
 

Tel +31 6 19 34 36 93 * karin@dgvgroup.com * www.dgvgroup.com * 

 

 

 

 

Vragen en antwoorden ten aanzien van Mooijburg dd 16 maart 2020 

Omdat we vanwege de situatie met Corona de informatiebijeenkomst op 14 maart hebben afgelast 

en geen andere bijeenkomsten zullen hebben de komende tijd, maar vooralsnog wel de deadline van 

de gemeente hebben van 3 april, volgt hier een lijst met vragen en antwoorden waarmee we 

iedereen zo goed mogelijk van informatie willen voorzien zodat mensen een goede afweging kunnen 

maken of ze aan dit project willen deelnemen. 

 

Wat is MedeOpdrachtgeverschap en hoe werkt het 

MedeOpdrachtgeverschap (MO) is een tussenvorm tussen CPO (Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap) en een ontwikkeling door een projectontwikkelaar. Bij CPO doe je als groep 

alles zelf, mogelijk met bouwbegeleiding, bij een ontwikkeling door een ontwikkelaar kan je alleen 

nog wat invloed hebben op het “meer en minderwerk” van je woning (stopcontacten, een ander 

tegeltje in de badkamer ed.).  

CPO kost veel tijd en je moet alles tot aan de koop-aanneemovereenkomst zelf voorfinancieren 

(architect, onderzoeken, vergunningsaanvraag ). Bij de tussenvorm van MO heb je wel veel invloed 

en zeggenschap, maar de voorfinanciering is voor rekening van de ontwikkelaar en de ontwikkelaar 

neemt ook het proces op zich (waaronder ook de bouwbegeleiding). 

 In workshop sessies behandelen we de verschillende onderwerpen die je in een ontwikkeling 

doorloopt. Architect en ontwikkelaar leggen daarbij keuzes voor en geven aan wat de consequenties 

van de ene dan wel de andere keuze zijn.  

Hoe besluiten genomen worden, bij welk onderdeel de medeopdrachtgevers welke invloed hebben 

en hoe we risico’s beperken bepalen we komende week met de mensen met wie we daadwerkelijk 

de ontwikkeling in gaan door de wederzijdse tekening van de intentieovereenkomst. 

Kortom: De specifieke invulling bepalen we met de groep die de komende week het proces met ons 

aangaat. Globaal is het een CPO-traject maar zonder voorfinanciering en minder tijdsinspanning  

 

Wat zijn de maten van de appartementen (dit wordt samen bepaald, wij hebben alleen een richting 

gegeven) 

Richtmaten: 

 

S 46

M 58

L 86

XL 107

xxl 114

hoek 70
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Wat is er nog beschikbaar 

Alle 35 -48 appartementen zijn deze week nog beschikbaar. We hebben al wel geldige 

intentieverklaringen binnen, maar tot vrijdag 12.00 uur maakt iedereen even veel kans. 

Een vast omlijnd aantal appartementen is er nog niet. Ook is er nog geen vaste indeling of 

appartementsgrootte. Wel hebben we kaders van de gemeente mee gekregen. Per locatie: 

 

Onderdeel Kavel 07-06 Kavel 10-10 Kavel 12-06 

Kavelgrootte kavel 672 m2 762 m² 609 m² 

Maximaal m2 bvo*   2.580 m2  2.300 m² 2.100 m² 

Minimaal aantal vrije 
sector koopwoningen 

10 10 12 

Maximaal aantal vrije 
sector koopwoningen 

18 15 15 

*(inclusief parkeren, bergingen en verkeersruimten, e.d.) 

Deze week heeft iedereen de gelegenheid om de intentieovereenkomst te tekenen en met een kopie 

geldig ID in te dienen bij karin@dgvgroup.com   (neem bij het versturen van je kopie ID wel de 

voorzorgsmaatregelen in acht https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-

en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs)  

Aanvankelijk zouden we vanaf zaterdag 14 maart op basis van ‘wie het eerst komt die het eerst 

maalt’ de inschrijvingen aannemen, maar aangezien de bijeenkomst vanwege Corona is afgelast 

hebben we ervoor gekozen dat iedereen die deze week voor vrijdag middag 12.00 uur zijn getekende 

intentieverklaring inclusief kopie geldig ID heeft gemaild naar karin@dgvgroup.com dan wel 

afgeleverd bij Makelaarskantoor Hallie & van Klooster, IJburglaan 1279 Amsterdam even veel kans 

maakt. (moment van binnenkomst is leidend). 

