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In deze nieuwsbrief besteden wij vooral aandacht aan de bijeenkomst van 
gegadigden voor ‘Wonen op de Bult’ op 18 juli 2016 en een belangrijke brief aan de 
gemeente.  
 

1. BIJEENKOMT OP 18 JULI 2016 IN MFA MEJANDER 
Zeker 40 belangstellende bewoners uit Oldeberkoop en directe omgeving kwamen 
op 18 juli jl. in de MFA bijeen om met elkaar stil te staan bij de voortgang van het 
Project ‘Wonen op de Bult’. Na de presentatiebijeenkomst op 26 februari jl. met 
ruim 50 aanwezigen, waarin door architect Max van Huut de schetsplannen werden 
getoond,  was dit een verrassend goede opkomst op deze warme zomeravond. Vele 
nieuwe gezichten konden worden verwelkomd. De interesse was groot en het 
enthousiasme aanstekelijk. De bijeenkomst was bekend gemaakt via een 
persbericht in de regionale bladen en een flyer die in het dorp was verspreid.    
De bedoeling van de avond was vooral om bij de aanwezigen te peilen of zij zich als 
gegadigde voor een wooneenheid wilden aanmelden, vooral ook omdat de gemeente 
wil weten hoe het met de ‘marktvraag’ gesteld is. Dat was bij velen niet aan 
dovemansoren gevraagd. Velen reageerden via het invullen van vragenformulieren 
positief. De aanmeldingen druppelen ook na de bijeenkomst nog steeds binnen. 
Inmiddels hebben zeker 20 gegadigden zich gemeld. 
Tijdens de bijeenkomst werd vrij langdurig stil gestaan bij de geldvraagstukken van 
het project: de hoogte van toekomstige huur en koop, de hoogte van de grondprijs 
en dergelijke. Daarover bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Verschillende 
gegadigden hebben inmiddels aangegeven dat zij in het project willen investeren. 
Mee door al deze ondersteuning groeit het gezamenlijke optimisme over 
verwerkelijking van het project. 

 

  
 
 
 

 
2. BRIEF AAN GEMEENTE: ONDERBOUWING MARKTVRAAG EN 

FINANCIERING 
Op 21 juli jl. hebben wij aan de heer Nico Bootsma, ambtenaar afd. Ruimte van de 
gemeente Ooststellingwerf de brief aangeboden waarin naar onze mening een 
gedegen onderbouwing van de ‘marktvraag’ en ‘wijze van financiering’ staat 
beschreven.  
Hieronder de inhoud van de brief. 
 



Oldeberkoop, 20 juli 2016  
 
Geacht College, 
 
In uw brief d.d. 10 mei 2016 verzoekt u onze stichting om een nadere onderbouwing 
wat betreft marktvraag en financiering van onze ingediende schetsplannen.  
U heeft ons toestemming gegeven de termijn voor indiening te verlengen van 30 juni 
t/m 21 juli 2016.  
Graag voldoen wij aan uw verzoek. Wij menen dat wij op een gedegen wijze in staat 
zijn ons initiatief ‘Da’s Berkoop!’ (intussen het project ‘Wonen op de Bult’) op de 
aspecten ‘marktvraag’ en ‘financiering’ te onderbouwen.  
Daarbij zullen zowel gemeente als stichting zich gezamenlijk moeten realiseren dat 
er in dit stadium van de planvorming door geen van de partijen 100% waterdichte 
zekerheid kan worden gegeven. Er zijn immers nog verschillende zaken die nader 
geconcretiseerd moeten worden, zoals onder andere de grootte van het ‘uitgeefbare 
gebied’, alsmede de hoogte van de precieze prijs per vierkante meter.  
Hieronder werken wij onze onderbouwing van de aspecten ‘marktvraag’ en 
‘financiering’ verder uit. Wij beginnen met de ‘marktvraag’. 
 
Marktvraag  
Momenteel bevat de lijst met geïnteresseerden in de nieuwsbrieven ruim 80 namen 
en adressen. Naarmate het initiatief concreter wordt, neemt het aantal 
belangstellenden toe.  
Op 26 februari jl. heeft architect Max van Huut (van het architectenbureau Alberts 
& Van Huut te Amsterdam) in de MFA Mejander te Oldeberkoop de schetsplannen 
gepresenteerd met het hofjemodel en het boerderijmodel. Tijdens deze presentatie 
heeft ca. 1/3 van de meer dan 50 aanwezige belangstellenden via een 
enquêteformulier schriftelijk te kennen gegeven dat men geïnteresseerd is in ‘Wonen 
op de Bult’. Het ‘hofjemodel’ kreeg een duidelijke voorkeur. In de dagen daarna zijn 
nog meer e-mails binnengekomen met meldingen van geïnteresseerden.  
Op 18 juli jl. is deze behoefte nog eens nadrukkelijk bevestigd tijdens een 
bijeenkomst in de MFA met een 40-tal aanwezigen (waaronder velen die er op 26 
februari 2016 niet bij waren). Opnieuw een verrassend grote opkomst en dat op een 
zomeravond in de maand juli. Inmiddels heeft een 20-tal mensen zich als gegadigde 
voor een wooneenheid aangemeld. De vraag blijkt samen met het aantal  
belangstellenden van 26 februari jl. dus nog duidelijker te worden.  
 

