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RUWE DIAMANT IN DE BINNENSTAD VAN AMSTERDAM

In de afgelopen jaren heeft Oostenburg SGN samen met de gemeente Amsterdam een plan gemaakt voor de 
transformatie van het eiland Oostenburg naar een gemengd werk-woongebied. Naar onze mening is Oostenburg 
een ruwe diamant die het verdient om weer van grote waarde voor de stad te worden. 

Op een plek waar eerst alleen gewerkt werd, wordt nu een woonfunctie toegevoegd. Op Oostenburg komen ruim 
1.500 nieuwe woningen, waardoor een geheel nieuwe dynamiek ontstaat. Een echte Amsterdamse buurt waar net 
als vroeger alles naast elkaar gebeurt: wonen, werken en ontspannen. Op nog geen twee kilometer van het Damrak.

Oostenburg SGN is een dochterbedrijf van Woningcorporatie Stadgenoot en heeft diverse rollen bij de ontwikkeling, 
realisatie en exploitatie van het plangebied Oostenburg. Zo voert Oostenburg SGN de grondexploitatie voor het 
plangebied, legt hierbij onder meer de openbare ruimte aan en verkoopt diverse bouwkavels aan derden. 

Een van de bouwvelden, kavel 11, hebben wij deels bestemd voor initiatieven van CPO¹- bouwgroepen. Deze 
zelfbouwkavels zijn bestemd voor kleinere en grotere groepen, variërend van ongeveer drie tot zestien woningen. 
In deze verkoopbrochure leest u meer over de kavels, de ontwikkelingen in het gebied en het verkoop- en 
selectieproces.

U kunt als CPO-bouwgroep zelf uw architect en aannemer kiezen. Er zijn wel voorschriften voor het uiterlijk en het 
volume van uw toekomstige woning. Aan u de uitdaging om deze vrijheid te gebruiken en een woning te realiseren 
die zo veel mogelijk aansluit bij uw wensen en mogelijkheden, en tevens een aanwinst is voor de buurt. 

Wij zijn erg benieuwd naar alle plannen! 

Met vriendelijke groet,

Projectteam Oostenburg SGN

 

 

 

 

 

 
¹ CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
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INLEIDING

Oostenburg is één van de drie Oostelijke Eilanden die in de Gouden Eeuw werd aangelegd. De VOC zocht ruimte 
voor haar scheepswerven pal naast de Amsterdamse binnenstad en aan het IJ. Twee eeuwen lang was dit de 
thuisbasis van ’s werelds eerste ‘multinational’. Na 1800 maakte hout plaats voor staal, het eiland bleek een ideale 
locatie voor de zware industrie. Werklieden liepen dag in dag uit over het bruggetje over de Oostenburgerdwarsvaart 
naar huis. Treinen en zware motoren werden per spoor en over het water weggevoerd. Een groot deel van de oude 
werkplaatsen en kantoren is verdwenen, dat zijn nu kale en omvangrijke bouwkavels of tijdelijke parkeervelden. 
Maar de kern is bewaard gebleven, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de Werkspoorhal uit 1929, de 
oude kademuren en de kraanbokken van Werkspoor. 

Hier ligt een interessante ontwerpopgave om een brug te slaan tussen oud en nieuw. Oostenburg kent een rijk 
verleden waarbij elke cultuurhistorische laag van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het eiland. 
Dit is vandaag nog terug te zien in de contouren van het eiland, het stratenpatroon en de gebouwen zoals de Van 
Gendthallen en het Koud Gas Gebouw (waar het huidige café Roest is gevestigd). Oostenburg is ook de plek in 
Amsterdam waar door de eeuwen heen innovaties plaatsvonden. Dit op basis van een sterke toekomstgerichte 
visie. De erfgoedwaarden van Oostenburg zijn talrijk en bieden kansen om tot een hernieuwde en duurzame 
gebiedstransformatie in een gemengd werk-woongebied te komen in en voor de stad Amsterdam. 

Nadat Oostenburg SGN in 2008 Oostenburg kocht, is samen met de gemeente Amsterdam een plan gemaakt 
voor de transformatie van het eiland naar een gemengd werk-woongebied. Voor de uiteindelijke invulling kan 
inspiratie geput worden uit diverse plannen zoals het stedenbouwkundig plan dat Urhahn Urban Design heeft 
ontworpen. De kern hiervan is een veelzijdige mix van bouwvolumes, hoogtes, architectuur en functies: primair 
wonen en werken, aangevuld met horeca. Op basis van het Stedenbouwkundig Plan zijn een verkavelingsplan en 
beeldkwaliteitplan, tevens gemaakt door Urhahn Urban Design in samenwerking met Studioninedots. Deze doen 
recht aan de kernwaarden voor deze locatie: stoer, levendig, contrastrijk, eiland. 

Een groot deel van de bouwkavels op Oostenburg is reeds verkocht. Hiervoor maken projectontwikkelaars plannen. 
Ook bouwt woningcorporatie Stadgenoot op enkele kavels sociale en middensegment huurwoningen. De bouw 
van het Inntel hotel is in volle gang.  

Kijk voor meer informatie over de ontwikkeling van Oostenburg op www.opoostenburg.nl en voor informatie over 
de werkzaamheden op Oostenburg op www.oostenburg.nl 

 

De 19e-eeuwse Van Gendthallen blijven bewaard.

http://www.opoostenburg.nl
http://www.oostenburg.nl


5

HOOFDSTUK 1 OP OOSTENBURG

Er komen op Oostenburg vijf kavels beschikbaar voor CPO-bouwgroepen². CPO is een vorm van projectontwik-
keling waarbij toekomstige eigenaar-bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. 
Gezamenlijk hebben zij -binnen de randvoorwaarden- volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren 
woningen. 

