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Volendam, 29 oktober 2013 
 
 
Onderwerp: Aanbiedingsbrief GPO kavels fase 6 de Broeckgouw 
 
 
Geachte aspirant koper van een kavel in Gezamenlijk Particulier Opdrachtgeverschap, 
 
In de Broeckgouw worden met enige regelmaat kavels aangeboden voor het ‘bouwen in eigen 
beheer’1. Na het grote succes van eerdere uitgiftes, worden in fase 6 wederom kavels in Gezamenlijk 
Particulier Opdrachtgeverschap2 (GPO) aangeboden.  
 
Met deze brief willen wij u kort toelichten wat met het begrip GPO wordt bedoeld en op welke wijze u 
een spannend bouwproces op goede wijze kunt doorlopen. 
 
Hoe bemachtig ik een kavel? 
Op het bijgevoegde aanmeldingsformulier voor de GPO kavels staat onder de ‘Procesbeschrijving 
verkoop woningen de Broeckgouw’ beschreven op welke wijze de Gemeente de kavels in verkoop 
brengt. Op dit moment worden vijf kavels in verkoop gebracht, die zijn aangewezen voor twee- en 
drie-onder-één- kap woningen die in eigen beheer gebouwd mogen worden. De kavels variëren in 
grootte en prijs (zie prijsoverzicht).  
 
De 3^1-kap kavels worden via de toewijzingsregeling met voorrang aan starters aangeboden, de 2^1-
kap kavels worden via loting toegewezen. 
 
GPO, wat is dat?  
GPO staat voor ‘Gezamenlijk Particulier Opdrachtgeverschap’. Hierbij krijgt u een bouwrijpe kavel in 
bezit, waarop u zelf uw woning kunt ontwikkelen en (laten) bouwen. U kiest en betaalt dus zelf uw 
architect, aannemer, bouwbegeleider – en eventueel overige adviseurs – voor het ontwerp en de 
bouw van uw woning.  
 
Het enige dat u daarbij moet beseffen, is dat uw kavel aan een ander kavel grenst, waarop eveneens 
in eigen beheer een woning wordt gerealiseerd. Hierdoor is onderlinge afstemming tussen en 
afspraken met de eigenaren van de naastgelegen kavel(s), uw toekomstige buren, noodzakelijk.  
 
GPO, hoe doe je dat? 
Indien u een GPO- kavel verwerft, wordt u zelf verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van uw 
woning, en daarmee – samen met uw buren – ook voor de bouwkosten en planning. 
 
Alhoewel u volledig vrij bent in de aanpak om de woningen te realiseren, 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.  

                                                   
1 15 Vrije kavels langs het natuurpark en 2x 8 GPO- kavels voor rijwoningen in fase 2 & 4.  
2 Dit begrip is ook bekend als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap of Bouwen in eigen beheer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Zowel het ontwerp en advisering als de bouw kunnen voordeliger worden ingekocht wanneer 
er meerdere woningen worden gerealiseerd. Het is dus verstandig bouwbegeleiding, architect 
en aannemer gezamenlijk te benaderen. 

3. Wij adviseren u om over gaan tot het oprichten van een juridische rechtspersoon (een 
vereniging of stichting), om onderlinge discussie te voorkomen en een heldere structuur te 
creëren. 

4. Zoek vroegtijdig contact voor uw overleg met de stedenbouwkundig supervisor van de 
Broeckgouw. Zo raakt u snel op de hoogte van de beeldkwaliteitseisen en welstandscriteria 
die worden gehanteerd. Tevens adviseert hij over uw eerste schetsontwerpen. 

 
Richtlijnen 
Als u een kavel hebt gekocht, dient de te ontwikkelen woning allereerst te passen binnen het 
bestemmingsplan en moet deze voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde 
Welstandscriteria.  
 
Voor de kavels aan het Pinkewad heeft de gemeente Edam-Volendam aanvullende richtlijnen van 
toepassing verklaard. Een afgestemd beeld qua architectuur en openbare ruimte komt immers ten 
goede aan alle woningen. Op deze manier is sprake van een goed evenwicht tussen individuele 
vrijheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
In het boekwerk met de richtlijnen is bovendien een toelichting op de bestemmingsplan bepalingen en 
Welstandscriteria gegeven. Deze richtlijnen maken deel uit van de koopovereenkomst. Om u verder 
te begeleiden bij het ontwerpen van uw woning, biedt de gemeente na verkoop een tweetal 
overleggen aan met de stedenbouwkundig supervisor van de Broeckgouw.  
 
Tot slot 
Wij hopen dat u hiermee een beeld heeft gekregen van GPO. Indien u vragen heeft over dit 
onderwerp, dan kunt u zich richten tot het projectbureau de Broeckgouw, (broeckgouw@edam-
volendam.nl / 0299 - 398 420) of één van de medewerkers tijdens de bouwmarkt van 14 november 
2013.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend.  
 
 
Bijlagen bij deze brief: 
 

1. Concept koopovereenkomst met de volgende bijlagen:  
1a. Richtlijnen GPO; Pinkewad, d.d. 8 oktober 2013, kenmerk 172.401.72  

2. Aanmeldingsformulier met de volgende bijlagen: 
2a. Kaart met kavellocatie, -oppervlakte en –prijs in fase 6 d.d. 29 oktober 2013 met 

kenmerk . 
2b. Procesbeschrijving verkoop woningen de Broeckgouw (zie achterzijde 

aanmeldingsformulier).  
 


