
 

 

Concept verslag ALV 6-10-2022, 19.30 online 
Link voor videogesprek: https://meet.google.com/aae-qnep-yek 

 
Aanwezig: Bregje (voorzitter),, Harrie, Koos, Maja (iets later), Erik, Nico Schoenmaker (vanaf 19:45), 

Annie en Henk (vanaf 20:15 vanuit de auto en 20:45 vanuit huis), Nico en Maria (?) Seine, 
Margriet en Timon (alleen de eerste 10 minuten), Segerien (verslag) 

Afgemeld: Sandra en Wim 
Afwezig: Margreet (kwam na 21:00 nog even): André  
 
1. Opening, mededelingen 

a. Nieuwe leden: geen bezwaren tegen toetreding van Erik en Margreet als leden: van harte 
welkom! Ze draaien al mee in werkgroepen: fijn!! 

b. Timon en Margriet hebben een appartement in Amersfoort gekocht in een woongroep (‘de 
berg’). Dichter bij Amsterdam en mogelijkheid daar atelier aan te houden heeft de doorslag 
gegeven. Het besluit is ze zwaar gevallen en ze nemen met spijt afscheid van de 
Groeneburenhof  

c. José Steinbusch trekt zich met spijt terug. Onderstaand haar mail met verzoek die te delen 
 

Ik vond het erg prettig om afgelopen tijd de gelegenheid te hebben gekregen om kennis te maken met het 
concept van de Groene Burenhof en met de deelnemers ervan. Ik heb veel respect voor de wijze en de 
doorzettingskracht waarop jullie dit mooie doel willen verwezenlijken. De kennismaking met jou en Maja, het 
mogen deelnemen aan de AVL en de kennismakingsdag met de buren hebben mij een beeld gegeven van hoe 
verbindend het kan zijn om met een fijne groep mensen samen te werken aan het gezamenlijk doel voor 
duurzaam en levensbestendig wonen. 
Ik kwam op het spoor van Groene Burenhof nadat ik oriënterend op zoek ging naar een perspectief voor 
toekomstig wonen. Vragen die ik voor mijzelf had waren: hoe gaat het in zijn werk, past het bij mij,  waar zou ik 
willen wonen en wanneer wil ik dit. 
Hoezeer ik ook alleen maar leuke mensen en kanten hiervan tegenkwam merkte ik ook dat ik er wat onrustig over 
werd. Ik heb dit voor mezelf onderzocht en ben er achter gekomen dat dit te maken heeft met de laatste twee 
vragen over waar en wanneer. Het is voor mij nu nog te vroeg en ik ben er nog niet aan toe om nu in te stappen in 
het project. 
Ik wil jou (Bregje) en de andere deelnemers hartelijk danken voor de gastvrije ontvangst. Ik hoop dat jullie snel 
deelnemers vinden, dat zou toch te verwachten zijn met een dergelijk mooi project, en ik wens jullie veel succes 
met de voortzetting. 
Was getekend, José Steinbusch 

 
d. Harrie kwam Jettie tegen in de stad. Zij is afscheid aan het nemen van Zwolle en aan het 

ontspullen. Zij doet de hartelijke groeten!!   
 
2. Conceptverslag ALV  15-9-22       vaststellen     

a. Harrie staat ten onrechte genoteerd als aanwezig. Hij had zich afgemeld  
b. punt 2: ‘gemeenschappelijke ruimte omslaan per persoon’ staat op Bregjes lijst ‘later 

agenderen’ 
c. n.a.v. 3b: buro Maan en haar betrokkenheid bij totstandkoming Kavelpaspoort: dat zal 

alsnog een vorm krijgen, vooral omdat het format van buro Maan de beoordeling in het 
regieteam aanzienlijk zal vereenvoudigen.  
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d. n.a.v. 3d: hoe reserveringsovereenkomst bij de Bongerd is gegaan: Harrie geeft aan dat de 
situatie daar heel anders was en niet vergelijkbaar. Wij sluiten nu waarschijnlijk als 3 
afzonderlijke partijen een overeenkomst en maken met elkaar een beheersovereenkomst. 
Werk voor de werkgroep juridisch! 

e. n.a.v. 4a: kort na de ALV liet Ben Jan Smit weten dat de gemeente eerst zelf een standpunt 
wil bepalen t.a.v. wooncoöperaties en dat wij daarom niet bij het gesprek met Peter Kuenzli 
aanwezig mogen zijn 

f. punt 4: gesprek Koos en Bregje met Jolien Elshof van de ChristenUnie is nog niet geweest. 
Graag alsnog, liefst voor het raadsgesprek over de ‘publieke leefomgeving’ (is nog geen 
datum voor gepland). Ook vanwege wens CU om een project in hout mogelijk te maken. 

g. punt 4: voorzet Segerien voor een paragraaf over co-creatie en CPO. Heeft er aan 
geschreven en frustraties gekanaliseerd. In het kernteam hebben we uiteindelijk besloten 
uitsluitend opbouwend over onze samenwerking te spreken.  

