
	

	

	

KAVELPASPOORT	CPO	
LOCATIE	SCHOOL	MET	DEN	

BIJBEL	
Collectief	Particulier	Opdrachtgeverschap	Noordeloos	

	

	CPO	staat	voor	collectief	particulier	opdrachtgeverschap.	Het	betekent	dat	u	samen	met	
anderen	een	woningbouwproject	ontwikkelt.	In	dit	kavelpaspoort	zijn	de	

randvoorwaarden	geformuleerd	waarbinnen	de	groep	woningen	ontwikkelt	en	
realiseert.		



KAVELPASPOORT	CPO	LOCATIE	SCHOOL	MET	DEN	BIJBEL	
•	•	•	

�	1	

	

CPO	
•	•	•	

CPO	staat	voor	collectief	particulier	
opdrachtgeverschap.		

Bij	CPO	ontwikkelt	u	samen	met	
anderen	een	woningbouwplan.	De	
deelnemers	organiseren	zich	in	een	
rechtspersoon	en	verwerven	de	
benodigde	grond.	Verenigd	kan	de	
groep	beslissingen	nemen	en	
opdrachten	verstrekken,	
bijvoorbeeld	aan	de	architect	en	
aannemer.	

Als	opdrachtgever	bepaalt	u	zelf	
hoe	de	woning	eruit	komt	te	zien,	
zowel	van	binnen	als	van	buiten.	
Een	en	ander	binnen	de	gestelde	
randvoorwaarden.	

SAMEN	WERKT	

Bouwen,	zeker	met	een	groep,	
vraagt	om	een	gezonde	portie	tijd,	
geduld	en	energie.	U	zult	als	groep	
veel	overleg	hebben,	
compromissen	sluiten	en	knopen	
doorhakken.	Het	is	fijn	als	dit	
soepel	verloopt,	u	bent	immers	
straks	buren.	Samenbouwen	gééft	
ook	veel	energie.	U	heeft	veel	
zeggenschap	in	het	ontwerpproces	
van	zowel	woning	als	omgeving	en	
u	bouwt	tegen	kostprijs.	

Het	heeft	ook	sociale	voordelen.	
Vanaf	dag	één	is	er	contact	met	de	
toekomstige	buren	en	doordat	het	
een	gezamenlijk	project	is,	is	de	
betrokkenheid	bij	de	buurt	groot.		

KAVELPASPOORT 
CPO LOCATIE 
SCHOOL MET 
DEN BIJBEL 
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Kavelinformatie	
	

Type	ontwikkeling:	 	 Collectief	Particulier	Opdrachtgeverschap	

Kaveltype:	 	 	 Wonen	

Kavelgrootte:	 	 	 3.422	m2	

	

	

	

Figuur	1;	in	blauw	gearceerd	plangebied	CPO	locatie	School	met	den	Bijbel	incl.	kavel	Van	Genderen	

Maximum	aantal	woningen:	 12	woningen		

Woningbouwprogramma:	 De	te	ontwikkelen	woningen	moeten	resulteren	in	een	gemêleerd	
woningbouwprogramma	waarbij	als	uitgangspunt	geldt	dat	er	in	ieder	geval	
woningen	gebouwd	moeten	worden	voor	senioren	en	doorstromers.	Van	de	12	
woningen	moeten	er	minimaal	3	worden	ontwikkeld	in	de	categorie	goedkoop	
(woningen	met	een	VON	prijs	van	maximaal	€	200.000,-).	Woningen	met	een	
VON	prijs	van	meer	als	€	400.000,-	zijn	niet	toegestaan.		
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Prijs	van	de	kavel:		 De	verkoopprijs	per	m²	bouwgrond	is	door	de	gemeente	als	volgt	vastgesteld.	

 

Kavelcategorie	 Grondprijs	m2	ex	btw,	incl.	
herinrichtingskosten	(bouw-en	
woonrijpmaken)	

Kavel	vrijstaande	
woning	

330	

Kavels	twee-onder-
een-kap	woningen	

305	

	

Kavels	rijwoningen	
hoek	

250	

Kavels	tussenwoning	
rij	

230	

	

De	herinrichtingskosten	(bouw-	en	woonrijpmaken)	van	de	kavel	zijn	voor	
rekening	en	uitvoering	van	de	gemeente	Giessenlanden.	Eventuele	planschade	
kosten	zijn	voor	rekening	en	risico	van	het	initiatief.		 	

	 	

Levering	grond:		 De	grond	wordt	bouwrijp1	opgeleverd.	Niet	eerder	dan	na	oplevering	van	het	
Noorderhuis	en	het	verkrijgen	van	een	onherroepelijke	omgevingsvergunning.		

Service:		 Na	oplevering	van	het	project	zal	de	gemeente	zorgdragen	voor	de	definitieve	
inrichting	van	de	openbare	ruimte.	Het	betreft	de	realisatie	van	de	ontsluiting,	
de	aanleg	van	openbaar	groen	en	openbare	parkeerplaatsen.		

