvoldoende fysieke ruimte is te wijten aan het
woningbouwprogramma van de provincie. Een ander voorbeeld is dat achtervang door het collectief
zelf moet worden geregeld, mogelijk in samenwerking met een corporatie. Als laatste onderdeel zien
de gemeente, maar ook marktpartijen, CPO als een risicovolle ontwikkeling, gezien ze geen invloed
op de ontwikkeling mogen uitoefenen. Marktpartijen zien het voornamelijk als risico in verhouding met
de huidige vorm van woningbouwontwikkeling (waarbij CPO als tegenbeweging wordt gezien).
Als we vervolgens naar de gemeente Oosterhout kijken kunnen de discoursen worden
onderverdeeld in regelcultuur, ondersteuning en verantwoordelijkheid. Evenals de gemeente Breda
heeft de gemeente Oosterhout moeite met het loslaten van de huidige vorm van regelgeving bij
woningbouw ontwikkelingen. De gemeente geeft bij CPO aan dat ondersteuning belangrijk is, maar
dat de gemeente deze taak ook zelf op zich zou kunnen nemen. Echter wanneer er wordt gekeken
naar het proces ondersteunt de gemeente pas na het opstellen van regelgeving, waardoor de
ondersteuning slechts leidt tot reactief wijzigen van regels. In het verlengde hiervan is de
verantwoording van de gemeente Oosterhout een opvallend fenomeen. De gemeente spreekt de
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ambities uit dat een collectief alle keuzevrijheid moet krijgen. Echter in het proces zelf is de
keuzevrijheid miniem en moet er constant naar overeenstemming tussen gemeente en het collectief
worden gezocht. De gemeente moet de verantwoording nemen om een proces op te starten en
vervolgens terug te treden in regelgeving en ruimte te bieden aan het collectief. Een andere
mogelijkheid is dat het collectief zelf met een plan komt (zoals gewenst), waarna een gemeente
uitsluitend hoeft te faciliteren.
Als deze casus met elkaar worden vergelijken is duidelijk dat de gemeentelijke instanties vaak
moeite hebben met de wijziging van handelen om CPO mogelijk te maken. Voor gemeenten is CPO
nog een veranderend discours. Voorheen werd alles geregeld vanuit en door gemeenten en grote
instanties, waar bij CPO voor een deel de verantwoordelijkheid van woningbouw moet worden
gegeven aan de bewoners, waarbij de gemeenten uitsluitend moeten faciliteren. Dit is duidelijk te
achterhalen uit het feit dat beide gemeenten moeite hebben met de ruimte vinden in de regelgeving.
De ambtenaren en bestuurders die CPO mogelijk willen maken stellen dat er veel te veel regels zijn
en dat dit ontstaat door de huidige regelcultuur van gemeenten. Hierbij wordt in Oosterhout als
probleem gezien dat de gemeente wel de wens uitspreekt, maar dit door eigen regelgeving niet waar
kan maken. Dit is in Breda ook het geval, maar speelt zich meer af op de achtergrond. Binnen de
gemeente Breda wordt de wijziging van traditioneel bouwen naar CPO bouwen als risicovol gezien,
omdat een grote instantie dan geen invloed meer heeft op het eindproduct (wat bij CPO ook het idee
is), waardoor het eindproduct dus ook niet verkoopbaar zou zijn. In Oosterhout zijn de meningen over
CPO ontwikkelingen binnen de gemeente ook verdeeld, maar dit heeft weinig invloed gehad op het
proces. In het verlengde van dit risico willen gemeente en marktpartijen niet de verantwoordelijkheid
nemen over de ontwikkeling. Marktpartijen zien het als een tegenwerking van de traditionele manier
van projectbouw en zien hun winsten door CPO afnemen. Wanneer al deze verantwoordelijkheid
uitsluitend bij het collectief terecht komt is het ook niet verwonderlijk dat een collectief het proces als
lastig, moeizaam en complex ervaart.
Wat verder heel opvallend is, is dat beide gemeenten heel anders te werk zijn gegaan. Beide
gemeenten hebben zelf opnieuw het wiel uitgevonden. Uit het onderzoek blijkt dat er ook geen
regionale afstemming is tussen gemeenten. Bij de casus Breda wordt het project bijna opgeleverd en
gaat men onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor kavelpaspoorten. Bij de casus Oosterhout
hebben ze al kavelpaspoorten en moet er nog worden ontwikkeld. In de casus Oosterhout wordt juist
aangegeven dat kavelpaspoorten niet altijd werken, aangezien hierin alles te strak geregeld is.