  
 
Wij zijn van plan om in de komende tijd samen met de architect workshops te 
organiseren. Daarin kan met directe betrokkenheid van belangstellende bewoners 
het schetsplan concreter worden uitgewerkt.  



Ook nu al komen er in dit verband allerlei wensen en suggesties naar voren, zoals 
een gezamenlijke fietsenberging, aandacht voor de zorgfunctie, een kleine 
bibliotheek voor boeken en tijdschriften, ruimte voor gezamenlijke culturele 
activiteiten en met keukenfunctie, een huisartsenpraktijk met apotheek e.d. Daar 
kan  in de volgende fase van definitief ontwerp rekening mee worden gehouden. 
Als gemeente geeft u aan vast te houden aan de systematiek Nota Grondprijzen, 
waarbij de grond marktconform zou moeten worden verkocht. 
We hebben begrepen dat het aantal vierkante meters ‘uitgeefbare gebied’ niet gelijk 
is aan de totale kadastrale oppervlakte van 9.015 m2 en dat de gronden van de 
paardenstal en de jeu de boulesbaan daarop in mindering gebracht dienen te 
worden. Ook zal er een gedeelte moeten worden gereserveerd voor landschappelijke 
inpassing.  
Wij zijn van opvatting (en velen met ons in het dorp) dat ons schetsplan uitermate 
goed past bij ‘de allure van de entree’ van Oldeberkoop. Tegelijkertijd is ons plan 
niet primair gericht op het zogenaamde ‘hogere segment’. Zou het plan echter toch  
onderhevig moeten zijn aan de in genoemde nota hoogste grondprijs van € 135,- ex 
btw per vierkante meter, dan zouden daardoor de te bouwen wooneenheden qua 
prijspeil juist voor onze doelgroepen onbereikbaar worden. Dat is zelfs ook al het 
geval indien de grondprijs voor het middensegment zou worden gehanteerd. 
Jorritsma Bouw (één van de grootste bouwers van Noord-Nederland) heeft 
aangegeven dat een acceptabele verkoopprijs per wooneenheid op deze locatie  
slechts mogelijk is met een drastische verlaging van de kavelprijs en/of door 
beperking van het totale aantal vierkante meters aan te kopen grond tot ca. 3200 
m2. Deze stelling kan dit bouwbedrijf onderbouwen met concrete berekeningen. 
Desgewenst sturen wij u deze toe. 
Ten aanzien van de financiering van ons plan wordt onze projectgroep van 
verschillende kanten ondersteund: 

- door woningcorporatie WoonFriesland met het maken van een 
investeringsraming; 

- voor het opstellen van voorlopige bouwbegrotingen door Jorritsma Bouw en 
Aannemersbedrijf Houwer – Jansen;  

- door een bank in het midden van ons land die onder voorwaarden een krediet 
ter hoogte van 65% van onze kredietbehoefte in het vooruitzicht heeft gesteld. 

 
Voor de financiering gaan wij uit van onderstaand werkmodel. 
 

INVESTERINGSBEGROTING/STAAT HERKOMST MIDDELEN PROJECT ‘WONEN 
OP DE BULT’  

Krediet- en aflossingstermijn 20 jaar (?) 

Investeringen 
 

Herkomst middelen 

 
Raming bouwkosten all in      

 
Bankkrediet 65%                       

 
Grondkosten                                                                  

 
Particuliere medefinanciering*                               

 
 

 
Verkoopopbrengsten                                                       

 
TOTAAL 

 
TOTAAL 

*Inmiddels overwegen enkele gegadigden voor een wooneenheid medefinanciering 

van het project in een nader te onderzoeken vorm (borgstelling, achtergestelde lening 
of anderszins). 