Naast kavels voor commerciële ontwikkelaars en woningbouw, willen we op Oostenburg ook ruimte bieden aan 
CPO-bouwgroepen.  Daarmee versterken we de kernwaarden “levendig” en “contrastrijke pandenstad”. We 
verwachten dat de betrokkenheid van zelfbouwers een positieve invloed heeft op het buurtgevoel op Oostenburg. 
(aan welke voorwaarden een CPO-bouwgroep moet voldoen staat in HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN CPO-
BOUWGROEPEN. 

1.2 Doel verkoopbrochure 

Deze brochure is opgesteld door de verkopende partij Oostenburg SGN en heeft tot doel de belangrijkste uit-
gangspunten voor de planontwikkeling van de betreffende CPO-bouwkavels vast te leggen. 

1.3 Werking verkoopbrochure 

In deze verkoopbrochure staan de voorwaarden voor deelname aan de selectieprocedure voor zelfbouwkavels, 
de processtappen en er wordt informatie gegeven over de verschillende kavels. Ook staan de spelregels voor het 
ontwerp en de bouw op de betreffende kavels omschreven.  Deze regels hebben niet alleen betrekking op het 
bouwen, maar ook op de wijze waarop koper(s) in het plangebied kunnen parkeren, duurzame maatregelen kunnen 
treffen en om moeten gaan met bijvoorbeeld de bouwlogistiek en planning. Ook bevat dit document informatie 
over de wijze waarop en de staat waarin de grond geleverd wordt. De verkoopbrochure vormt om die reden dan 
ook een contractstuk tussen verkoper Oostenburg SGN en de koper(s) van de kavel.

1.4 Bijlagen en dataroom

Naast deze verkoopbrochure zijn ook andere documenten van belang voor de ontwikkeling van Oostenburg. De 
documenten die relevant kunnen zijn in de inschrijffase voor de zelfbouwkavels zijn als bijlage bij deze brochure 
opgenomen. 

Aanvullende (detail)informatie voor de selectiefase komt na de loting beschikbaar. Dan krijgen de CPO-bouwgroepen 
die aan de kwaliteitsselectie deelnemen, toegang tot een online dataroom met alle (onderzoeks-) rapporten. 

1.5 Disclaimer

Deze brochure is met de meeste zorg door Oostenburg SGN opgesteld. Tot het moment waarop de verkoopbrochure 
als formeel contractstuk aan de koop- en realisatieovereenkomst is toegevoegd, kunnen derden geen rechten 
ontlenen aan dit document. Oostenburg SGN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de 
documenten aangaande het selectieproces, inclusief de koop- en realisatieovereenkomst. 

Verder wordt verwezen naar de disclaimer achteraan deze Verkoopbrochure. 

² Kavel F en G gaan begin 2019 in de verkoop. De verkoop van de andere drie zelfbouwkavels is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. 
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HOOFDSTUK 2 KAVELPASPOORT 

Dit hoofdstuk behandelt het kavelpaspoort voor de zelfbouwkavels. Dit kavelpaspoort is opgesteld door Oostenburg 
SGN en geeft de belangrijkste uitgangspunten voor de planontwikkeling van de betreffende kavels weer. Het 
kavelpaspoort bevat de spelregels waarbinnen de koper(s) van de kavels hun gebouwen moeten (laten) ontwerpen 
en moeten (laten) bouwen.

Doel van het kavelpaspoort is om een samenhangende stedenbouwkundige en architectonische identiteit en 
kwaliteit voor Oostenburg te bereiken. 

Daarnaast geeft het informatie over de staat van de bouwkavels en de randvoorwaarden die gelden voor 
ontwikkelingen op Oostenburg. In het algemeen, en de zelfbouwkavels in het bijzonder.

2.1 Oostenburg kernwaarden

In het bestemmingsplan en de uitwerkingsplannen voor Oostenburg zijn de leidende principes voor de bebouwing 
en inrichting van Oostenburg beschreven. Samen met het Masterplan Openbare Ruimte en het beeldkwaliteitplan, 
vormen deze de kaders voor de transformatie van Oostenburg naar een stedelijke woon-werkbuurt. De leidende 
principes bij deze transformatie noemen we “kernwaarden”. Er zijn vier kernwaarden benoemd:

Stoer: 
Het industriële werfverleden en het maken is tastbaar op het eiland in de ruige 
materialen zoals beton, het pioniersgroen en de vloer met hergebruik van materiaal. Het 
VOC verleden is onzichtbaar maar wel voelbaar!

Levendig: 
Gemengd stedelijk gebied, met wonen en werken, waarbij de buitenruimte ook gebruiksruimte is. De werfvloer 
verbindt binnen en buiten en nodigt uit tot gebruik. Plinten zijn actief.

Contrastrijk: 
Wonen en werken, groot en klein, weidse kades en intieme binnenwerven, de wereld en het buurtgevoel. Gebruik 
en architectuur zijn divers, mede in relatie tot de bestaande gebouwen en gebruikers op het eiland.

Eiland: 
Je komt binnen op het eiland met duidelijke entrees  door bruggen en poorten, aan de kades wordt de relatie met 
het water gezocht en de werfvloer zorgt voor eenheid.

