
 

 

Vastgesteld verslag ALV 14 juli 2022, online 

 

Aanwezig:  Bregje (voorzitter), André, Harrie, Anita, Koos en Maja, Wim en Sandra, Erik en Margreet, Segerien 

(verslag) 

Afgemeld: Nico Schoenmaker,  Maja  

Afwezig: Himke, Annie en Henk, Nico Seine, Maria, Timon, Margriet, 

 

1) Opening, mededelingen. 

Marjan (was even aanwezig bij de fysieke ontmoeting in mei) heeft zich terug getrokken als belangstellende 

   

2) Conceptverslag ALV  23-06-22        

a) Lijstje m2 was al verder aangepast dan wat in de notulen staat. Bij deze notulen komt een lijstje met ieders 

wensen van gisteren  

b) Geen verdere aanpassingen. Verslag wordt vastgesteld met dank aan André 

   

3) Gesprek gemeente         informerend 

Woensdag 13-7 heeft het kernteam overlegd met de gemeente over de preverkenning. Reconstructie van het 

verslag dat we daar gisteren over hebben gedaan en aanvullingen daarop:  

a) Schetsontwerp naar aanleiding van de gesprekken met 19HetAtelier bevat woningen die, vanwege de m2 

vloeroppervlak allemaal in de categorie duur vallen. We moeten rekening houden met een prijs van €4500 

per m2 BVO (Netto Verbruiks oppervlak) (€4000 voor grondgebonden woningen) 

b) Categorie Midden-duur 1 gaat tot €300.000, dus een GBO van 60m2  

Categorie Midden-duur 2 gaat tot €346.000, rond 80m2 en Categorie duur zit daarboven. De wens van de 

gemeente is nu 40% laag, 40% midden-duur en 30% duur 

c) GBH en MMWZ de Tippe inventariseren bij hun achterban welke woningen gewenst worden en leveren 

daarmee input voor een zgn massastudie die bepaalt of we een haalbaar plan kunnen realiseren of niet. 

Onze gegevens sturen we naar de stedenbouwkundige Sven van Oosten (buro MaAn) die het voor de 

volgende bijeenkomst (24 augustus) in een of 2 modellen tekent en dit bespreekt met Jeroen Brugge die zich 

namens de gemeente bezighoudt met gronduitgifte cq grondprijzen. 

d) Rug-aan-rug woningen zouden een oplossing kunnen zijn om compacter te bouwen binnen de 

stedenbouwkundige eisen waar wij aan moeten voldoen. Op de plots W1W2 binnen de Tippe is daar een 

voorbeeld van getekend dat Sven van Oosten ons zal toesturen.  

e) We hebben gesproken over de optie om een wooncoöperatie te vormen omdat dit gunstig kan zijn voor de 

grondprijs. Hier is in Zwolle nog geen ervaring mee, maar er is wel al een ambtenaar aangesteld die voor de 

gemeente de mogelijkheden verkend. Wij worden met deze persoon in contact gebracht zodra zijn rol 

binnen de gemeente bevestigd is.  

f) Intermediair vinden de ambtenaren (Detmer Hoekstra, Michiel Scheper) op dit moment niet nodig. Wij 

hebben niet heel veel weerwoord gegeven. Opdracht voor de volgende keer is input voor de massastudie. 

Als we verder gaan wel degelijk aangeven dat zo’n persoon nodig is. Koos geeft aan dat je al een intermediair 

aan boord wilt hebben voordat er een conflict ontstaat vanwege tegengestelde belangen, bijvoorbeeld t.a.v. 

de verdichting die verlangd wordt.  
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g) Houtbouw: als we duurder bouwen gaat ook de grondprijs omhoog. Daar is wel een kleine aanpassing op 

gemaakt als dat daar nog wel onderhandelingsruimte zou kunnen zijn. Koos ziet ook daar ruimte voor een 

conflict dat we tijdig bij de kop moeten pakken  

h) Parkeren op eigen terrein is andermaal aan de orde geweest. Te zijner tijd moeten we een lagere norm 

aanvragen en onderbouwen maar dat is nu nog niet aan de orde. Wel plannen in de massastudie. 

i) Pilot houtbouw: DeltaWonen gaat al een houtbouw project realiseren in Fase 1. Niet duidelijk of dat de pilot 

is waar de ChristenUnie op doelt. 

j) Pilot meerwaardebeding is al naar Besteburen gegaan.  

k) Het plot Y1 is nu aan GBH en MMWZ de Tippe toegewezen voor een verkenning, waar anderen vooralsnog 

geen rechten op kunnen doen gelden. Didamarrest (‘gemeente mag niet zomaar een stuk grond aan een 

partij aanbieden’) is onder beoordeling door de gemeente, omdat het zowel voor Knarrenhof, Klein Wonen 

de Tippe en ons geldt. Gemeente vindt dit vooralsnog projecten die een dergelijke voorkeursbehandeling 

rechtvaardigen.  

We zitten nu in de pre-verkenning. Als we hier goed doorheen komen gaat Didamarrest spelen.  

 

4) Fysieke bijeenkomsten 13-7 en 24-7 

Woonwensen van degenen die gisteren aanwezig waren, op basis van de maten die Terhalle Ecobouw hanteert 

en ieders beschikbare budget. 

  Netto Vloeropp. Woonlaag Hoek 

Bregje en André 88m2 beide mag 

Koos en Maja 96 – 106m2 BG ja 

Segerien 59 - 71m2 verdieping mag 

Sandra en Wim 71m2 BG ja 

Erik en Margreet 106-120m2 BG  ja 

Anita 71m2 verdieping ja 

Annie en Henk 96m2 BG ja 

 

In het programma van de 24ste gaan we weer bouwen en kijken we ook naar de projectaanpak en de kwaliteiten 

die nodig zijn voor CPO.  

Koos stelt voor alvast een overzicht te maken van de kwaliteiten die nodig zijn, door het project op te knippen in 

verschillende fasen en wat die nodig hebben. Bregje neemt dit mee in de planning 

Iets over ervaringen met Passief huis. Een kort verhelderend Engelstalig filmpje daarover is te vinden op              

https://m.youtube.com/watch?v=cFYVf2XXE_Y 

 

Voor zondag 24 juli zijn aangemeld: Bregje en André (nemen dranken mee), Koos en Maja (nemen appel- en een 

hartige taart mee), Sandra en (afhankelijk van de wind) Wim, Nico en Maria (nemen worteltaart mee), Margriet 

en  Timon, Nico Schoenmaker (neemt iets mee voor de lunch, gebakken of anderszins), Himke, Harrie en 

Segerien (wraps).  

 

5) Rondvraag  

a) Wim vraagt naar de naam van de houtbouwer waar we nu onze plannen op baseren: Terhalle ecobouw 

https://www.terhalle-ecobouw.nl/ en https://www.terhalle.de/ Zij hebben zelf een architect maar staan 

uiteraard open voor anderen die nodig zijn om eea te vervolmaken. Wim heeft grote belangstelling om bij 

hen op werkbezoek te gaan. 

 

Bregje sluit om 20:07 de vergadering 

https://m.youtube.com/watch?v=cFYVf2XXE_Y
https://www.terhalle-ecobouw.nl/
https://www.terhalle.de/