In beide casestudies komt als discours naar voren dat ontwikkelaars niet gewenst zijn bij de
ontwikkeling van CPO, terwijl dit bij traditionele ontwikkeling wel het geval is. Beide gemeenten stellen
dat ontwikkelaars geen zuivere vorm van CPO ontwikkelen, maar streven naar winst en standaard
(verkoopbare) woningen. Bij een corporatie ligt het toetreden bij CPO iets genuanceerder. Een
corporatie mag wel aan CPO deelnemen als grondaanbieder, facilitator en achtervang. Echter mogen
corporaties geen invloed uitoefenen op het project, aangezien de corporatie ook streeft naar
standaard (verkoopbare) woningbouw. Marktpartijen geven zelf aan wel CPO te kunnen ontwikkelen.
In de gemeente Breda is de corporatie ook bezig met CPO ontwikkelen.
Verder is het opmerkelijk dat binnen beide casestudies door gemeenten wordt aangegeven dat
CPO moet worden geïnitieerd door grote instanties, zoals gemeenten en corporaties. In het geval van
Breda heeft juist de dorpsraad het initiatief genomen, waarna de gemeente de randvoorwaarden voor
CPO heeft opgesteld. In de casus van Oosterhout is het niet de gemeente geweest die CPO heeft
mogelijk gemaakt, maar is het initiatief om CPO mogelijk te maken voornamelijk gekomen vanuit een
wethouder. Deze wethouder wilde zelf CPO als een instrument mogelijk maken binnen de gemeente.
Al met al kan worden gesteld dat de gemeente het mogelijk heeft moeten maken met
randvoorwaarden, maar het initiatief vaak niet uit de gemeentelijke instantie zelf komt.
Tot slot is het opvallend dat de discoursen risico en grond wel van toepassing zijn in de casus
Breda, maar niet in Oosterhout. Hiernaast is het discours begeleiding weer van toepassing in
Oosterhout en niet in Breda. Het discours verantwoordelijkheid staat hierbij in verband met de risico’s
die worden gezien bij CPO. Voornamelijk binnen de gemeente Breda worden er veel risico’s gezien
wanneer er middels CPO wordt ontwikkeld. Als reactie op deze risico’s proberen ambtenaren binnen
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de gemeente Breda deze risico’s van zich af te schuiven door de verantwoordelijkheid bij een andere
partij neer te leggen. Dit valt te zien bij onderdelen zoals grond en financiën. De gemeente wil deze
risico’s niet dragen, dus schuift de verantwoordelijkheid af naar het collectief of marktpartijen. Het
tweede discours dat niet binnen Oosterhout voor is gekomen is over grond. De voornaamste reden
hiervoor is dat binnen de gemeente Oosterhout tot op heden weinig door de gemeente zelf is
ontwikkeld. De gemeente Oosterhout heeft ook nog voldoende ruimte binnen het
meerjarenprogramma. Hiernaast wordt de stap van geen ontwikkelingen naar een ontwikkeling gezien
als voldoende grond. De gemeente geeft wel aan dat wanneer er meer vraag komt voor CPO, de
gemeente strategisch ruimte moet gaan zoeken binnen het meerjarenprogramma. Mogelijk ligt dit
discours bij de gemeente Oosterhout nog om de hoek. Het discours begeleiding is in Oosterhout een
groot topic, terwijl dat in Breda minder het geval is. Het verschil hierin is te vinden in het feit dat bij de
gemeente Breda de collectieven bij de gemeente aankloppen, waarbij de gemeente grond moet
zoeken. De gemeente Breda hoeft uitsluitend regels te stellen en het collectief gaat aan de slag. In
Oosterhout is het andersom. Op dit moment hebben ze grond, echter komt deze grond niet tot
ontwikkeling omdat de gemeente onvoldoende collectieven begeleid en te strakke regels stelt. De
extern begeleider van de gemeente Oosterhout stelt dat de gemeente zelf het collectief kan
begeleiden, aangezien door het inhuren van een extern adviseur de plannen van het collectief niet
veel af zullen wijken dan die van de gemeente.