 

Is er veel interesse? 

Ja, er zijn veel mensen geïnteresseerd. Voor de bijeenkomst van afgelopen zaterdag hebben zich 

meer dan 70 geïnteresseerden gemeld. Hoewel we aanvankelijk met “first come first serve” zouden 

werken hebben we dit los gelaten vanwege de afgelaste bijeenkomst afgelopen zaterdag door de 

Corona crisis. Iedereen die deze week de intentieverklaring inlevert voor vrijdag 12.00 uur dan wel 

via email karin@dgvgroup.com dan wel op het kantoor bij Hallie &Van Klooster IJburglaan 1279 

Amsterdam (het moment van binnenkomst is bepalend maakt even veel kans. 
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Is er nog een moment om contact te hebben? 

Voor de deadline van 3 april is er vanwege de situatie rond Corona geen bijeenkomst meer gepland. 

Met de groep mensen met wie we de intentie aangaan formeren we een Facebook groep en 

onderhouden we virtueel contact.  

 

Wie is de ontwikkelaar? 

De ontwikkelcombinatie bestaat uit Natrufied Architecten en DGV Group. Deze partijen werken al 

lange tijd samen en hebben hun sporen ten aanzien van duurzame projecten ruim verdiend.  Vanaf 

nu zullen we spreken over “team Mooijburg” als we het over de ontwikkelcombinatie hebben. 

Zie ook https://www.natrufied.nl/ en https://www.dgvgroup.com/   

 

Waar hangt het vanaf of het project wel of niet door gaat? 

We zijn in competitie met 4 andere ontwikkelaars. Voor 3 april dienen we ons plan voor de 

ontwikkeling indienen.  

• Per project dienen er minimaal 3 rechtsgeldige intentieovereenkomsten ingediend te worden 

(dus 9 in totaal). Dit is een minimale eis. 

• Daarnaast beoordeelt de gemeente ons plan van aanpak voor de ontwikkeling op  

- Samenwerking met de medeopdrachtgevers (inclusief risicobeheersing) 

- Duurzaamheidsambitie 

De ontwikkelaar die naar de mening van de gemeente het beste scoort op deze 2 punten wint de 

opdracht.  

 

Wat is het tijdpad? 

Vooralsnog ziet het tijdpad er als volgt uit: 

• Wenseninventarisatie en intentieovereenkomst tekenen vanaf 14 maart 

• Vrijdagmiddag 20 maart 12.00 sluiting eerste indiening intentieverklaring 

• Plan van aanpak, risicoanalyse en medeopdrachtgevers matrix maken 14 maart – 1 april 

• Indiening bij de gemeente 2 april 

• Gunning door de gemeente 11 juni 2020 

• Start ontwerp 15 juni 2020 

• Start bouw lente 2021 (indicatief) 

• Oplevering zomer 2022 (indicatief) 
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Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

Wanneer is de oplevering? 

De oplevering is gepland in de zomer van 2022 Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend 

worden.   

  

Wat gebeurt er als er grote vertraging is en er wordt veel later opgeleverd? 

Er wordt conform de gebruikelijk manier een overeenkomst aangegaan tussen kopers en bouwer 

(moment van koop en/of aanneemovereenkomst) . Hierin worden duidelijk afspraken gemaakt over 

bijvoorbeeld opleverdata. Deze afspraken zijn gestandaardiseerd en wijken niet af van het 

gebruikelijke. 

 

Wat gebeurt er als de ontwikkelaar failliet gaat? 

We nemen aan dat de vraag de bouwer betreft. Als de bouwer failliet gaat wordt het geheel door 

een andere bouwer afgemaakt . Er wordt gebouwd onder een, door de overheid gecertificeerd 

garantie instituut.   

 

Ik zie dat jullie met houtbouw werken, is dat al eerder gedaan?  

