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Volendam, januari 2016 

 
Onderwerp: Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijk Particulier Opdrachtgeverschap (GPO-) kavels  
fase 6 de Broeckgouw  

 

 

Geachte aspirant koper van een GPO- kavel, 

 

Na vier succesvolle verkooprondes van kavels voor het in eigen beheer bouwen van een woning in de 

Broeckgouw, presenteren wij 4 nieuwe, luxe GPO-kavels in verkoop. Deze kavels zijn met de 

voorzijde gelegen aan het Pinkewad en hebben de achtertuin op het zuiden. Het aanbod betreft twee 

kavels voor twee-onder-een-kapwoningen. De locatie dicht bij het toekomstige landschapspark en de 

karakteristieke dijk aan het Markermeer is bijzonder fraai.  

 

Wanneer u een GPO-kavel koopt, kunt u samen met uw buren uw eigen huis ontwerpen en (laten) 

bouwen. Er worden nu kavels aangeboden voor in totaal 4 twee-onder-een-kapwoningen.  

 

Bij de verkoopinformatie treft u de concept koopovereenkomst. Onderdeel daarvan zijn de ontwikkel- 

richtlijnen voor de  te realiseren woning, waarin is aangeven welke bouwmogelijkheden er zijn. 

Daarnaast is een overzicht van de aangeboden kavels opgenomen met de kaveloppervlaktes en  

vrij-op-naam prijzen.  

Wanneer u een totaaloverzicht in 3D wilt hebben van de ligging van deze GPO- kavels ten opzichte 

van de rest van de Broeckgouw, kunt u uiteraard terecht bij  de projectmaquette die op het 

projectbureau aan de Zeestraat 35A staat. 

 

Met deze brief willen wij in het kort toelichten wat we met het begrip ‘GPO’ bedoelen, wat daar bij 

komt kijken en hoe u een kavel kunt bemachtigen. 

 

GPO, wat is dat precies en wat komt er bij kijken?  

GPO staat voor ‘Gezamenlijk Particulier Opdrachtgeverschap1”. Op een GPO- kavel kunt u zelf uw 

woning ontwikkelen en bouwen. U kiest en betaalt dus zelf uw architect, aannemer en 

bouwbegeleider (en eventueel overige adviseurs) voor het ontwerp en de bouw van uw woning. 

Mogelijk kunt u zelf enkele van deze werkzaamheden verrichten, al dan niet met de mede- kopers 

van naastgelegen kavels. Uw kavel en woning grenst aan een ander kavel met een woning. Hierdoor 

is onderlinge afstemming tussen en afspraken met de eigenaren van de naastgelegen kavels – uw 

toekomstige buren – noodzakelijk.  

 

Doorgaans vormt een groep kopers van GPO- kavels een vereniging of stichting. De vereniging of 

stichting kiest de architect, aannemer en bouwbegeleider en voert het overleg met de gemeente en 

anderen.   

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Dit begrip is ook bekend als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap of Bouwen in eigen beheer 
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Aanbevelingen 

Alhoewel u volledig vrij bent in de aanpak om de woningen te ontwikkelen en te bouwen, wil de 

gemeente Edam-Volendam u de volgende aanbevelingen meegeven: 

1. Zoek direct contact met uw toekomstige buren en maak heldere afspraken. Leg deze 

afspraken vervolgens goed vast.  

2. Zowel het ontwerp als de bouw kunnen voordeliger worden ingekocht wanneer er meerdere 

woningen door dezelfde architect worden ontworpen en/of door dezelfde aannemer worden 

gebouwd. Dit geldt ook voor de overige eventueel in te huren adviseurs zoals bijvoorbeeld de 

bouwbegeleider. Het is dus verstandig de bouwbegeleider, architect en aannemer 

gezamenlijk te benaderen. 

3. Wij adviseren u om over gaan tot het oprichten van een juridische rechtspersoon (zoals 

bijvoorbeeld een vereniging of stichting), om onderlinge discussie te voorkomen en een 

heldere besluitvormingsstructuur te creëren. Voor de aanvraag van beschikbare subsidies, 

bijvoorbeeld bij de Provincie, is een dergelijk rechtspersoon eveneens gunstig. 

4. Zoek vroegtijdig contact met de stedenbouwkundig supervisor van de Broeckgouw. Zo bent u 

snel op de hoogte van de beeldkwaliteitseisen en welstandscriteria die worden gehanteerd. 

 

Waar heeft u zich aan te houden? 

Als u een GPO- kavel hebt gekocht, dient de te ontwikkelen woning allereerst te passen binnen het 

bestemmingsplan2. Daarnaast moet het ontwerp van de woning  voldoen aan de door de 

gemeenteraad vastgestelde Welstandscriteria3. Ten slotte dient de te ontwerpen woning te voldoen 

aan daarvoor opgestelde richtlijnen (bijlage van de koopovereenkomst), vergelijkbaar met de vorige 

zelfbouw- ontwikkelingen in de Broeckgouw.  

De gemeente heeft de welstandscriteria en richtlijnen opgesteld om het uniforme karakter van de wijk 

te garanderen, hetgeen ook ten goede komt aan de waarde van alle te realiseren woningen. 

 

Hoe bemachtig ik een kavel? 

De GPO-kavels aan het Pinkewad (kavelnummers 634 en 635) zijn momenteel in vrije verkoop. De 

kavels met nummer 632 en 633 zijn reeds in optie genomen. Indien u interesse heeft in kavelnummer 

634 of 635 kunt u contact opnemen met Projectbureau de Broeckgouw via broeckgouw@edam-

volendam.nl of 0299- 398 398. 

 

Wanneer u overweegt een GPO- kavel te kopen, is de koopovereenkomst inclusief de bijlagen van 

toepassing. Op www.debroeckgouw.nl vindt u een concept van de koopovereenkomst, alsmede het 

overzicht van de kavels met VON-prijzen en de richtlijnen voor de uitwerking van een GPO-woning.  

 

Tot slot 

Wij hopen dat u hiermee een beeld heeft gekregen van het GPO. Indien u vragen heeft over het 

GPO-project, kunt u uiteraard contact opnemen met het projectbureau.   

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam 

 

Deze brief is automatisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend.  

                                                   
2 Bestemmingsplan 2005 (moederplan) en eerste partiële herziening 2007 beschikbaar via www.debroeckgouw.nl  
3 Welstandsnota (document de Broeckgouw) beschikbaar via www.debroeckgouw.nl.  
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