2.2 Ligging zelfbouwkavels en bouwprogramma 

De zelfbouwkavels zijn gesitueerd in het plandeel Lijnbaan, tussen het INIT-gebouw en de Conradstraat. De 
naastgelegen kavels 11a, 11b, 11h en kavel 12 zijn bestemd voor gebouwen met sociale, middensegment en vrije 
sector huurwoningen die ontwikkeld worden door Stadgenoot. Op bouwveld 11 zijn vijf³ kavels beschikbaar voor 
CPO-bouwgroepen. Alle kavels zijn ruim 28 meter diep, de breedte varieert van 9 tot 16 meter.  
 
Een globale aanduiding van de kavel binnen het plangebied is aangegeven in de onderstaande tekening. onderschrift 
toevoegen: De 19e-eeuwse Van Gendthallen blijven bewaard. 

In deze verkoopfase worden de zelfbouwkavels aangeduid als 11f en 11g aangeboden. 

³ Kavel F en G gaan begin 2019 in de verkoop. De verkoop van de andere drie zelfbouwkavels is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. 
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Per zelfbouwkavel is een minimaal en een maximaal bouwprogramma bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen wonen en werken. Om ervoor te zorgen dat Oostenburg een contrastrijke pandenstad wordt, is er grote 
diversiteit in maximale en minimale bouwvolumes. 

PROGRAMMA KAVEL 11G 

AFMETING KAVEL ca. 11 m x 28,5 m

TOTAAL Maximaal 925 m² BVO-programma op de kavel

ONDERDEEL WERKEN Maximaal 250 m² BVO 

ONDERDEEL WONEN

Minimaal 560 m² BVO
Maximaal 800 m² BVO
Het BVO wonen is inclusief algemene ruimten,    
fietsenstallingsruimten	en/of	bergingen

AANTAL WONINGEN Minimaal 3 en maximaal 8 

PROGRAMMA KAVEL 11F 

AFMETING KAVEL ca. 16 m x 28,5 m

TOTAAL Maximaal 2.050 m² BVO-programma4 op de kavel

ONDERDEEL WERKEN Maximaal 350 m² BVO 

ONDERDEEL WONEN

Minimaal 1.310 m² BVO
Maximaal 1.900 m² BVO
Het BVO wonen is inclusief algemene ruimten,    
fietsenstallingsruimten	en/of	bergingen

AANTAL WONINGEN Minimaal 10 en maximaal 16 

11e
6L

11h
6L

11g
4L

11f
6L

11d
4L

11c
3/4L

11b
4L

11a
4L

14 11 16 9 11 13 18 13

4
 BVO: bruto vloeroppervlak, berekend conform de definitie uit het bestemmingsplan. 
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2.3  Grondprijzen 

Per kavel is een vaste marktconforme grondprijs vastgesteld. Uitgangspunt van 
deze kavelprijs is het maximaal te realiseren bouwprogramma op de betreffende kavel (wonen en niet-wonen). 

KAVEL KAVELPRIJS

Kavelprijzen excl. BTW
(exclusief zwerfplekken in het Parkeerhuis)

11F €    4.177.500,= excl. 21% BTW

11G €    1.916.250,=  excl. 21% BTW

De gehanteerde grondprijzen zijn prijzen op het prijspeil 1 december 2018,  exclusief 21% BTW voor een bouwrijpe 
kavel. De grondprijs is exclusief de splitsingskosten; de splitsing in appartementsrechten is de verantwoordelijkheid 
van en voor rekening van de CPO-bouwgroep. Ook zijn in de grondprijs niet de kosten voor de verplichte afname 
van parkeerplaatsen in het Parkeerhuis opgenomen (zie paragraaf 2.6 Parkeren).

Indexatie en BTW
De grondwaarde wordt geïndexeerd met de CPI-index (alle huishoudens).  Aangezien de grondwaarde wordt 
berekend voor bouwrijpe grond, is omzetbelasting op deze grondwaarde van toepassing. Alle bedragen die 
betrekking hebben op de grondwaarde zijn exclusief BTW.

2.4 Kavelpresentaties

Per	kavel	gelden	specifieke	bouwregels.	Deze	zijn	opgenomen	in	de	kavelpresentaties.		De	kavelpresentaties	van	
kavel 11f en 11g staan op de volgende drie pagina’s. Ook zijn ze via de website www.oostenburg.nl/zelfbouw te 
downloaden.  

In de kavelpresentaties staat per kavel aangegeven:
    Hoeveel woningen er minimaal en maximaal gebouwd mogen worden;
 Het minimale en maximale bouwvolume van de functie wonen en werken;
 De ligging, minimale en maximale bouwhoogten , toegestane bouwvelden en andere bouwregels.

Deze kavelpresentaties zijn gebaseerd op de regels van het beeldkwaliteitplan, het bestemmingsplan en het 
uitwerkingsplan Lijnbaan. Dit betekent onder meer dat er wisselende gevelbreedtes, dakvormen en bouwhoogten 
zijn, en dat aan de Isaac Titsinghkade (de kant van het INIT) de voorgevels zij-aan-zij in de rooilijn staan.     

http://www.oostenburg.nl/zelfbouw
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   KAVELPRESENTATIES 11F EN 11G

Kaveloppervlakte: 459 m2 
 
fase: 
1e verkoopfase 
 
Aantal woningen:  
minimaal 10 woningen 
(bijvoorbeeld 10 woningen van +/- 124 m2 gbo1).
maximaal 16 woningen 
(bijvoorbeeld 16 woningen van +/- 75 m2 gbo1).  
 