Ja houtbouw is in de landen rondom Nederland heel gebruikelijk. Ook in Nederland wordt er steeds 

meer in hout gebouwd. Ook appartement-complexen en hotels. Houtbouw heeft veel voordelen. Het 

belangrijkste is dat houtbouw een hele andere manier van bouwen voor staat. Het hout komt uit 

bossen waar in balans met de natuur hout wordt gewonnen terwijl flora en fauna gewoon door 

leven. Onder meer in Scandinavie wordt dit al decennia lang toegepast waardoor  het economisch 

interessant is om bossen te laten groeien en toch rendabel te maken. Vervolgens bouwen we van 

hout gezonde, brandveilige en aangename woningen die veel meer geprefabriceerd worden dan de 

gebruikelijke beton methode, waardoor de bouwtijd op de locaties aanzienlijk korter wordt, dat 

scheelt veel overlast in de stad maar maakt het voor de bouwers ook veel fijner om mee te werken 

omdat zij niet maanden lang in de regen op een stijger hoeven te staan. Zo snijdt het mes aan alle 

kanten: goed voor het milieu, goed voor de mens, goed voor de bouwers en in de tussentijd hebben 

we gratis bossen om van te genieten! 

Een interessant Webinar om te volgen waarin onze architect Boris Zeisser van Natrufied uitleg geeft 

over houtbouw is vanaf 2 april te horen: https://www.architectuur.nl/kennis/webinar-bouwen-met-

hout-voordelen-en-feiten/ 
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Wat is er verder nog duurzaam aan het gebouw? 

We hebben ingezet op een energieprestatie die lager is dan 0. Daarmee gaan we een stuk verder dan 

nu verplicht is in het bouwbesluit. Dat is inbegrepen in de m2 prijs waar we nu mee werken. 

Natuurinclusief, rainproof en klimaatbestendig zijn belangrijke punten in de ontwikkeling. Het is ook 

aan de groep MedeOpdrachtgevers om te bepalen wat daarin belangrijk is. 

 

Kan ik na 2 jaar het ook gaan onderverhuren? 

Voorwaarde voor deelname aan het project is 5 jaar zelfbewoning. De gemeente staat het niet toe 

dat je na 2 jaar gaat onderverhuren. Er zijn officiële uitzonderingen op de 5 jaar.  

 

Ik wil het appartement kopen als investering, kan dat? 

Zoals aangegeven, er is een zelfbewoningsplicht van 5 jaar waar je je door tekening van de 

intentieovereenkomst en ook bij tekening van de koop-aanneemovereenkomst aan verplicht.  

 

Wat zijn de prijzen 

We gaan uit van een richtprijs van gemiddeld 4700 Euro /m2 Er zijn nog te veel variabelen om een 

precieze prijs af te geven. Dit wordt in samenspraak met de groep steeds verder ingevuld.  

Het is een gemiddelde. Voor de een zal het wat lager liggen, voor de ander wat hoger. Echter, lager 

dan 4200 zal het voor niemand worden. Wij sturen erop dat het gemiddelde rond de €4700 ligt.   

 

Is de definitieve verkoopprijs bekend voor we de optie definitief moeten maken? 

De definitieve prijs is duidelijk bij de koop-aanneemovereenkomst. Hij is nog niet duidelijk bij start 

ontwerp wat gelijk na de gunning begint.  

 

Nu rekenen jullie met 4700 richtprijs, wat als de groep besluit om voor veel duurdere materialen 

en installaties te gaan en als ik dat niet meer kan betalen? 

Met de groep die na deze week ontstaat stellen we de besluitvorming vast. Dit punt valt daar ook 

onder.  

 

Hoe voorkomen jullie dat de prijs stijgt? 

Dit is onderdeel van het plan van aanpak waar we volgende week over besluiten. 
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Hoe zit het met de erfpacht moet ik die nog naast de 4700 betalen? 

De prijs van 4700 is een gemiddelde. Als je de grond afkoopt zal je wat hoger uitkomen, maar het is 

niet zo dat je bij de 4700 nog de volledige afkoop op moet tellen. We kunnen pas berekeningen gaan 

maken als we de groep bij elkaar hebben en weten wat de aantallen en m2 worden. Hoe verder we 

in het proces zitten, hoe specifieker we kunnen zijn. 

 

Wat is de hoogte van de erfpacht als ik niet afkoop? 

Het erfpacht canon ligt zoals we het nu zien tussen de €20 en €30 /m2 Gebruiksoppervlak /jaar. Zoals 

gezegd, hoe beter we weten wat we gaan ontwikkelen, hoe specifieker we dit aan kunnen geven. 