Deze verschillen in discoursen leiden niet tot veel verschillen tussen de twee gemeenten. Het gaat
hier om verschillen die weinig te maken hebben met het specifiek ontwikkelen van CPO, maar meer
over de algemene woningbouwontwikkeling in de gemeenten. Uit de vergelijking blijkt wel dat
gemeente Breda meer moeite lijkt te hebben met de verandering in werkwijze, aangezien de
gemeente alle bijkomende risico’s van zich af wil schuiven. Daarentegen heeft de gemeente
Oosterhout meer moeite met het reduceren van het aantal regels. Al met al zijn de verschillen in
uitvoering miniem.
Het is duidelijk te zien dat CPO een veranderend discours is ten opzichte van het huidige discours
van regelen en regie voeren van grote instanties. Voornamelijk gemeente(bestuurders) geven steeds
meer ruimte voor CPO, waarbij succesverhalen stimulerend werken. Echter zijn er nog veel
ambtenaren die moeite hebben met de verandering en zich waar mogelijk beroepen op de huidige
regelgeving. Dit blijkt uit beweringen van het collectief van beide casestudies, dat sommige
ambtenaren regels niet willen versoepelen. Hiernaast wordt een collectief van het kastje naar de muur
wordt gestuurd. Een derde bewering is dat door een gemeente op het ene moment wijzigingen
worden toegezegd en vervolgens worden ingetrokken. Het ziet er naar uit dat op gemeentelijk niveau
CPO een deel uit zal gaan maken van de mogelijkheden tot woningbouwontwikkeling, echter zijn er
nog veel stappen te doorlopen. De gemeenteambtenaren en bestuurders die actief met CPO bezig
zijn, geven aan dat CPO een duidelijke plaats zal krijgen, alleen heeft het zijn tijd nodig. Mogelijk
zullen marktpartijen in de toekomst ook heil zien in CPO en zullen dit vervolgens ook in een vorm
aanbieden waarbij het collectief mag bouwen naar eigen wens voor een gereduceerde prijs. Wanneer
CPO door zowel markt als gemeente is geaccepteerd zal CPO een deel uit gaan maken van een
“nieuwe” traditionele vorm van woningbouwontwikkeling.
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Hoofdstuk 5 Conclusies en reflectie
In dit hoofdstuk wordt de centrale vraag van onderzoek beantwoord: Welke verschillende
verwachtingen / opvattingen zijn er over het nut, de noodzaak en het gebruik van het instrument CPO
te onderscheiden, wat zijn de onderlinge verhoudingen hiertussen en wat zijn de gevolgen voor de
uitvoering van CPO?

5.1 Conclusies:
In deze thesis is een poging gedaan om de verschillende discoursen over CPO te onderscheiden op
verschillende beleidsniveaus en belangrijkste lokale partijen van de casus Breda en Oosterhout.
Allereerst is een beleidsanalyse gedaan naar CPO beleid van verschillende overheden. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat de nationale (één derde van de woningbouw) en provinciale (4000
woningen) overheden meer CPO willen. Deze ambitie voor meer CPO hebben de overheden gesteld,
aangezien er vraag is vanuit de bewoners om een zelf een woning te ontwikkelen (VROM, 2000).
Voor deze ambitie is wens voor CPO uitgesproken in beleidsdocumenten en worden instrumenten en
subsidie voor uitvoering van CPO geboden. Ondanks de wens van Rijk en provincie ligt het initiatief bij
de lokale overheden. De gemeenten nemen doelen en middelen van Rijk en provincie vaak niet over,
maar stellen doelen waarvoor CPO kan dienen binnen de lokale praktijk. Het discours dat hierin te
vinden is, is dat Rijk en provincie doelen zien waarvoor CPO moet worden gebruikt. De gemeenten
daarentegen zien CPO juist als een instrument die kan worden ingezet om doelen voor lokale
ontwikkelingen mogelijk te maken. Doordat de lokale overheden CPO uitsluitend inzetten wanneer er
lokaal vraag naar is, worden de doelstellingen van hogere overheden niet gehaald. Hierbij ligt in het
verlengde dat de instrumenten van het Rijk (GREX-wet) en provincie (Handboek) om CPO mogelijk te
maken sporadisch worden gebruikt door gemeenten. Gemeenten vinden voor CPO keer op keer het
wiel uit, waarbij ook geen regionale samenhang en ondersteuning is. Sommige gemeenten zijn actief
bezig met CPO, door gronden te werven en streefbeelden qua woningbouwproductie te stellen.