Max. bruto vloeroppervlak (bvo):  2.050 m2 
waarvan max. 1.900 m2 bvo wonen (incl. bergingen) 
en waarvan max. 350 m2 bvo niet-wonen (bij 
voorkeur op begane grond)
 
Min. bruto vloeroppervlak (bvo): 1.310 m2 
waarvan min. 1.310 m2 bvo wonen (incl. bergingen)

CO
NC
EP
T

Kavelbeschrijving: De kavel kenmerkt zich door de breedte van 16 meter 
waardoor 2 woningen per verdiepingsvloer gerealiseerd kunnen worden. De 
kavel leent zich voor 10 tot 12 huishoudens, met eventueel een werk-functie 
op de begane grond, die zelfs helemaal naar het achterpad kan doorlopen en 
daar de entree kan hebben.
 
Plint: Er dient een actieve plint gemaakt te worden. Dit kan door het maken 
van extra verdiepingshoogte, of door de positionering van een levendige 
functie in de plint, zoals een leefkeuken of bedrijfje aan huis. Als aan de kavel 
niet-woonprogramma wordt toegevoegd, dan bevindt deze zich in eerste 
instantie op de begane grond grenzend aan de publieke ruimte en heeft deze 
een minimale verdiepingshoogte van 3,5 meter. Bergingen mogen niet aan de 
voorzijde worden gesitueerd. 
 
Rooilijn. Zowel aan de voor-, als aan de achterzijde moet er in de rooilijn 
worden gebouwd. Aan de voorzijde moet dit een volwaardige gevel van een 
gebouw zijn en over de gehele hoogte van het gebouw. Aan de achterzijde 
heeft een volwaardige gevel van min. 3 meter de voorkeur, maar hier kan 
worden volstaan met een gefundeerde tuinmuur van min 2 meter hoog, geen 
schutting. De muur moet zichtbaar bij het hoofdgebouw horen en uit hetzelfde 
materiaal zijn opgetrokken. In beide gevallen (tuinmuur of gevel) moet er voor 
minstens 3 m2 aan transparante delen aanwezig zijn. 
 
 
Parkeren: mag niet op de kavel gerealiseerd worden, maar vindt plaats in de 
centrale parkeergarage aan de Dijksgracht.

Van
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dth
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n
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Kavel 11F

4L+ kap 6L 3/4L 6L kap 4/6L 5L 4L + kap 16L

 5L+kap

kap

4L6L

11A11B11C11D11E11F11G11H

BUURTPLEIN

ISAAC TITSINGHKADE

CONRADSTRAAT

DI
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SG
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PARKEERHUIS

horeca

Voormalige militaire bakkerij

Oude poort

10

achterpad

Bestaande woningenBestaande woningen

12
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a m
b m

Tuin/ daktuin (positie indicatief)
 
Bouwvlak 
 
Minimaal bouwvlak
 
Rooilijn: dient te worden bebouwd. Het betreft 
een gevel of gebouwde tuinmuur.
 
Gevel grenzend aan buurkavel, 
eisen m.b.t. gevelopeningen en balkons
 
Minimale bouwhoogte (a) en maximale bouwhoogte (b)
 
De kavel dient over de volledige breedte te worden 
bebouwd
 
Hoofdentree grenzend aan rooilijn (positie indicatief)
 
Secundaire entree mogelijk
 
Achterpad (autovrij)
 
Een bijzondere dakvorm dient te worden gemaakt, bijv. 
een kap; nokrichting haaks op de voorgevel (positie 
van noklijn op tekening is indicatief)

LEGENDA

KAVEL
11F

16 m.

 achterpad

3m
7m

16m
19m

28
,6

5 
m

.

achterzijde
achterpad ("lijnbaanpad")

voorzijde
Isaac Titsinghkade

min. volume max. volume
max. 7m.

max. 19m.

min. 16m.

28,65

min. 3m. bij gevel
min. 2m. bij tuinmuur

KAVEL
11F

8 m.

1e verkoopfase1e verkoopfase 2e verkoopfase

11F

eiland  Vroeger was Oostenburg een eiland. Inmiddels zit het eiland vast aan de 
spoordijk en aan de Csaar Peterbuurt. De schakel in de verbinding van het eiland 
Oostenburg met de stad is de Lijnbaan. Hier gaat de 19e eeuwse buurt over in het 
nieuwe woon-werk eiland. In de Lijnbaan mag het allemaal iets kleiner en 
buurtgerichter dan op de rest van Oostenburg.
 
stoer  Op Oostenburg horen duidelijke en karaktervolle gebouwen thuis. Of het nu 
gaat om de oude Werkspoorhal, de van Gendthallen, het nog te maken hotel of de 
parkeergarage, allemaal staan ze met beide benen op de grond en verhullen ze hun 
identiteit niet. Voor de zelfbouwkavels op Oostenburg geldt precies hetzelfde: stoer.
 
contrastrijk Oostenburg is een gemengd eiland. Oud gaat samen met nieuw,  
wonen gaat samen met werken. Een contrastrijke pandenstad, waarbij klein en groot 
schouder aan schouder staan. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal regels op 
kavelniveau opgesteld. Zo wordt er gebouwd in de rooilijn, plinten zijn actief en er 
wordt gezocht naar een variatie in bouwhoogtes en daklandschap (waaronder 
groene daken!). Per kavel zijn deze onderdelen verschillend vastgesteld. Elke kavel 
heeft daardoor zijn eigen kwaliteiten, die om een ander gebruik vragen.
 
levendig Voor deze plek wordt gezocht naar mensen die iets bijdragen aan de 
buurt. De zelfbouwkavels grenzen aan een buurtplein, dat straks ingevuld gaat 
worden door de buurt. Het autovrije achterpad verbindt het buurtplein met de 
Oostenburgervaart en leent zich voor een extra toegang met een eigen adres. Een 
yogastudio misschien, of een mantelzorgwoning, een poortje naar de 
gemeenschappelijke groene patio of toch dat bedrijfje aan huis. Een levendige 
invulling van het achterpad is een prŽ.