 
3. Terugblik 18-9-22 MMWT en GBH     

a. Was een leuke dag. Er is wel veel verschil tussen de verenigingen. De indruk ontstond wel 
dat men bij MMWT nog vooral belangstellend is, maar nog niet heel betrokken. Nog weinig 
daadkracht. Wel leuke mensen om mee rond hetzelfde grasveld te wonen. NB: ‘gemengde 
buurt’ kan een belangrijk aspect zijn bij de werving!! Harrie bevestigt dat er wel een paar 
heel nieuwe mensen zijn bij MMWT maar die lijken zich wel actief in te zetten.  
Voor betrokkenheid werkt meer inzicht in wat we precies met elkaar gaan doen.  

b. Uitwisseling van mailadressen is nog niet geweest: wij hebben opgestuurd en nogmaals 
gevraagd ook te ontvangen. Zondag as heeft MMWT ALV. 

c. Voorstel komende ontmoetingen:  
zaterdag 19 november, zondag 15 januari en zondag 19 maart. Heel graag met Nico en 
Maria maar een volgend bezoek aan NL zit nog niet in hun planning. 

d. Segerien stuurt foto’s die José gemaakt heeft door. Wie heeft nog meer foto’s gemaakt? 
 
4. Werkgroepen plot Y1      vaststellen         

a. discussie of Bouw en Groene Draad gescheiden of samen moeten. We moeten zeker geen 
dingen dubbel doen en Bouw kan z’n voordeel doen met wat de Groene Draad al uitgezocht 
heeft. Groene Draad maakt overzicht van wensen zodat Bouw er mee verder kan. 
Vervolgens komen uit overleg met bouwers ongetwijfeld zaken die Groene Draad moet 
uitzoeken 

b. Werkgroep communicatie: werving van nieuwe leden heeft nu hoge prioriteit, reden 
waarom we vooralsnog gescheiden optrekken. Nico Seine suggereert om via Funda te 
werven. KWT heeft uitgezocht dat een advertentie daar €375 kost, dus dat is best de moeite 
waard. We onderzoeken de mogelijkheden (groenerwonen.com, woonfabriek, 
woongroepen.nl, vinexpress, Swollenaer, Stentor) en richten ons vooral op Zwolle en 
omgeving.  

c. Een paar namen wordt gewisseld. Wanneer MMWT ook namen heeft toegevoegd stuurt 
Segerien een bijgewerkte versie rond.  

 
5. Gemeente Zwolle gesprek 5-10     informerend    

a. Gesprek met Michiel Scheper en Jeroen Brugge. We hebben de préverkenning afgerond en 
daarvan zal in het regieteam van 13 oktober melding worden gemaakt. Het gesprek was 
open en ontspannen. Agenda was laat, maar bevatte veel toelichting waardoor wij ons goed 
konden voorbereiden. Vanuit de gemeente zullen nu . Francis Spikman als projectleider (zit 
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ook in het kernteam van Klein Wonen de Tippe (KWT) en Laura Pruik als project assistent 
Michiel Scheper in het kernteam vervangen. Segerien vernieuwt het document ‘wie is wie’. 
 

b. In het document ‘van Voorverkenning naar Kavelpaspoort’ is de parkeernorm aangescherpt 
en die zal de gemeente nu samen met verkeerskundigen inhoudelijk bekijken en beoordelen 
of het voldoende basis is om de parkeernorm te verlagen. Naast die goedkeuring is een 
schetsontwerp nu het belangrijkste dat nog ontbreekt om het kavelpaspoort te kunnen 
maken en uiterlijk 1 februari 2023 een reserveringsovereenkomst te kunnen sluiten 
(daarover straks meer van Bregje) 
 

c. Financieel uitgangspunt op dit moment van de gemeente:  
i. De grondprijs bedraagt 25% (grondquote) van de VON-waarde van het totale plan.  

ii. Voor de sociale huurwoningen in het plan kan worden uitgegaan van €125 per m2.  
iii. VON – Vrij Op Naam prijs: inclusief grondkosten, bouwkosten bijkomende kosten 
iv. Per m2 woonoppervlakte voor appartementen ligt de VON waarde minstens op 

€4500 inclusief BTW. 
v. Per m2 woonoppervlakte voor grondgebonden woningen ligt de VON waarde op 

minstens €3500 inclusief BTW.  
vi. Op basis van het kavelpaspoort en het uiteindelijke plan (DO) kunnen de definitieve 

grondkosten worden vastgesteld: taxatie minus de kosten voor bouw- en woonrijp 
maken.  