Andere gemeenten zien CPO als mogelijkheid naast PO, waarbij de ontwikkeling hiervan in handen
van derden is ondergebracht. Al met al kan worden gesteld dat de hogere overheden (Rijk en
Provincie) een positieve houding hebben die in elkaars verlengde ligt, waarbij er uitsluitend wordt
gefaciliteerd. Echter ligt het initiatief van CPO op lokaal niveau, maar hier is de ontwikkeling
afhankelijk van incidenten en problemen vanuit de lokale politiek.
Naast het onderzoek naar beleidsdocumenten van overheden is geanalyseerd hoe CPO in de
praktijk tot ontwikkeling komt. Om hier meer duidelijkheid in te verschaffen is een analyse gedaan
doormiddel van twee casestudies, één in Breda en één in Oosterhout. Bij deze analyse komt naar
voren dat de lokale overheden inderdaad moeite hebben met de verandering van traditionele
ontwikkeling naar CPO wat in het beleidsonderzoek ook naar voren is gekomen. Door deze moeite
met verandering is het niet verwonderlijk dat de gemeenten er vaak andere opvattingen op na houden
dan het collectief of marktpartijen. Discoursen die duidelijk aan bod komen zijn te vinden tussen de
regelgeving van de gemeenten en de vrijheid van lokale partijen. Binnen de casestudies hebben beide
gemeenten CPO opgenomen in beleid en regelgeving. Echter geven de collectieven en adviseurs aan
dat de regels die de gemeente stelt veel te strak zijn, waardoor er geen ruimte voor het collectief is om
te ontwikkelen naar wens. Beide gemeenten erkennen het probleem en versoepelen reactief de
regels, waarbij gemeenten stellen dat deze veelvoud van regels te herleiden is uit de regel- en
regiecultuur van de gemeentelijke instanties. Collectieven en adviseurs bij beide projecten geven aan
dat de regels van de gemeenten het proces uitsluitend hebben belemmerd. Een tweede discours is
het mogelijke risico van CPO ten opzichte van traditionele ontwikkeling voor gemeenten en
marktpartijen. De woningen zouden niet verkoopbaar zijn bij CPO, echter geven alle partijen, die bij
CPO betrokken zijn, aan dat deze woningen juist heel marktgericht zijn en niet afwijken van
traditionele woningbouwontwikkeling. Om CPO toch mogelijk te maken is er veel bestuurlijk draagvlak
nodig binnen een gemeente of marktpartij. Door deze verdeeldheid bij ontwikkelende partijen is er
vaak wel een wens om CPO mogelijk te maken, maar komt dit nauwelijks tot ontwikkeling. Dit komt
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doordat gemeente en marktpartijen het collectief niet uniform ondersteunen en alle
verantwoordelijkheden van zich af proberen te schuiven. Deze gebrekkige ondersteuning wordt
vervolgens gecompenseerd door het inhuren van een extern adviseur voor het collectief, waarbij de
communicatie met de gemeente vooralsnog vrij stroef verloopt. Binnen de casus Oosterhout worden
deze gebreken bevestigd doordat de gemeente stelt dat ze het collectief ook zelf kunnen
ondersteunen. Het collectief geeft hierbij aan dat de gemeente dit niet kan, aangezien het collectief nu
al van het kastje naar de muur wordt verwezen. Verder schuiven gemeenten schuld naar andere
partijen, zoals de gemeente Breda die stelt dat er niet meer kan worden ontwikkeld, door het beleid
van de provincie. Echter geeft de provincie een maximum voor alle te realiseren woningen en heeft de
gemeente zelf de taak om deze strategisch te verdelen. Het niet nemen van deze
verantwoordelijkheden gaat dit ten koste van het collectief, het project zelf, of de mogelijkheden om
CPO in de gemeente mogelijk te maken.
Al met al kan uit de casus worden herleid dat de discoursen te vinden zijn in: huidige regelcultuur
van de overheid, risico van verkoopbaarheid, ondersteuning van het collectief en het nemen van
verantwoordelijkheden. Het is hierbij enerzijds opvallend dat binnen de gemeente Breda discoursen
over grond en risico zijn, die binnen de gemeente Oosterhout niet van toepassing zijn. Anderzijds kent
de casus Oosterhout een discours over ondersteuning van het collectief, dat binnen de gemeente
Breda niet van toepassing is. De gemeenten hebben andere onderwerpen waar de discoursen over
gaan, echter lopen ze wel tegen dezelfde problemen op en wijken de resultaten in de uitvoering niet
ver uiteen. Een opmerkelijk standpunt wat in beide casus naar voren komt is dat bij de ontwikkeling
van CPO marktpartijen niet of onder voorwaarden gewenst zijn. Een projectontwikkelaar is over het
algemeen niet gewenst. Een corporatie kan bij CPO een rol vervullen als achtervang, grondaanbieder
en facilitator, onder voorwaarde dat ze geen invloed uitoefent op het proces. Door deze voorwaarde
kan de keuzevrijheid van het collectief worden gewaarborgd.