Zelfbouw op OOSTENBURG 

> Situering Lijnbaan op Oostenburg

november 2018

Disclaimer
Het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte zijn indicatief. Alle maten zijn circa maten. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. 
Rechten en plichten ontstaan pas aan de hand van wederzijds ondertekende documenten.

1. GBO staat voor het gebruiksoppervlakte van een woning en is ongeveer het totaal van de binnenruimten van de woning. Gbo is vergelijkbaar met de 
oppervlakte van een woning zoals makelaars hanteren. Brutovloeroppervlak is juist buitenom gemeten en dus inclusief muren. De verhouding tussen BVO 
en GBO is sterk afhankelijk van het ontwerp en varieert tussen de 0,60 en 0,85.
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Kaveloppervlakte: 459 m2�
�
fase: �
1e verkoopfase�
�
Aantal woningen: �
minimaal 10 woningen �
(bijvoorbeeld 10 woningen van +/- 124 m2 gbo1).�
maximaal 16 woningen �
(bijvoorbeeld 16 woningen van +/- 75 m2 gbo1). �
�
Max. bruto vloeroppervlak (bvo):  2.050 m2 �
waarvan max. 1.900 m2 bvo wonen (incl. bergingen) �
en waarvan max. 350 m2 bvo niet-wonen (bij 
voorkeur op begane grond)�
�
Min. bruto vloeroppervlak (bvo): 1.310 m2�
waarvan min. 1.310 m2 bvo wonen (incl. bergingen)

Kavelbeschrijving: De kavel kenmerkt zich door de breedte van 16 meter 
waardoor 2 woningen per verdiepingsvloer gerealiseerd kunnen worden. De 
kavel leent zich voor 10 tot 12 huishoudens, met eventueel een werk-functie 
op de begane grond, die zelfs helemaal naar het achterpad kan doorlopen en 
daar de entree kan hebben.�
�
Plint: Er dient een actieve plint gemaakt te worden. Dit kan door het maken 
van extra verdiepingshoogte, of door de positionering van een levendige 
functie in de plint, zoals een leefkeuken of bedrijfje aan huis. Als aan de kavel 
niet-woonprogramma wordt toegevoegd, dan bevindt deze zich in eerste 
instantie op de begane grond grenzend aan de publieke ruimte en heeft deze 
een minimale verdiepingshoogte van 3,5 meter. Bergingen mogen niet aan de 
voorzijde worden gesitueerd.�
�
Rooilijn. Zowel aan de voor-, als aan de achterzijde moet er in de rooilijn 
worden gebouwd. Aan de voorzijde moet dit een volwaardige gevel van een 
gebouw zijn en over de gehele hoogte van het gebouw. Aan de achterzijde 
heeft een volwaardige gevel van min. 3 meter de voorkeur, maar hier kan 
worden volstaan met een gefundeerde tuinmuur van min 2 meter hoog, geen 
schutting. De muur moet zichtbaar bij het hoofdgebouw horen en uit hetzelfde 
materiaal zijn opgetrokken. In beide gevallen (tuinmuur of gevel) moet er voor 
minstens 3 m2 aan transparante delen aanwezig zijn.�
�
�
Parkeren: mag niet op de kavel gerealiseerd worden, maar vindt plaats in de 
centrale parkeergarage aan de Dijksgracht.
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a m
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Tuin/ daktuin (positie indicatief)�
�
Bouwvlak�
�
Minimaal bouwvlak�
�
Rooilijn: dient te worden bebouwd. Het betreft �
een gevel of gebouwde tuinmuur.�
�
Gevel grenzend aan buurkavel, �
eisen m.b.t. gevelopeningen en balkons�
�
Minimale bouwhoogte (a) en maximale bouwhoogte (b)�
�
De kavel dient over de volledige breedte te worden 
bebouwd�
�
Hoofdentree grenzend aan rooilijn (positie indicatief)�
�
Secundaire entree mogelijk�
�
Achterpad (autovrij)�
�
Een bijzondere dakvorm dient te worden gemaakt, bijv. 
een kap; nokrichting haaks op de voorgevel (positie 
van noklijn op tekening is indicatief)
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eiland  Vroeger was Oostenburg een eiland. Inmiddels zit het eiland vast aan de 
spoordijk en aan de Csaar Peterbuurt. De schakel in de verbinding van het eiland 
Oostenburg met de stad is de Lijnbaan. Hier gaat de 19e eeuwse buurt over in het 
nieuwe woon-werk eiland. In de Lijnbaan mag het allemaal iets kleiner en 
buurtgerichter dan op de rest van Oostenburg.�
�
stoer  Op Oostenburg horen duidelijke en karaktervolle gebouwen thuis. Of het nu 
gaat om de oude Werkspoorhal, de van Gendthallen, het nog te maken hotel of de 
parkeergarage, allemaal staan ze met beide benen op de grond en verhullen ze hun 
identiteit niet. Voor de zelfbouwkavels op Oostenburg geldt precies hetzelfde: stoer.�
�
contrastrijk Oostenburg is een gemengd eiland. Oud gaat samen met nieuw,  
wonen gaat samen met werken. Een contrastrijke pandenstad, waarbij klein en groot 
schouder aan schouder staan. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal regels op 
kavelniveau opgesteld. Zo wordt er gebouwd in de rooilijn, plinten zijn actief en er 
wordt gezocht naar een variatie in bouwhoogtes en daklandschap (waaronder 
groene daken!). Per kavel zijn deze onderdelen verschillend vastgesteld. Elke kavel 
heeft daardoor zijn eigen kwaliteiten, die om een ander gebruik vragen.�
�
levendig Voor deze plek wordt gezocht naar mensen die iets bijdragen aan de 
buurt. De zelfbouwkavels grenzen aan een buurtplein, dat straks ingevuld gaat 
worden door de buurt. Het autovrije achterpad verbindt het buurtplein met de 
Oostenburgervaart en leent zich voor een extra toegang met een eigen adres. Een 
yogastudio misschien, of een mantelzorgwoning, een poortje naar de 
gemeenschappelijke groene patio of toch dat bedrijfje aan huis. Een levendige 
invulling van het achterpad is een pré.