 De minipeilingen tijdens de bijeenkomsten van 26 februari en 18 juli jl. geven een 
mix aan in de voorkeur voor huren of kopen. Beide mogelijkheden worden voorlopig 
open gehouden. Er lijkt bij de gegadigden een lichte voorkeur te bestaan voor 
huren. Die uitslag lijkt in lijn met resultaten van dieper gaande onderzoeken in 
diverse plaatsen in ons land in de afgelopen jaren. Ouderen blijken om diverse 
redenen relatief de voorkeur te geven aan huren boven kopen.  
Tijdens de bijeenkomst van 18 juli jl. hebben de aanwezigen bovengenoemde 
behoeften aan kopen en huren nog eens bevestigd door op een enthousiaste wijze 
ondersteuning te betuigen voor het schetsontwerp van het hofje van architect Max 
van Huut. 
Voor het project ‘Wonen op de Bult’ zal dit gegeven onder meer consequenties 
hebben voor de rechtspersoon van de opdrachtgever (indien noodzakelijk 
bijvoorbeeld een Stichting ‘Wonen op de Bult’, Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO), een wooncoöperatie e.d.), voor de wijze van financiering 
(anders ingeval van huren dan bij kopen of bij een mix) en voor de diverse actoren 
in het organisatiemodel van het project. (zie bijlage). 
In dit verband doen wij een beroep op uw college om samen met onze projectgroep 
in een vorm van onderzoekende samenwerking de meest geëigende prijs overeen te 
komen, zoals beoogd wordt in de Nota Grondprijzen 2016 (o.a. par. 3.3 Vrije sector 
kavels/Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
 
Tenslotte 
In het bovenstaande hebben wij gepoogd u als college te informeren over de stand 
van zaken. Wij hopen daarmee van u het vertrouwen te kunnen krijgen in de 
inhoud en aanpak van ons project: 

- we hebben de overtuiging dat er in de komende tijd bij de verdere uitwerking 
van het project nog meer gegadigden zullen komen voor ‘Wonen op de Bult’; 

- we hebben tevens de overtuiging dat door de varianten van huren en kopen 
en door de positieve betrokkenheid van bank, bouwondernemingen en vele 
andere ondersteuners ook de financiële haalbaarheid duidelijker zal gaan 
worden. 

Wij hopen dat uw college ons in de gelegenheid wil stellen in goed overleg, in een 
goede verstandhouding en goede samenwerking dit bijzondere project voor de 
samenleving van Oldeberkoop tot verwerkelijking te brengen. Vooral ook zien wij 
graag dat de gemeente ons in een meedenkende en faciliterende rol wil 
ondersteunen. 
Wij achten ons plan voor de ontwikkeling van het dorp Oldeberkoop van groot 
belang: 

- in sociaal-economisch opzicht mede in verband met het hiermee helpen 
voorkomen van verdere krimp;  

- vanwege de directe betrokkenheid van bewoners ‘van onderop’ bij de 
totstandkoming van het resultaat. 

Belangrijke uitgangspunten van ons project zijn: 
- betaalbare (huur- en koop)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).  
Wij zijn van mening dat wij met het bovenstaande in voldoende mate zowel de 
‘marktvraag’ als de beoogde ‘wijze van financiering’ hebben onderbouwd, rekening 
houdende met het huidige stadium van het proces.  



Wij zien daarom een positieve reactie van u vol vertrouwen tegemoet en zullen de 
mogelijkheid tot het geven van een nadere mondelinge toelichting op prijs stellen. 
Daartoe maken wij graag een afspraak met (vertegenwoordigers van) uw college. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Projectgroep ‘Wonen op de Bult’ van de Stichting de Grijpvogel, 
Jetze van der Sluis j.v.d.sluis@home.nl 
Frans Wuijts info@stichtingdegrijpvogel.nl 
 
 
Bloemlezing opmerkingen van belangstellenden/gegadigden 
 

 Wij willen in Oldeberkoop blijven wonen; 

 Ik heb altijd al van Oldeberkoop gehouden; 

 Huidige woning en tuin worden zo langzamerhand te groot; we willen graag kleiner 

gaan wonen; 

 We worden ouder en zouden graag een aangepaste seniorenwoning willen zonder 

trappen; 

 Wij zijn op zoek naar een locatie voor een huisartsenpraktijk met apotheek; hiervoor 

hebben wij ongeveer 200 m2 nodig; het liefst zouden wij kopen; 

 Ik vind dit prachtige plannen! 

 Dit plan past het beste bij het dorp; 

 Chapeau voor de architect! 

 Hoop echt dat dit plan het hart van de Oldeberkopers wint!! 

 Er bestaat geen twijfel dat dit het leukste plan is!! 

 In elk geval zijn dit betere plannen dan de drie villa’s; 

 Enzovoort……… 

Deze nieuwsbrief is verstuurd aan: 
- Ruim 100 belangstellenden uit Oldeberkoop en omstreken; 
- College van B&W, gemeenteraadsleden en betrokken ambtenaren van de Gemeente Ooststellingwerf; 
- Persredacties; 
- Overige (externe) betrokkenen. 
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