Wanneer de resultaten van de casestudies worden vergeleken met de resultaten van het
beleidsonderzoek komen er een aantal belangrijke verschillen en overeenkomstigheden in
verwachtingen en opvattingen in beeld. Allereerst wordt door de casestudie de stelling van het
beleidsonderzoek bevestigd dat de lokale overheden onderling verschillen van elkaar. Bij het mogelijk
maken van CPO vinden gemeenten keer op keer opnieuw het wiel uit. Uiteindelijk verschillen de
problemen waar de twee onderzochte gemeenten tegenaan lopen niet veel van elkaar. Ondanks de
verschillende wijze van werken lopen de gemeente wel tegen dezelfde type problemen op. De
gemeentebesturen hebben beiden aangegeven niet te kijken naar de buurgemeente en dat er geen
regionale samenhang is.
Verder wordt ook binnen de casus bevestigd dat er maar een klein scala van de instrumenten van
de hogere overheden wordt gebruikt. Het handboek van de provincie wordt amper genoemd en de
GREX-wet is gebruikt om onderdelen te regelen die binnen het bestemmingsplan werden
afgeschoten. De enige regeling die veelvuldig gebruikt wordt is de subsidieregeling van de provincie.
Naast bevestigingen zijn er ook een tweetal tegenstrijdigheden te vinden tussen overheidsbeleid
en lokaal beleid. Het gaat hier met name om verschil in opvattingen tussen de lokale partijen en het
Rijksbeleid. Het Rijk stelt dat door het toevoegen van extra regels zoals duurzaamheid en welstand,
een collectief zich niet laat afschrikken. Echter komt op lokaal niveau naar voren dat de regels die
door de overheid worden gesteld nagenoeg altijd belemmerend werken. De gemeenten en het
collectief zijn constant in discussie over het verminderen van regels. Een duurzame of
architectonische buurt moet door een collectief zelf worden geïnitieerd en niet worden opgelegd vanuit
de overheid (zoals het Rijk voor ogen heeft).
Hiernaast stelt het Rijk dat CPO kan worden geïnitieerd door een collectief, gemeenten of
marktpartijen. De gemeente is juist huiverig voor marktpartijen en stelt dat marktpartijen geen zuivere
vorm van CPO kunnen toepassen, maar streven naar winst en standaardbouw. Marktpartijen moeten
uitsluitend gronden aanbieden en mogelijk kennis en financiële achtervang bieden, echter moeten ze
niet participeren in het proces. Marktpartijen geven aan het wel te kunnen, maar geven vervolgens
een beschrijving van een werkwijze dat meer weg heeft van een vorm van consument gericht bouwen.
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Wanneer de lokale discoursen van de casestudies worden vergeleken met de discoursen van het
beleidsonderzoek valt op dat gemeenten moeite hebben met het veranderen van werkwijzen om CPO
mogelijk te kunnen maken. Dit resulteert erin dat de ambities die Rijk (en vervolgens provincie) stelt
met betrekking tot CPO niet worden waargemaakt, omdat gemeenten nog teveel problemen en
risico’s zien. De gemeente probeert deze problemen en risico’s te maskeren door een veelvoud aan
regels te stellen en verantwoordelijkheden af te schuiven. De uitvoering van de ambities van het Rijk
met betrekking tot hoeveelheden en ruimtelijke kwaliteit worden niet gehaald. In de lokale praktijk
wordt CPO wel ontwikkeld, maar niet door druk van Rijk en provincie, maar door ambitieuze lokale
bestuurders.
Over het algemeen kan worden gesteld dat CPO een verandering is ten opzichte van de huidige
manier van woningbouwontwikkeling. Veel gemeenten en marktpartijen moeten hier nog aan wennen
en zien het nog als risicovol of kijken de kat uit de boom. Het opvallende is dat CPO vanuit hogere
overheden gezien wordt als een nuttige toevoeging aan de manier van bouwen. Echter moeten met
name gemeenten deze ontwikkeling nog waarmaken en die zien vaak geen noodzaak voor CPO. Het
is opmerkelijk dat bij deze verandering de gemeenten aangeven dat marktpartijen niet bij CPO moeten
worden betrokken, ondanks dat deze partijen op dit moment bijna de gehele markt bedienen. Mogelijk
moet de kennis en kunde van deze marktpartijen beter worden benut en moeten er duidelijkere regels
worden opgesteld voor de ontwikkeling met, in plaats van zonder deze partijen.