Toelichting  

• Appartementen 4500/1,21 = 3719 – grondquote 25% = €2789 voor bouw en 
bijkomende kosten per m2 GBO (gebruiksoppervlakte).  

• Bij een grondquote van 20%:  4500/1,21= 3719 – 20% = 2975 euro voor bouw en 
bijkomende kosten 

 
Bij 15 appartementen van gemiddeld 100m2 zijn de kosten 6.750.000 
Bij 15 appartementen van gemiddeld 90m2 zijn de kosten   6.097.500 
 
Veel factoren die meespelen: grondquote, m2, prijzen bouwmaterialen, hout of niet, 
marktwaarde, taxatie 
 

d. Proces,  planning, vervolg (zie bijlage) 
i. Opstellen kavelpaspoort en sluiten reserveringsovereenkomst: uiterlijk 1 februari 

2023. Hiervoor is een waardebepaling nodig.  
ii. Opstellen VO (voorlopig ontwerp) 1 juni 2023  

iii. Opstellen DO (definitief ontwerp) 1 oktober 2023  
iv. Opstellen en sluiten koopovereenkomst 1 november 2023  

NB: Dit zijn uiterste termijnen. Het zou mooi zijn als het proces sneller doorlopen kan 
worden. Dit is afhankelijk van factoren als financiën en vergunningen. Het aantal 
vergunningen dat per jaar mag worden afgegeven is gemaximeerd i.v.m. het stikstofbeleid. 
De gemeente is bezig met het in beeld brengen van de vergunningen van 2022 en 2023.  
 
Ook moet de gemeente in het kader van het DIDAM arrest bekend maken dat ze 
voornemens is om de grond aan ons te verkopen. Anderen hebben dan 3 weken de tijd om 
te reageren en zich daar ook voor te melden. Als daar geen reactie op komt mag de 
gemeente de verkoop aan ons doorzetten. Het voornemen t.a.v. KWT is gisteren gemeld. 
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Het 1e plot waarvoor dit gold in de Tippe was Knarrenhof. Op die publicatie zijn geen 
reacties gekomen dus die mogen doorgaan. 

 
6. Gesprek bouwers  Houtbouw       informerend  

We hebben een schetsontwerp nodig en dus een architect. We kunnen van DNR De nieuwe Regeling 
gebruik maken om een opdracht aan een architect te formuleren. We willen vasthouden aan een 
volgorde waarin de bouwmaterialen voorop staan.  
Gesprekken met houtbouwers tot nu toe: 

a. Terhalle: staat even in de wacht.  
b. FLETTS: nog geen tweede gesprek. 
c. Plegt-Vos: afspraak op 12 oktober. Plegt-Vos realiseert samen met DeltaWonen 29 

woningen van hout in De Tippe.  https://plegt-vos.nl/projecten/de-tippe-f6 
d. Heutink: over 3 weken afspraak met Floris Gunters. Heutink is bekend in de Tippe, heeft het 

gebouw Stories in hout gebouwd en heeft ervaring met CPO. https://www.heutinkgroep.nl/  
e. Finch: deed er erg lang over om te reageren. Nog niet zeker of en wanneer we een afspraak 

kunnen maken 
Nico W en Koos worden betrokken bij het kiezen van data om met bovenstaande houtbouwers 
oriënterende gesprekken te voeren 
 

7. Nieuwe vergadermomenten voor de ALV   vaststellen 
Voor een aantal mensen is de donderdagavond lastig om te vergaderen. Erik stuurt Segerien de data 
waarop hij niet beschikbaar is. Segerien informeert of Sandra en/of Wim overwegende bezwaren heeft 
tegen woensdag en/of vrijdag en maakt zo mogelijk een rooster waarin we afwisselend op woensdag 
en op vrijdag vergaderen.   

 
8. Rondvraag  

a. Koos: jammer dat we afscheid moeten nemen van leden; fijn dat Margreet en Erik er nu bij 
zijn. Hopelijk komen Annie en Henk spoedig met hun aanvraag van het lidmaatschap. 
Werving is op dit moment wel heel belangrijk! 

 
 
Bregje sluit om 21:25 de vergadering 
 
 
 

https://plegt-vos.nl/projecten/de-tippe-f6
https://www.heutinkgroep.nl/

