
 NIEUWSBRIEF PROJECT ‘WONEN OP DE BULT'  
                               STICHTING DE GRIJPVOGEL   
Correspondentieadressen: Bovenweg 67, 8421DC Oldeberkoop en info@stichtingdegrijpvogel.nl                

www.stichtingdegrijpvogel.nl 
 

 
 
Nummer 16/ 9 juni 2016  
 
Met deze nieuwsbrief proberen we u op de hoogte te houden van de voortgang van het 
project ‘Wonen op de Bult’. Deze keer over de laatste brief van de gemeente.  
 
GEMEENTEBRIEF BOUWKAVELS WOLVEGASTERWEG 10 TE OLDEBERKOOP 
 

Onderstaande brief (gedateerd 10 mei 2016) ontvingen wij op 18 mei 2016 (!), ruim drie 
en een halve maand na indiening van de schetsplannen. Tussentijdse vragen van onze 
kant om aanvullende informatie over de voortgang zijn nog niet concreet beantwoord. 
Uit de brief wordt duidelijk dat er voor de invulling van het oorspronkelijke Blughut-
terrein in principe nog twee ‘spelers’ over zijn: Stichting de Grijpvogel en de Zethoven 
Bouwplan Groep. Het gaat voor de gemeente nu om nadere onderbouwing van de 
plannen door de indieners (financiële onderbouwing en marktvraag). Daar krijgen ze 
slechts een week of zes de tijd voor. 
Hieronder eerst de brief. Daarna volgt ons voorlopige commentaar.  
Wij zien graag uw reacties tegemoet: tips, argumenten, vragen, suggesties, 
verwijzingen etc. Die kunnen bijdragen tot gedegen antwoorden aan de 

gemeente. 
 
Geachte heren Wuijts en Van der Sluis, 
 
Op 29 februari 2016 hebben wij het plan 'Da's Bercoop!' van u ontvangen. Op 10 mei 
2016 is dit plan, tezamen met een tweetal andere plannen, besproken in het college. 
 
College besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2016 besloten om: 
1. kennis te nemen van de binnengekomen plannen; 
2. Stichting De Grijpvogel en Zethoven Bouwplan Groep vragen om een nadere 
onderbouwing van de plannen (financiële onderbouwing en marktvraag); 
3. vast te houden aan de systematiek Nota Grondprijzen, waarbij de grond 
marktconform moet worden verkocht. 
Nadere onderbouwing 
Graag ontvangen wij van u een nadere onderbouwing wat betreft financiering en 
marktvraag. Wij bieden u hiervoor een termijn t/m 30 juni 2016. 
Het doel hiervan is dat wij inzicht willen hebben in de haalbaarheid van alle aspecten 
van het plan. Op basis van volledigheid willen wij een keuze kunnen maken. 
Afhankelijk van de door u geleverde aanvullingen zullen wij de vervolgstappen bepalen. 
Vragen? 
Bij vragen kunt u contact op te nemen met Henri Jonker of Nico Bootsma. U kunt hen 
bereiken via het algemene telefoonnummer. Wij treden graag in nader overleg. 
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Wat betreft de ‘marktvraag’:  
In de afgelopen twee jaar hebben wij er bij het bestuur van Plaatselijk Belang 
Oldeberkoop op aangedrongen om (onder auspiciën van het bestuur) een onderzoek in 
het dorp te houden naar de behoefte o.a. aan seniorenwoningen. Het PB-bestuur heeft 
dit onderzoek niet ondersteund. Zij achtte het niet nodig.  
Als initiatiefnemers hebben wij wethouder De Boer verzocht op 2 april 2016 tijdens de 
Woonmarkt in Oosterwolde bij oudere en jongere bezoekers belangstelling voor ons 
project te peilen. Tot onze verrassing is dit verzoek geweigerd en wel met het argument 
dat de gemeentegrond nog niet is verkocht.  
Tijdens de presentatie van de schetsplannen van architect Max van Huut eind februari 
2016 heeft ca. 1/3 van de meer dan 50 belangstellenden schriftelijk aangegeven dat 
men belangstelling heeft om op het oude Blughut-terrein te willen wonen in een 
woonontwerp van Van Huut (m.n. het ‘hofjemodel’). Dagen daarna zijn nog enkele  
e-mails binnengekomen met meldingen, die van belangstelling getuigen voor ‘Wonen op 
de Bult’. Voor ons zijn dit duidelijke indicaties van de bestaande behoefte aan het type 
huisvesting dat wij willen realiseren.  
Wij zijn voornemens samen met de architect workshops te organiseren gericht op 
concretere uitwerking van de schetsplannen. Wij zijn ervan overtuigd dat ook deze 
activiteiten de behoeften aan ‘Wonen op de Bult’ verder zichtbaar zullen maken.  
 