Tot slot is het laatste punt waar een probleem zich voordoet de onbekendheid met CPO. Binnen
verschillende overheden en vanuit marktpartijen wordt aangegeven dat er vanuit de markt behoefte is
aan CPO ontwikkelingen. Echter weet deze zelfde groep mensen niet hoe ze ontwikkeling doormiddel
van CPO mogelijk te maken is. Binnen de overheid worden er allerlei middelen gebruikt om het te
promoten, maar vanuit de overheid naar de bewoners is de communicatie omtrent CPO matig tot
slecht.
Wanneer er wordt teruggegrepen naar de hoofdvraag kan worden gesteld dat verwachtingen en
opvattingen van het Rijk en de provincie overeenkomen. Een verschil in opvattingen is te vinden
tussen hogere overheden zijnde Rijk en provincie ten aanzien van lokale overheden. Ondanks dat het
Rijk en de provincie faciliteren en instrumenten als subsidie, GREX-wet en een handboek bieden,
vindt de gemeente keer op keer het wiel opnieuw uit. Dit wordt door de casestudies bevestigd,
aangezien beide gemeenten een eigen werkwijze hebben toegepast. Een voorbeeld hiervan is dat
gemeente Breda al meerdere CPO projecten in ontwikkeling heeft en voor toekomstige projecten
mogelijk kavelpaspoorten op gaat stellen. Daarentegen maakt de gemeente Oosterhout al gebruik van
kavelpaspoorten, terwijl dit pas het eerste pilot-project is. Uiteindelijk blijkt dat door de traditionele
wijze van woningbouwontwikkeling, waarbij gemeenten regels opstellen en regie voeren tot veel
discoursen leidt ten opzichte van CPO. De verschillen in opvattingen waar de discoursen op zijn
gebaseerd zijn voornamelijk te vinden tussen de wensen en mogelijkheden van CPO van
belanghebbenden ten aanzien van de daadwerkelijke uitvoering ervan. Opvallend hierbij is dat
gemeenten bij het uitspreken van de wens dezelfde opvattingen heeft als andere partijen. Echter wijkt
de uitvoering van gemeenten vaak af van de gewenste manier van werken bij CPO. Een voorbeeld
hiervan is dat gemeenten aangeven dat het collectief mag ontwikkelen naar eigen wens en vervolgens
een veelvoud van regels oplegt. Gemeenten spreken zichzelf voordurend tegen. De lokale discoursen
richten zich hierdoor voornamelijk op regelgeving, nemen van verantwoordelijkheid van gemeente en
marktpartijen, risico van CPO en de ondersteuning van het collectief. Uit deze discoursen is te
herleiden dat gemeenten nog moeite hebben met de wijziging van werken om CPO mogelijk te
maken. Doordat gemeenten moeite hebben met CPO worden er teveel regels opgelegd om
zekerheden in te bouwen. Overige risico’s of belemmeringen trachten gemeenten af te schuiven naar
andere partijen. Een voorbeeld hiervan is dat gemeente Breda de provincie verwijt dat er onvoldoende
woningen kunnen worden gebouwd voor CPO. Dit terwijl de provincie uitsluitend een maximum geeft
voor het totale woningbouwbestand. Aangezien de gemeente moeite heeft om CPO mogelijk te
maken, komen CPO-projecten op lokaal niveau nauwelijks tot ontwikkeling. Verder is een discours
tussen hogere overheden en gemeenten te vinden. Dit discours richt zich op de doelen van CPO. Het
Rijk en de provincie stellen doelen voor CPO, waarbij onder andere ruimtelijke ordeningsaspecten en
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duurzaamheid worden meegenomen. De gemeente baseren hun doelen uitsluitend op problemen op
de woningmarkt. De gemeenten zien geen nut en noodzaak bij de doelen die hogere overheden
stellen voor CPO, maar stellen uitsluitend doelen waar het instrument CPO voor kan worden ingezet.