 

Als ik geen parkeerplaats wil, moet ik dan toch voor die gemeenschappelijke m2 betalen?  

Normaal gesproken is het zo dat bij elk appartementen gebouw parkeren een vast onderdeel van de 

totale bouwsom is. Er is een parkeernorm die verplicht is gesteld door de gemeente. Het gebouw 

moet hier aan voldoen. Echter bij dit project is de verplichting op 0 gesteld. Maar tegelijkertijd geeft 

de gemeente ook aan geen vergunning af te geven voor parkeren op de openbare weg. We zijn er 

daarom vanuit gegaan dat er wel wensen voor parkeerplekken zijn en dat €30.000 per gewenste 

parkeerplek voldoende zou moeten kunnen zijn om de aanleg hiervan te kunnen bekostigen.   

 

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen? 

• Voldoen aan de eisen en verplichtingen zoals vermeld in de intentieovereenkomst 

• Reële inschatting kunnen maken van beschikbaar budget en de wensen daarmee in 

overeenstemming brengen. Daarvoor is na gunning een adviseur beschikbaar die vrijblijvend 

je mogelijkheden kan bekijken 

• Een tweezijdig getekende intentieverklaring 

• Storting van het optiegeld (€1000) na gunning. 

 

Wanneer kan ik een bieding doen? 

We werken niet met biedingen. Alle geïnteresseerden kunnen van 14 maart tot vrijdag 20 maart 

12.00 uur in de middag hun getekende intentieverklaring (inclusief paraaf op de eerste en tweede 

pagina) samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs inleveren via email: 

karin@dgvgroup.com 

Dan wel op het kantoor van Hallie & van Klooster IJburglaan 1279 Amsterdam. 
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Alle indieningen die voor vrijdag middag 12.00 uur binnen zijn maken  even veel kans. 

Mensen die na vrijdag 12.00 uur inleveren kunnen participeren indien er nog plekken over zijn. De 

indieningen die voor 12.00 uur vrijdag middag binnen zijn  gaan voor. 

 

Kan ik het Plan van Aanpak en de Matrix van zeggenschap die genoemd worden in de 

intentieverklaring ook krijgen 

Het Plan van Aanpak en de Matrix maken we komende week met de mensen met wie we de 

intentieovereenkomst tweezijdig hebben getekend. Die worden samen met de verklaringen bij de 

gemeente ingediend. 

 

Heb ik meer kans als ik een aanbetaling doe? 

De voorwaarde om daadwerkelijk mee te kunnen doen is voor iedereen gelijk. Nadat het project 

door de gemeente gegund is dient het optiegeld van €1000 betaald te worden. Dit is de investering 

van de medeopdrachtgever tot aan het moment van koop-aanneemovereenkomst. Dit bedrag is niet 

terug vorderbaar.  

Hoe gaan jullie selecteren als er over-inschrijving is? 

Op basis van de inschrijvingen deze week proberen we een goede mix te maken qua 

groepssamenstelling en m2 appartementen.  

Mochten er meer inschrijvingen op een specifieke maat zijn dan beschikbaar, dan gaan we over op 

loting.  

 

Hoe wordt het proces verder vorm gegeven? 

We werken met workshops, een Facebook community per kavel en email. De specifieke stappen 

werken we uit met de mensen met wie we het traject aangaan (onderdeel van het plan van aanpak). 

Vanwege Corona zullen we dit per mail, via de facebook groep dan wel via conference call doen om 

ieders veiligheid te waarborgen en toch samen besluiten te kunnen nemen. 

 

Hoeveel tijd kost het me? 

Hoeveel tijd het kost is afhankelijk van je eigen wens en invulling. Het is mogelijk om heel actief 

betrokken te zijn door een voortrekkersrol in de MO-groep te hebben, het is ook mogelijk om vooral 

via email je input te geven.  
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Wanneer moet ik wat betalen? 

Na gunning op 11 juni €1000,-  Vervolgens heb je een aantal maanden tijdens het ontwerpproces om 

de totale nieuwbouw financiering te regelen.   

 

Kunnen jullie alsnog besluiten om niet met mij/ ons door te gaan? 

Een tweezijdig getekende intentieovereenkomst en de betaling van €1000 geeft je als 

medeopdrachtegever (MO-er) de zekerheid van een plekje in het proces. Het is voor de 

ontwikkelcombinatie team Mooijburg daarmee niet meer zomaar mogelijk om iemand uit het proces 

te zetten.  