Kavelpaspoort	
	

Huidige	bestemming:	 	 Maatschappelijke	Doeleinden	(perceel	815)	en	Bedrijfsdoeleinden	(perceel	505)		

Toekomstige	bestemming:	 Woongebied	

                                                        
1	Dit	betekent	dat	het	bouwterrein	vrij	is	van	obstakels,	dat	de	grond	schoon	is,	en	de	nodige	voorzieningen	(nutsvoorzieningen,	wegen,	etc.)	aanwezig	zijn.	
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Bestemmingsplan:	 Het	bestemmingsplan	Dorpskern	Noordeloos	is	van	toepassing	op	het	
plangebied,	de	in	dit	bestemmingsplan	opgenomen	bouwregels	en	
voorschriften	gelden	ook	voor	de	CPO	locatie	School	met	den	Bijbel.	De	
belangrijkste	regels	uit	het	bestemmingsplan:	

De	voor	'Woongebied'	aangewezen	gronden	zijn	bestemd	voor:	

- het	wonen		
- bij	deze	bestemming	behorende	voorzieningen,	zoals	tuinen,	erven,	wegen,	

nutsvoorzieningen,	speelvoorzieningen,	parkeervoorzieningen,	water	en	groen.	
	

Bouwregels:		 	 	 Voor	het	bouwen	gelden	de	volgende	regels:	

a. op	deze	gronden	mogen	hoofdgebouwen,	aan-	en	uitbouwen,	bijgebouwen	en	
bouwwerken,	geen	gebouwen	zijnde,	worden	gebouwd;		

b. hoofdgebouwen	worden	binnen	het	bouwvlak	gebouwd;		
c. het	aantal	woningen	binnen	het	bouwvlak	mag	niet	meer	bedragen	dan	door	

middel	van	de	aanduiding	'maximum	aantal	wooneenheden'	is	aangegeven;		
d. de	goothoogte	van	hoofdgebouwen	bedraagt	ten	hoogste	4	meter,		
e. de	grondoppervlakte	van	hoofdgebouwen	bedraagt	ten	hoogste	125	m²;		
f. de	onderlinge	afstand	tussen	hoofdgebouwen	bedraagt	ten	minste	4	m	indien	

de	woningen	niet	aaneengebouwd	worden;		
g. indien	niet	in	de	zijdelingse	perceelsgrens	wordt	gebouwd	bedraagt	de	afstand	

van	het	hoofdgebouw	tot	de	zijdelingse	perceelsgrens	ten	minste	2	m;		
h. aan-	en	uitbouwen,	bijgebouwen	en	overkappingen	worden	achter	de	

voorgevel	(of	het	verlengde	daarvan)	van	het	hoofdgebouw	gebouwd;		
i. de	afstand	van	aan-	en	uitbouwen,	bijgebouwen	en	overkappingen	tot	de	

zijerfgrens	met	een	weg	of	parkeerplaats	dient	ten	minste	1	m	te	bedragen;		
j. de	goothoogte	van	aan-	en	uitbouwen,	bijgebouwen	en	overkappingen	

bedraagt	ten	hoogste	3	m;		
k. het	gezamenlijk	te	bebouwen	oppervlak	aan	aan-	en	uitbouwen,	bijgebouwen	

en	overkappingen,	met	uitzondering	van	de	gronden	aangeduid	met	'specifieke	
bouwaanduiding	1',	bedraagt	50%	van	het	zij-	en	achtererf	met	een	maximum	
van	75	m2.		

Beschermd	dorpsgezicht:	 Op	een	deel	van	het	plangebied	ligt	de	bestemming	“beschermd	stads	en	
dorpsgezicht”.	Dit	betekent	dat	er	aanvullend	advies	over	het	ontwerp	benodigd	
is	door	Dorp,	Stad	en	Land	over	een	mogelijk	aantasting	van	de	waarden	van	het	
beschermd	stadsgezicht.	De	aanvullende	eisen	die	gesteld	worden	hebben	
betrekking	op:	

- de	voorgevels	
- de	goot-	en	bouwhoogte	van	de	gebouwen	
- de	breedte	en	de	indeling	van	de	voorgevel	van	de	gebouwen	
- de	dakvorm,	dakhelling	en	nokrichting	van	de	gebouwen	
- de	bouwhoogte	van	de	bouwwerken,	geen	gebouwen	zijnde	
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Ontwerp	uitgangspunten	van	de	woning:	 	

	 	 	 	 -	Eigentijdse	architectuur	passend	in	de	aard	en	het	karakter	van	Noordeloos.	

-	Eventuele	bergingen	worden,	in	samenhang	met	het	hoofdgebouw,	mee-
ontworpen.	