Doordat de gemeente deze doelen van het Rijk en de provincie niet overneemt en door de lokale
belemmeringen (regelgeving, verantwoordelijkheid, risico en de ondersteuning) kunnen deze
overheden hun ambities omtrent CPO niet waarmaken. Deze verschillen in opvattingen leiden ertoe
dat er nog geen duidelijke leidraad is voor het mogelijk maken van CPO projecten. CPO moet nog een
plek vinden tussen de huidige wijze van woningbouw ontwikkelingen. Totdat CPO door ambtenaren
een plek krijgt tussen deze bouwwijze, zal voor de uitvoering van CPO veel inspanning moeten
worden geleverd, om deze wijken daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen.
Wanneer deze bevindingen worden vergeleken met de belemmerende factoren die de SEV heeft
gesteld is te achterhalen dat de SEV problemen als grond, kennis & kunde, geld, weerstand en
complexiteit constateert. De oorzaken hiervan zitten dieper in de wijze van werken van gemeenten en
andere marktpartijen. Vanuit de casestudie komt naar voren dat een veelvoud van regels en het
uitvoeren daarvan door gemeenten belemmerende factoren zijn. Voeg hieraan toe het feit dat de
gemeenten en marktpartijen CPO zien als risico voor verkoopbaarheid. Hierdoor worden de oorzaken
gevormd voor een complex proces waardoor veel weerstand ontstaat tegen CPO ontwikkelingen.
Verder komt naar voren uit de casestudies dat gemeente en marktpartijen (mede door het “risico”)
verantwoordelijkheden van zich afschuiven en onvoldoende een collectief ondersteunen. Dit leidt
ertoe dat er een tekort is aan grond, geld en kennis & kunde. De problemen die SEV stelt zijn wel van
toepassing, maar de oplossingen voor het probleem moeten dieper in het proces worden gezocht.
Wanneer je de belemmeringen door SEV direct probeert aan te pakken bestrijd je symptomen, maar
niet het probleem zelf. De oplossing voor de problemen kunnen mogelijk doormiddel van een
discussie over de doelen van CPO, op Rijk, provinciaal en gemeentelijk niveau worden gevonden.
Wellicht worden verschillende overheden het dan eens over doelen waar CPO op lokaal niveau kan
worden ingezet. Hierdoor kunnen doelen als ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid mogelijk over
worden genomen in verschillende vormen van woonbeleid of juist niet als ambitie worden gesteld.
Mogelijk leidt deze discussie tot een verandering in denken van een ambtelijke organisatie, waardoor
CPO gemeentelijk een plek kan krijgen in mogelijkheden van woningbouwontwikkeling. Wanneer
gemeenten en marktpartijen, CPO uniform ondersteunen kan een collectief de wensen voor CPO ook
daadwerkelijk realiseren.
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5.2 Kritische reflectie:
In deze slotparagraaf zal kort een kritische blik over het onderzoek worden gegeven. Hierbij zullen
onder meer de beperkingen, de resultaten en mogelijke aanbevelingen voor een vervolgonderzoek
aan bod komen.
Het onderzoek naar de verschillende opvattingen over CPO is redelijk soepel verlopen. De
benaderde partijen waren zeer enthousiast en de overige informatie was ook redelijk goed te
achterhalen. Het nadeel wat bij deze informatie wel naar voren is gekomen kwam van de partijen van
de gemeente Oosterhout. Als criteria was opgenomen een extern adviesbureau. Hierbij was ik van
mening dat dit een adviseur van het collectief zou zijn, echter was dit een adviseur van de gemeente,
waardoor de balans in deze casus helde naar de gemeentelijke instantie. Verder is het bij de casus in
Breda jammer dat de ondervraagde corporatie en het platform Droomwonen, ondanks hun
interessante informatie, niet direct betrokken waren bij het project. Hier ligt voor een mogelijk
vervolgonderzoek naar discoursen een kans, door een goede verdeling te maken tussen de
gemeentelijke instanties en de opdrachtnemers (met hun adviseur), waarbij mogelijke instanties als
Droomwonen, een corporatie en architect als externe partijen kunnen worden betrokken. Hierbij moet
goed naar de verhouding van de overheidsinstantie en andere belanghebbende partijen worden
gekeken. Er zijn verder nog veel mogelijkheden voor de corporaties te onderzoeken. De corporatie
staat nu vaak aan de zijlijn van het proces, maar heeft juist veel te bieden in het proces in de vorm van
achtervang, kennis, gronden en het huisvesten van bewoners in bereikbare woningbouw.