Zelfbouw op OOSTENBURG 

> Situering Lijnbaan op Oostenburg

november 2018

Disclaimer	
Het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte zijn indicatief. Alle maten zijn circa maten.	
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. 	
Rechten en plichten ontstaan pas aan de hand van wederzijds ondertekende documenten.

1. GBO staat voor het gebruiksoppervlakte van een woning en is ongeveer het totaal van de binnenruimten van de woning. Gbo is vergelijkbaar met de 
oppervlakte van een woning zoals makelaars hanteren. Brutovloeroppervlak is juist buitenom gemeten en dus inclusief muren. De verhouding tussen BVO 
en GBO is sterk afhankelijk van het ontwerp en varieert tussen de 0,60 en 0,85.

Kavelpresentatie
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Kaveloppervlakte:  315 m2�
�
fase: �
1e verkoopfase�
�
Aantal woningen:�
minimaal 3  woningen�
(bijvoorbeeld 3 woningen van +/- 170 m2 gbo1).�
maximaal 6 woningen�
(bijvoorbeeld 8 woningen van +/- 65 m2 gbo1). �
�
Max. bruto vloeroppervlak (bvo):  925 m2 �
waarvan max. 800 m2 bvo wonen (incl. bergingen) �
en waarvan max. 250 m2 bvo niet-wonen (bij 
voorkeur op begane grond)�
�
Min. bruto vloeroppervlak (bvo): 560 m2�
waarvan min. 560 m2 bvo wonen (incl. bergingen)

Kavelbeschrijving: De kavel kenmerkt zich door de breedte van 11 meter 
waardoor er 4 ruime, vrij indeelbare, vloeren mogelijk zijn. Door de verplichte 
kap is er een hogere verdiepingshoogte mogelijk voor de bovenste laag. De 
kavel leent zich voor 4 huishoudens of voor 3 met een werk-functie op de 
begane grond, die zelfs helemaal naar het achterpad kan doorlopen en daar 
de entree kan hebben. Indien gewenst kan de kavel ingericht worden met een 
voor- en achterhuis.�
�
Plint: Er dient een actieve plint gemaakt te worden. Dit kan door het maken 
van extra verdiepingshoogte, of door de positionering van een levendige 
functie in de plint, zoals een leefkeuken of bedrijfje aan huis. Als aan de kavel 
niet-woonprogramma wordt toegevoegd, dan bevindt deze zich in eerste 
instantie op de begane grond grenzend aan de publieke ruimte en heeft deze 
een minimale verdiepingshoogte van 3,5 meter. Bergingen mogen niet aan de 
voorzijde worden gesitueerd.�
�
Rooilijn. Zowel aan de voor-, als aan de achterzijde moet er in de rooilijn 
worden gebouwd. Aan de voorzijde moet dit een volwaardige gevel van een 
gebouw zijn en over de gehele hoogte van het gebouw. Aan de achterzijde 
heeft een volwaardige gevel van min. 3 meter de voorkeur, maar hier kan 
worden volstaan met een gefundeerde tuinmuur van min. 2 meter hoog, geen 
schutting. De muur moet zichtbaar bij het hoofdgebouw horen en uit hetzelfde 
materiaal zijn opgetrokke. In beide gevallen (tuinmuur of gevel) moet er voor 
minstens 3 m2 aan transparante delen aanwezig zijn.�
�
Parkeren: mag niet op de kavel gerealiseerd worden, maar vindt plaats in de 
centrale parkeergarage aan de Dijksgracht.
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Tuin/ daktuin (positie indicatief)�
�
Bouwvlak�
�
Minimaal bouwvlak�
�
Rooilijn: dient te worden bebouwd. Het betreft �
een gevel of gebouwde tuinmuur.�
�
Gevel grenzend aan buurkavel, �
eisen m.b.t. gevelopeningen en balkons�
�
Minimale bouwhoogte (a) en maximale bouwhoogte (b)�
�
De kavel dient over de volledige breedte te worden 
bebouwd�
�
Hoofdentree grenzend aan rooilijn (positie indicatief)�
�
Secundaire entree mogelijk�
�
Achterpad (autovrij)�
�
Een bijzondere dakvorm dient te worden gemaakt, bijv. 
een kap; nokrichting haaks op de voorgevel (positie 
van noklijn op tekening is indicatief)
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eiland  Vroeger was Oostenburg een eiland. Inmiddels zit het eiland vast aan de 
spoordijk en aan de Csaar Peterbuurt. De schakel in de verbinding van het eiland 
Oostenburg met de stad is de Lijnbaan. Hier gaat de 19e eeuwse buurt over in het 
nieuwe woon-werk eiland. In de Lijnbaan mag het allemaal iets kleiner en 
buurtgerichter dan op de rest van Oostenburg.�
�
stoer  Op Oostenburg horen duidelijke en karaktervolle gebouwen thuis. Of het nu 
gaat om de oude Werkspoorhal, de van Gendthallen, het nog te maken hotel of de 
parkeergarage, allemaal staan ze met beide benen op de grond en verhullen ze hun 
identiteit niet. Voor de zelfbouwkavels op Oostenburg geldt precies hetzelfde: stoer.�
�
contrastrijk Oostenburg is een gemengd eiland. Oud gaat samen met nieuw,  
wonen gaat samen met werken. Een contrastrijke pandenstad, waarbij klein en groot 
schouder aan schouder staan. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal regels op 
kavelniveau opgesteld. Zo wordt er gebouwd in de rooilijn, plinten zijn actief en er 
wordt gezocht naar een variatie in bouwhoogtes en daklandschap (waaronder 
groene daken!). Per kavel zijn deze onderdelen verschillend vastgesteld. Elke kavel 
heeft daardoor zijn eigen kwaliteiten, die om een ander gebruik vragen.�
�
levendig Voor deze plek wordt gezocht naar mensen die iets bijdragen aan de 
buurt. De zelfbouwkavels grenzen aan een buurtplein, dat straks ingevuld gaat 
worden door de buurt. Het autovrije achterpad verbindt het buurtplein met de 
Oostenburgervaart en leent zich voor een extra toegang met een eigen adres. Een 
yogastudio misschien, of een mantelzorgwoning, een poortje naar de 
gemeenschappelijke groene patio of toch dat bedrijfje aan huis. Een levendige 
invulling van het achterpad is een pré.