 

Kan ik gaande weg nog uit stappen? 

Zoals de intentieverklaring aangeeft kan de MO-er door middel van schriftelijke opzegging te allen 

tijde uit het proces stappen tot aan koop-aanneemovereenkomst. Daarna zijn er andere 

verplichtingen.  

 

Hoe zit het met wat er nu op het nieuws is qua het afgeven van vergunningen in Amsterdam? Kan 

dat gevolgen hebben voor Mooijburg? 

Dat er minder vergunningen zijn afgegeven hangt samen met verschillende zaken. Onder andere de 

PFAS en Stikstof crisis. Er kunnen altijd omstandigheden zijn die vertragend of bemoeilijkend werken. 

Deze brengen we de komende week in kaart in een risico inventarisatie en we bekijken hoe we hier 

het beste mee om kunnen gaan.  

 

Wat gebeurt er als jullie geen akkoord krijgen van gemeente om plan uit te voeren? 

Dan gaat het helaas niet door en hopen we op een volgende kans. Er zijn dan geen wederzijdse 

verplichtingen.  

 

Hoe werkt de besluitvorming binnen MO? Democratische meerderheid? Dat beslissen we komende 

week met de groep die hierin door gaat (het is een onderdeel van het plan waarmee we nog in 

concurrentie zijn) 

 

Bepaalt de groep voor alle bewoners of is er ook individuele inspraak? Bijvoorbeeld: de één wilt de 

badkamer en keuken wél bij de prijs in, de ander niet... Beiden. We stellen voor: besluiten die 

collectief moeten (omdat het van invloed is op elkaar) collectief en waar individueel mogelijk is 

individueel. Dit bepalen we komende week met de groep die hierin door gaat. 
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Is casco oplevering zonder inbouw mogelijk? 

Voor zover dit de constructie en overige appartementen niet beïnvloed: ja  

 

Wat als later blijkt dat men zich niet kan vinden in de gemaakte plannen? 

Je kunt tot aan koop-aanneem overeenkomst uitstappen. Dan ben je alleen het optiegeld kwijt. 

 

Wat als we de prijs uiteindelijk te hoog vinden? Dus dat het veel meer is dan waar het nu op wordt 

geschat? Wij stellen voor om komende week daar een risicobeperkende maatregel voor af te 

spreken en daarnaast kan je tot aan koop-aanneemovereenkomst uitstappen. 

 

Welke kosten zijn er gedurende het traject voor de koper? € 1000 optiegeld, reguliere kosten die je 

bij de aankoop van een nieuwbouw woning hebt (koopsom, hypotheek, hypotheekadvies, notaris, 

inrichting etc.) 

 

Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden bij het verkrijgen van een 

hypotheek omdat het MO is? Of staat dat gelijk aan 'gewoon' nieuwbouw? 

Je kunt het zien als reguliere nieuwbouw.  

 

Omdat de prijs niet vastomlijnd is, kan het nu lastig zijn om na te gaan of we de financiering rond 

zouden krijgen. Wat raden jullie hierin aan? 

Na gunning (maar je kunt ook eerder langs gaan bij de makelaar) krijgt iedereen de mogelijkheid een 

vrijblijvend gesprek te hebben met een hypotheekadviseur die kan een reële inschatting met je 

maken.  

 

Is de definitieve verkoopprijs bekend op moment dat we ons moeten richten op de mogelijkheden 

financiering? 

Ja 
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Tot welk moment kan die prijs gewijzigd worden? 

Dat wordt samen met de MO-ers vastgesteld. Gebruikelijk is tot aan Definitief Ontwerp.   

 

Wanneer moet financiering van koper rond zijn?  

Bij aangaan koop en of aanneemovereenkomst 

 

Hoeveel is de btw over de grondwaarde?  

21%. Echter we rekenen nu met een maximaal bruto vloeroppervlak dat naar daadwerkelijk 

gebruikersoppervlak omgerekend moet worden.  

 

Aan welke kant van de blokken komen de buitenruimtes? 

Afhankelijk van de regelgeving wordt dit in onderling overleg bepaald. Het is onderdeel van de 

ontwerpopgave waar we vanaf 11 juni aan gaan werken.  
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