Hiernaast zou een tweede aanbeveling voor een mogelijk vervolgonderzoek kunnen zijn om de
verschillende meningen van partijen in de loop van de tijd te achterhalen. Mogelijk op voorhand en
tijdens, of mogelijk tijdens en achteraf. Hierdoor kan goed worden achterhaald hoe en waarom een
discours is ontstaan / veranderd, waardoor directe aanbevelingen hierop kunnen worden gedaan.
Een obstakel in het onderzoek zelf is de methodologie van de discourstheorie geweest. Uit de
literatuur is gebleken dat er geen duidelijke methodologische regels bestaan voor het uiteenrafelen
van de verschillende discoursen.
Al met al ben ik tevreden over het onderzoek en de resultaten die hieruit voortkomen. De
informatie die dit onderzoek biedt is in mijn optiek een aanvulling op de bestaande kennis. Hiernaast
geeft het met name voor provincies en gemeenten een beeld over verschillende opvattingen waar
partijen tegenaan lopen en waar de mogelijke oplossing kan worden gezocht. Het zou in mijn optiek
dus ook mooi zijn als gemeenten hun manier van handelen zowel ambtelijk als bestuurlijk aanpassen,
waardoor CPO een extra impuls kan worden gegeven.
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- Prosper de Bever, Projectmanager stedelijke herontwikkeling, Woningbouwcorporatie
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- Bob Bergkamp, Wethouder voor Wonen en Leven 2010-2014, Gemeente Breda, 26
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- Jan Knoop, Senior Beleidsmedewerker stedelijke ontwikkelinge, gemeente
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- Hans van Brummen, Wethouder verkeer, financiën en project “De Contreie” 20062010, gemeente Oosterhout, 22 april 2011

62 | B a c h e l o r t h e s i s - J . W . S c h n e i j d e r b e r g - O n d e r z o e k n a a r
opvattingen over collectief particulier opdrachtgeverschap.

BIJLAGE:

INTERVIEW GUIDE

Respondent:
Organisatie:
Datum:
Introductie
• Wat was uw functie binnen de gemeente?
• Welke rol vervult de gemeente bij CPO?
Welke discoursen zijn er bij CPO te onderscheiden?
• Welke CPO projecten zijn er in de gemeente?
• Wie zijn betrokken bij CPO en wat is hun functie in het proces?
• Welke partijen initiëren CPO en wat is volgens u de reden daarvoor?
• Hoe verhoudt zich dit tot andere vormen van woningbouw?
• Waarvoor wilt u CPO gebruiken?
• Hoe wilt u dit gaan gebruiken?
• Welk belang hecht u aan CPO in het kader van doelstellingen uit het woonbeleid?
• Wordt er volgens u voldoende ruimte geboden voor CPO en waarom vindt u dat?
Welke coalities zijn er bij CPO te onderscheiden?
• Wie werken er met elkaar samen?
• Waarom werken zij met elkaar samen?
• Hoe werken zij samen?
• Hoe verhoudt deze samenwerking zich tot andere vormen van woningbouw?
• Zijn er volgens u bij CPO partijen die ontbreken of die niet goed in het plaatje passen en waarom?
• Bestaan er volgens u conflicten tussen partijen en waarom?
Welke hulpbronnen en machtsmiddelen worden bij CPO gebruikt?
• Welke partijen bevorderen volgens u CPO en waarom?
• Hoe bevorderen zij CPO?
• Welke partijen hinderen volgens u CPO en waarom?
• Hoe hinderen zij dit?
• Wie bepalen of een CPO project wordt uitgevoerd en waarom bepalen zij dat?
• Hoe bepalen zij dat?
Welke informele en formele regels zijn bij CPO van belang?
• Hoe komen partijen tot afspraken rond CPO (proces)?
• Wat werkt hierbij belemmerend volgens u en waarom?
• Wat werkt hierbij bevorderend volgens u en waarom?
• Hoe verhoudt het komen tot afspraken rond CPO zich tot andere vormen van woningbouw?
• Waar vindt belangrijke besluitvorming inzake CPO plaats?
• Waarom vindt dit daar plaats?
• Op grond waarvan kan een organisatie deelnemen aan besluitvorming rond CPO?
• Welke regelgeving is van invloed op CPO en waarom?
• Hoe wordt met deze regelgeving omgegaan?
• Welke regelgeving werkt belemmerend voor CPO en waarom?
• Welke regelgeving werkt bevorderend voor CPO en waarom?
Afsluiting
• Heeft u zelf nog vragen of opmerkingen?

•

Heeft u nog relevante informatie over CPO dat voor het onderzoek gebruikt kan worden?
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