Zelfbouw op OOSTENBURG 

> Situering Lijnbaan op Oostenburg

november 2018

Disclaimer�
Het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte zijn indicatief. Alle maten zijn circa maten.�
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. �
Rechten en plichten ontstaan pas aan de hand van wederzijds ondertekende documenten.

1. GBO staat voor het gebruiksoppervlakte van een woning en is ongeveer het totaal van de binnenruimten van de woning. Gbo is vergelijkbaar met de 
oppervlakte van een woning zoals makelaars hanteren. Brutovloeroppervlak is juist buitenom gemeten en dus inclusief muren. De verhouding tussen BVO 
en GBO is sterk afhankelijk van het ontwerp en varieert tussen de 0,60 en 0,85.

Kavelpresentatie
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2.5 Algemene bouwregels en uitgangspunten voor de zelfbouwkavels

Naast	 de	 kavelspecifieke	 bouwregels	 zijn	 er	 ook	 een	 aantal	 bouwregels	 en	 uitgangspunten	 die	 voor	 alle	
zelfbouwkavels gelden. 

Basisregel is dat alle CPO-bouwgroepen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gebouwen, en dat zij eventueel 
onderling afspraken kunnen maken over gezamenlijkheid, zoals gezamenlijke bouwmuren of een gezamenlijke 
fundering.

2.5.1 voorgevels, hoofdentrees en achterzijde
Alle voorgevels van de gebouwen van kavel 11 staan schouder-aan-schouder aan de Isaac Titsinghkade. Dat houdt 
in dat alle voorgevels in de rooilijn dienen te staan en direct op elkaar aan moeten sluiten.  

Ook aan de achterzijde van de kavels moeten de gevels of de gebouwde erfafscheidingen zij-aan-zij in de rooilijn 
staan langs dit straatje (“achterpad5”).  Daar waar aan de achterzijde geen gebouw komt, is een gemetselde 
erfafscheiding van 2 meter hoog verplicht. 

De voordeuren (hoofdentrees) tot de woongebouwen (woningen en werkruimten) komen aan de Titsinghkade. Aan 
de achterzijde, het achterpad, is het ook mogelijk om toegangen tot woon- of werkruimten te maken die aan deze 
zijde komen.  

2.5.2. niet-woonfuncties (werkfuncties)
Naast wonen is het op alle kavels ook mogelijk om niet-woonfuncties (werkfuncties) te realiseren. Bijvoorbeeld een 
praktijkruimte of kantoor aan huis, een atelier of studio. Voorwaarde is dat deze binnen het bestemmingsplan en 
uitwerkingsplan Lijnbaan passen. Horeca en detailhandel zijn op de zelfbouwkavels niet toegestaan. 

Bij voorkeur ligt de niet-woonfunctie op de begane grond aan de voorgevel, of in tweede instantie aan het achterpad. 
Aan de voorgevel dient een niet-woonfunctie een hogere verdiepingshoogte te hebben, zoals aangegeven in de 
kavelpresentatie. 

2.5.3 zelfstandige woongebouwen
Zoals in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan voorgeschreven is, worden op Oostenburg op alle kavels de 
afzonderlijke, panden naast elkaar gebouwd. Elk pand is zelfstandig. Dat houdt ook in dat elk gebouw zelfstandig 
kan functioneren en een eigen ontsluiting en vluchtroute(s) heeft.  

Iedere CPO-bouwgroep is volledig verantwoordelijk voor het eigen gebouw. Dat houdt in dat alle (woon)gebouwen 
in principe een eigen fundering, dakconstructie, bouwmuren, voor-, achter- en zijgevels krijgen.  