Wat betreft de ‘financiële onderbouwing’ 
Tot dusverre hebben wij van verschillende kanten steun ondervonden bij het maken 
van een investeringsraming (WoonFriesland) en het opstellen van voorlopige begrotingen 
(o.a. Jorritsma Bouw en een plaatselijke ondernemer). Tevens heeft een bank ons in 

principe een krediet ter hoogte van 65% in het vooruitzicht gesteld. Daartoe dienen wij 
qua financiële haalbaarheid te voldoen aan het kunnen tonen van:  

- een investeringsbegroting en hierop sluitende staat herkomst middelen; 
- een sluitende (meerjarige) exploitatiebegroting.  

In dit stadium is het uiteraard nog te vroeg om daaraan te kunnen voldoen. De 
gemeente kan dit ook niet van ons verlangen. 
Aan de andere kant is het noodzakelijk dat we grip krijgen op de door te gemeente te 
verkopen grond. Wij denken dat dit mogelijk is met vermogende ondersteuners, die borg 
of garant willen staan voor de aankoop van de grond of mogelijk zelfs in deze grond 
willen investeren. Daarmee kunnen zij de uitvoering van ons bouwplan helpen 
realiseren.  
Wij zoeken daarom nog aanvullend contact met financieel vermogenden die een 

zinvolle bestemming zoeken voor hun kapitaal en zodanige sympathie voor ons 
project hebben dat zij bereid zijn dit te ondersteunen. Uit een voor ons gemaakte 

investeringsraming valt op te maken dat een rendement van 5% haalbaar moet 

zijn. 
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Wij horen graag extra tips om deze personen te benaderen in het licht van het 
bovenstaande. Ons project zou er aanzienlijk kansrijker door worden indien we hier een 
flinke stap kunnen zetten. Dat is uiteraard goed voorstelbaar. 
 
Overigens hebben we nog geen concreet zicht op de uiteindelijke hoogte van de 
investering.  Het aantal benodigde m2’s kennen we nog niet concreet. Navraag bij de 
gemeente heeft tot dusverre geen precieze informatie opgeleverd. 
Het totale terrein heeft volgens de gemeente een oppervlakte van 9015 m² bruto. Daar 
valt om verschillende redenen (o.a. de paardenstallen) een flink aantal m2’s vanaf. De 
verantwoordelijke wethouder en een ambtenaar van de afd. Ruimte hebben in het 
verleden mondeling als indicaties netto oppervlaktes van zowel boven als onder de 
7.000 m2 genoemd.  

Door Jorritsma Bouw is aangegeven dat een acceptabele verkoopprijs per wooneenheid 
slechts mogelijk is door een drastische verlaging van de kavelprijs of beperking van het 
totale aantal m2’s tot ruim 3000 m2. Een totaal van meer vierkante meters wordt 
onhaalbaar geacht. De grond zou dan onverkoopbaar zijn. 
 
Wij zijn voornemens eind juni 2016 aan de gemeente onze antwoorden toe te sturen. 
 
Projectgroep ‘Wonen op de ‘Bult 
Jetze van der Sluis/ j.v.d.sluis@home.nl  
Frans Wuijts/  info@stichtingdegrijpvogel.nl 
 
 
Belangrijke uitgangspunten van de projectgroep ‘Wonen op de Bult’ ten aanzien van het 

Blughut-terrein: 
- betaalbare (huur)woningen vooral voor senioren en starters; 
- behouden/versterken van aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de dorpskern van 

Oldeberkoop; 
- activeren en ondersteunen van betrokkenheid van de inwoners van Oldeberkoop bij 

de invulling van de bouwplannen; 
- realiseren van een bijzondere entree van het dorp (denk aan historie en het 

beschermde dorpsgezicht).  
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