
Vastgesteld Verslag ALV Groeneburenhof  11-11-2021 (Stinskerk) 

Aanwezig: 
GBH:  Aleida, Martie, Joop Meyer, Sandra, Melinda, Jettie, Wim, Koos, André, Bregje, Segerien (verslag) 
GBH online: Nico, Maria, Harrie 
VanWonen: Jasja Scholten (verkoopmanager), Marcel de Ruiter (ontwikkelaar) 
Dura Vermeer: Martin Kanis (ontwikkelaar) 
19HetAtelier: Erik van Scheijndel (directeur/bureaumanager), Marc Eijkelkamp (architect), Maria Lorenzo 

(stagiaire) 
 
1. Opening, mededelingen 

a. Melinda Tan heeft een kennismakingsgesprek gehad met 3 leden van GBH en wordt verwelkomd als lid 
 
2. Voorstellen aanwezigen 

a. Marcel de Ruiter vervangt Inge Sibma van VanWonen. Hij heeft ervaring met bouwen in co-creatie, o.a. 
bij de bouw van het Kranenbolwerk in Zwolle 

b. Maria Lorenzo is stagiaire bij 19 het Atelier en verantwoordelijk voor de bouw van de maquette van het 
structuurontwerp voor de GBH 
 

Doel van de vergadering:  samen vaststellen welke aanpassingen nodig zijn om het verschil tussen het 
bouwbudget en het structuurontwerp te overbruggen 

 
Planning en Proces van Kernteam en van de ALV’s van de verenigingen (als bijlage bij de agenda toegestuurd).  

Geen op-/aanmerkingen.   
 
3. De bouwkosten en de te beïnvloeden kostenposten     

Marcel de Ruiter presenteert het overzicht van de bouwbudget. De samenvatting daarvan is tot op heden nog 
niet ontvangen. Bijgaand de samenvatting die Harrie reconstrueerde:  

a. De gemeente Zwolle eist dat er ‘marktconforme’ prijzen worden gehanteerd voor de woningen (de VON, 
vrij-op-naam-prijzen). Want als er woningen onder een marktconforme prijs zouden worden verkocht 
zou er sprake (kunnen) zijn van illegale staatssteun – in het bijzonder wanneer de gemeentelijke 
overheid zo’n prijsverlaging in de grondkosten mogelijk zou maken. 

b. Indicatie voor een markconforme prijs is € 3450 per vierkante meter GBO (gebruiksoppervlak), dat is de 
maatstaf die, als kengetal, door de gemeente wordt gehanteerd. Een woning van 100 m2 gbo kost dan 
(ongeveer) € 345.000, inclusief btw. En als je uitgaat van de maximale prijs voor een woning in het 
segment ‘middenduur-2’, van € 337.600, dan kun je daarvoor dus 98 m2 gbo bouwen, oftewel 122 m2 
bvo (bruto vloeroppervlak, d.w.z. dat ook de muurdikte, ruimte voor trap e.d. is meegerekend). 

c. De gemeente Zwolle hanteert de regel dat 20-25 % van de VON-prijs (percentage beetje afhankelijk van 
de prijs, een hoger percentage bij de duurste woningen) voor de kosten van de grond wordt gerekend. 
Marcel de Ruiter gebruikte in zijn rekenvoorbeeld het gemiddelde, 22,5 %. En dat percentage wordt 
genomen van de VON-prijs minus btw, in het rekenvoorbeeld wordt dat dus berekend over € 337.600 / 
1,21 = € 279.008, zodat deze grondprijs uitkomt op 22,5% daarvan, te weten € 62.777. 

d. Vervolgens is er een kostenpakket ‘bijkomende kosten’, waarin o.a. de architectenkosten, notariskosten, 
leges, grondonderzoek e.d., dat gebruikelijkerwijs voor een deel afhankelijk is van de VON-prijs minus 
btw (door Marcel de Ruiter gepresenteerd als 18%) en een deel een vast, niet van de VON-prijs 
afhankelijk, bedrag, door Marcel op € 13.000 gesteld. 

e. Vervolgens wordt dan het sommetje: VON-prijs min btw, min grondkosten, min bijkomende kosten is 
zuivere bouwbudget (in het voorbeeld € 153.010), delen door aantal m2’s bvo, en dan heb je het 
bouwbudget per m2. In de voorbeeldberekening van Marcel komt daar dan € 1.251 per m2 uit. En dat is 
veel te laag om een bouw van te kunnen realiseren. Gangbare bedragen, in de huidige markt, liggen in 
de orde van € 1.850 tot boven € 2.000 per m2 (dit is informatie niet van Marcel maar kennis die ik uit het 
bouwveld heb). 

