
Zelfbouw in Noord-Holland

Verkenning zelfbouw
seniorenwoningen in Heiloo

Ditte Valk

Beleidsadviseur ruimtelijke inrichting

maart 2015



Agenda

• Waarom stimuleert PNH zelfbouw?

• Hoe stimuleert PNH zelfbouw?

• Met welk effect?

• Inspiratie van projecten



Is niet nieuw… 



Waarom stimuleert PNH zelfbouw? 

Basis: Provinciale Woonvisie 2010-2020

Speerpunt beleid: afstemming van vraag en aanbod

Zelfbouw is ultiem vraaggericht middel

Doelstelling: In 2020 beschikken de inwoners van 
Noord-Holland over voldoende woningen met een 
passende kwaliteit en in een aantrekkelijk 
woonmilieu. 

Vele voordelen voor gemeenten, corporaties en 
zelfbouwers



Hoe stimuleert PNH? 

• Kennismakelaar/verbinder: 

website, zelfbouwcafés, bijeenkomsten, 

werkbezoeken, workshops, goede voorbeelden 

delen etc.

• Aanjager: 

sturen op het beschikbaar stellen van passende 

locaties, subsidiering en aanjagen van 

stagnerende zelfbouwprojecten



Subsidiering collectieve zelfbouw

Planfasen, activiteiten en financiering
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Voorwaarden

• rechtsvorm

• eigen bewoning

• minimaal 3 woningen in NH

• activiteit mag nog niet zijn voltooid

• een locatie  

• bewoners doorslaggevende stem in ontwerp/bouw



Subsidie initiatieffase
In het projectplan tenminste: 

• indicatie aantal en typen woningen

• indicatie stichtingskosten

• indicatie kosten grond 

• juridische en planologische haalbaarheid 

• investeringsbegroting

• projectorganisatie 

• planning

• realisatietermijn

• beheersing projectrisico

• conclusie over de haalbaarheid

>> 2 jaar voor opstellen 



Subsidie in vorm lening 
planontwikkelingsfase

Gemiddelde stichtingskosten woningen excl. grond 
niet meer dan € 215.000,- . 

Wij sluiten met het collectief een 
uitvoeringsovereenkomst met afspraken:

• looptijd (max. 2 jaar)

• opeisbaarheid 

• aflossing 



Bronnen financiën

• eigen middelen

• Provincie: subsidie / lening – let wel: jaarlijks 
plafonds!

• Bank  lening / hypotheek 

• Gemiddelde voorinvestering bij collectieve 
zelfbouw: € 30.000,- / woning 

(= initiatief + planontwikkelingsfase) 



Collectieve zelfbouw
projecten



23-3-2015 www.slangenhulsker.nl 12

Regulier en  1ste paal collectief 
zelfbouw project



idealistisch :Schoon Schip >  
http://www.youtube.com/watch?v=DvVWGvkSSME

Zelfvoorzienende drijvende 
woonwijk Schoonschip



Bron:

De Wijde Blik 
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Effect? 

• sinds 2008 circa 40 projecten subsidie 

• zelfbouwers wisselen tips uit

• grote belangstelling zelfbouwcafés

• aanzienlijke vraag >  behoefte aan locaties 

• door kennis en inspiratie > gemeenten en corporaties 
aan de slag met een gunstig zelfbouwklimaat en de 
organisatie

• aansturen op het maken van bestuurlijke afspraken over 
zelfbouw in de RAP’s.

Bekijk filmpje van 
zelfbouwers!

Zie: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=3KUBcO9omiE&featu
re=youtu.be



Collectieve zelfbouw initiatieven

● Collectieve zelfbouw projecten 

● Gemeentelijke 

haalbaarheidsonderzoeken/ visies



MEER INFORMATIE

http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Zelfbouw-

NoordHolland.htm
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