Ontwerp	uitgangspunten	van	de	kap:	

-	Eenvoudig	(asymmetrisch)	zadeldak	

-	Ongeglazuurde,	keramische	dakpannen	in	de	kleur	grijs	of	antraciet	

-	Kleine	overstekken,	boeiboorden,	windveren	en/of	daktrimmen	als	
accentuering	

-	Zonnecollectoren,	dakramen	en/of	-kapellen	mogelijk,	mits	mee-ontworpen	

Ontwerp	uitgangspunten	van	de	(voor)gevel:	

	 	 	 	 -	Baksteen	met	roodbruine,	gedempte	aardetinten	

-	Materialen	zoals	hout,	glas	of	staal	mogelijk,	mits	ondergeschikt	

-	Representatieve	gevel	gericht	naar	de	openbare	weg	

-	Geen	gesloten	gevels	richting	de	Singel	en	het	buitengebied	

-	Verspringingen	in	de	gevel	worden	geaccentueerd	door	materiaalverschillen	
(zowel	gevel	als	kap)	

Parkeren:		 De	gemeente	Giessenlanden	hanteert	voor	het	bepalen	van	de	parkeernorm	de	
CROW-publicatie	317.		

Op	basis	hiervan	stelt	de	gemeente	de	parkeernorm	als	volgt	vast:		

Type	woning	 Parkeernorm	
Vrijstaande	woning		 2,3	p.p./won.	
Twee-onder-een-kap	woning	 2,2	p.p./won.	
Hoek	en	tussenwoning	 2,0	p.p./won.	
Etage	woning	(duur	segment)	 2,1	p.p./won.	
Etage	woning	(middelduur	segment)	 1,9	p.p./won.	
Etage	woning	(goedkoop	segment)	 1,6	p.p./won.	

	

In	de	aangegeven	parkeernormen	is	opgenomen	het	aandeel	bezoekers	
parkeren.	Dit	is	altijd	0,3	parkeerplaats	per	woning.	Deze	0,3	parkeerplaats	per	
woning	moet	in	de	openbare	ruimte	gerealiseerd	worden.		

Een	dak	dat	aan	
twee	zijden	
schuin	is	met	
een	symmetrisch	
profiel.	

Zadeldak	met	
twee	ongelijke	
dakvlakken.	
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Ter	illustratie:	

Het	ontwerpplan	gaat	uit	van:	

5	vrijstaande	woningen	 11,5	parkeerplaatsen	
4	twee-onder-een-kap	woningen	 8,8	parkeerplaatsen	
3	rijwoningen	 6	rijwoningen	
Totaal	parkeerplaatsen	 26,3	parkeerplaatsen2	
Totaal	parkeerplaatsen	in	de	
openbare	ruimte	

3,6	parkeerplaatsen	

		

Erfafscheidingen:	 Voor	het	totaalbeeld	van	de	locatie	dienen	overgangen	tussen	de	openbare	
ruimte	en	de	kavels	groen	vormgegeven	te	worden.	De	erfafscheidingen	tussen	
kavels	onderling	mogen	naar	eigen	inzicht	door	bewoners	vormgegeven	
worden.		

Openbare	ruimte:	 De	inrichting	van	de	openbare	ruimte	wordt	uitgevoerd	door	de	gemeente	
Giessenlanden.	Een	ontwerp	voor	de	openbare	ruimte	wordt	door	de	gemeente	
gemaakt	op	basis	van	het	plan	van	het	CPO	initiatief.	Het	CPO	initiatief	zal	
geïnformeerd	worden	over	de	inrichting,	de	gemeente	besluit,	betaald	en	voert	
uit.	Het	CPO	initiatief	is	zelf	verantwoordelijk	voor	een	passende	aansluiting	van	
het	plan	op	de	openbare	ruimte	(zie	ook	erfafscheidingen).	

Water:	 De	gemeente	Giessenlanden	hanteert	als	uitgangspunt	dat	Hemelwater	waar	
mogelijk	wordt	afgekoppeld	op	openbaar	water.		

Archeologie:	 Een	verkennend	onderzoek	is	noodzakelijk	

Duurzaamheid:	 Duurzaamheid	is	een	belangrijk	onderwerp	voor	de	gemeente.	In	het	
coalitieakkoord	2014-2018	‘Giessenlanden	Vitaal:	samenwerking	tot	in	de	kern!’	
is	duurzaamheid	een	belangrijk	thema.	Recent	is	het	Duurzaamheidsplan	
Giessenlanden	vastgesteld.	

Duurzaamheid	omvat	meer	dan	alléén	milieuthema’s.	Het	heeft	ook	betrekking	
op	toekomstbestendigheid	van	de	woningen	in	een	passende	kwaliteit,	
ontkoppeling	van	het	aardgasnet,	energieneutraal	bouwen	voor	lagere	
woonlasten	etc.	Wij	verwachten	van	het	CPO	initiatief	een	eigen	
verantwoordelijkheid	om	bij	te	dragen	aan	de	kwaliteit	van	de	fysieke	
leefomgeving	en	om	aandacht	te	besteden	aan	duurzaamheid	(kwaliteit	en	
toekomstbestendigheid	daaronder	begrepen).	Bij	de	beoordeling	van	het	plan	
zal	op	deze	aspecten	scherp	getoetst	worden.	

                                                        
2	Het	aantal	parkeerplaatsen	altijd	naar	boven	afronden	
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