We hebben ons in de vergadering hardop afgevraagd of we het sociale aspect van GBH nog beter voor het 
voetlicht zouden moeten/kunnen brengen om daarmee meer budget te genereren. Geen afspraak gemaakt. 
 



4. Bouwaspecten met hoge prioriteit voor de Groeneburenhof en opmerkingen 3e schetssessie 
De notitie van Bregje dd. 27/6/2021 is niet expliciet aan de orde geweest     
      

5. Ontwerp globaal, waar zouden aanpassingen gedaan kunnen worden 
De notitie ‘mogelijke optimalisaties ontwerp SO (d.d. juli 2021) op basis van memo MDM (d.d. oktober 2021)’ is 
als bijlage bij de agenda meegestuurd. Suggesties die n.a.v. deze notitie voorbij komen zijn door Bregje als volgt 
samengevat:  

a. Blokdelen op elkaar laten aansluiten is goed mogelijk, binnengang creëren waar dat nodig is. 2 grote 

appartementen in de korte poot van de L op de 1e en 2e verdieping. 

b. 2 beuks uitvoeren handhaven, dus brede ondiepe woningen met veel lichtinval. 

c. Een dichte gevel aan de galerijkant met veel raam handhaven, i.v.m. tegenhouden regen, wind, geluid 

van het spoor. 

d. Metselwerk in de gevel i.p.v. hout: ligt nog open ter bespreking, graag meer scenario’s met inzicht is in 

de kosten. 

e. Optimalisatie van balkons en eventueel weglaten pergola aan de zuidzijde van het gebouw is 

bespreekbaar, graag meer scenario’s met inzicht is in de kosten. 

f. Optimalisatie van rondingen en verspringingen in de gevels is bespreekbaar, graag meer scenario’s met 

inzicht is in de kosten. 

g. Dakgrind i.p.v. mossedum: liever geen dubbel werk later, dus nu meteen een geïntegreerd sedumdak 

met zonnepanelen.  

h. Hekwerk balustrades bespreekbaar, meer inzicht in kosten.  

i. Standaard verdiepingshoogte is een goede optimalisatie.   

Andere suggesties die besproken zijn 

j. De balkons en de galerij integreren aan de tuinkant. Dan is er geen beschutte galerij, de ingang van de 

woningen komt in de woonkamer en de geluidswerende werking van de galerij aan de noordgevel 

vervalt. Dit is voor ons dus geen acceptabel voorstel.  

k. De scheidende muren uitvoeren in kalkzandsteen en de vloeren in beton of anhydriet; de voor- en 

achtergevels kunnen dan wel in CLT of HSB uitgevoerd worden. Geen uitspraak over gedaan. 

l. In beton bouwen zou nodig zijn om een bredere beukmaat te realiseren dan in CLT mogelijk zou zijn. 

Hierover hebben we van mening verschild en geen bindende uitspraken gedaan  

m. De opening in de L weglaten zou ruimtebesparend zijn: dit is voor ons bespreekbaar 

n. Minder m2 per woning: ook bespreekbaar 

6. Conclusies en afspraken   
VanWonen en 19HetAtelier maken samen een nieuw voorstel om tot een substantieel betere balans tussen 
budget en bouwkosten te komen. Zij presenteren dit voorstel op 24/11 in het kernteam, alwaar we de 
presentatie in de ALV van 16/12 samen zullen voorbereiden.       

 
7. Rondvraag (na vertrek van de externe aanwezigen) 

Op verschillende manieren zijn waardering en frustratie uitgesproken. Waardering dat men wil zoeken naar een 
nadere oplossing, frustratie dat wij buiten de nadere verkenning van VW en 19HetAtelier gehouden worden en 
het gevoel dat de projectontwikkelaars zich laten gijzelen door de grondprijs en richtlijnen van de gemeente 
i.p.v. daar voor/met ons strijd te leveren om onze plannen te realiseren. We hebben ook het gevoel dat wij als 
toekomstige bewoners tegenover de projectontwikkelaars staan i.p.v. samen een team te vormen.  