Over de gezamenlijke aanleg van funderingen en bouwmuren kunnen CPO-bouwgroepen onderling afspraken 
maken. Deze afspraken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Oostenburg SGN. Tijdens de burendagen 
(zie hoofdstuk 4) wordt hier aandacht aan besteed. Over de technische en esthetische aansluitdetails zijn de buren 
verplicht om goede afspraken te maken (zie ook 2.5.6 gezamenlijke bouwmuur).

2.5.4 warmtelevering en duurzaamheid 
Op Oostenburg vindt de warmte- en koudelevering via een systeem van gesloten bodemlussen plaats. Alle 
nieuwbouw op Oostenburg wordt aangesloten op dit systeem. In paragraaf 2.7 Duurzaamheid & warmte staat welke 
eisen en ambities er worden gesteld aan duurzaamheid. 

2.5.5 geluidwering 
Oostenburg is een binnenstedelijke buurt, in de buurt van spoor en wegen. Bij het bouwen van woningen moet 
daarom gelet worden op de geluidsbelasting door industrie-, spoor- en  verkeerslawaai. Voor Oostenburg is 
onderzoek naar de geluidsbelasting uitgevoerd. 

In het hele gebied gelden hogere geluidbelastingen ten gevolge van het (rail)verkeer en bedrijvigheid. Een deel 
van de toekomstige gevels heeft als gevolg van spoor-, weg- en industrielawaai,  een geluidsbelasting die hoger 
is dan de zogenaamde voorkeurswaarde. Voor deze gevels zullen, tegelijkertijd met de besluitvorming over het 
Uitwerkingsplan Lijnbaan,  door de gemeente zogenaamde hogere grenswaarden worden vastgesteld. In dat geval 
mag dan wel worden gebouwd, maar de woningen moeten beschikken over minimaal één geluidsluwe gevel.  
5

 Er is nog geen straatnaam bekend.
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Daarnaast moeten in de geluidbelaste gevels geluidwerende maatregelen, bijvoorbeeld een geluiddempende 
ventilatieroosters, worden aangebracht om aan het Bouwbesluit te voldoen. De geluidsbelasting ligt voor deze 
kavels overal onder de maximale norm.  Dat betekent dat op de zelfbouwkavels geen dove gevels hoeven worden 
toegepast. 

Zodra alle nieuwbouw langs de Dijkgracht gerealiseerd is, zal de geluidsbelasting als gevolg van het spoor voor de 
achterliggende bebouwing afnemen. Een ontwerp voor de nieuwbouw zal dan door de gemeente bij de aanvraag van 
de	omgevingsvergunning	specifiek	getoetst	worden	aan	de	geluidseisen.	Het	rapport	met	de	geluidsberekeningen	
voor de diverse gevels komt t.z.t. beschikbaar via de Dataroom. 

2.5.6 gezamenlijke bouwmuur (bouwen in een rij)
Omdat de woongebouwen naast elkaar staan, kunnen de CPO-bouwgroepen met hun buren afspraken maken 
over het ‘bouwen in een rij’, ook wel geschakeld bouwen genaamd.  Dit is in Nederland een vanzelfsprekende en 
beproefde manier van bouwen. 

2.5.7 regels onderling aansluitingen
Omdat de woongebouwen precies naast elkaar gebouwd worden, moet er goede afstemming plaatsvinden over de 
bouwkundige aansluitingen en de afwerking.

De	ervaring	leert	dat	dit	anders	tot	bouwkundige	problemen	kan	leiden.	Vanwege	verschillende	bouwprincipes	en/of	
door te weinig onderlinge afstemming bestaat het risico dat aansluitingen technisch niet goed worden uitgevoerd. 
Ook de architectonische vormgeving van de aansluitingen zijn van belang. Tijdens de Burendagen worden hier 
afspraken over gemaakt. 

2.5.8 burenrecht
In het Burgerlijk Wetboek (Boek 5 titel 4) staan de wettelijke regels over rechten en plichten, die buren onderling 
met elkaar aangaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over schuttingen op de erfgrens of ramen, deuren en balkons 
met	uitzicht	op	het	erf	van	de	buren.	Er	mogen	volgens	het	Burgerlijk	Wetboek	geen	ramen,	gevelopeningen	en/of	
balkons binnen twee meter van de erfgrens en met uitzicht op het erf van de buren worden geplaatst. Mochten de 
buren hiervoor toch toestemming geven, dat kan deze afspraak formeel worden vastgelegd bij de notaris. 

De essentie van een gezamenlijke bouwmuur (bouwen in een rij) is eenvoudig, namelijk 
dat de woongebouwen op de zij-erfgrens aan elkaar worden vast gebouwd. De zijgevels 
vormen samen een gemeenschappelijke bouwmuur, uitgevoerd als een zogenoemde 
ankerloze spouwmuur. Bij een ankerloze spouwmuur bouwt ieder op eigen terrein een 
binnenspouwblad op 3 cm afstand vanaf de zij-erfgrens op een eigen funderingsbalk. Zo 
is het woongebouw constructief onafhankelijk van het woongebouw van de buren. De 
ankerloze luchtspouw - 2 x 3 cm tussen beide binnenspouwbladen - zorgt ervoor dat er 
geen contactgeluid tussen de beide woningen mogelijk is. 

In geval van een gezamenlijke bouwmuur moet wel rekening worden gehouden met 
een tijdelijke afwerking op de “wachtgevel” -als de buren later bouwen- en ook met een 
definitieve	 afwerking	 van	de	geveldelen	die	 niet	 direct	 aansluiten	 op	 het	woongebouw	
van	 de	 buren.	 Bijvoorbeeld	 als	 de	 buren	 minder	 diep	 en/of	 hoog	 bouwen.	 	 Hierbij	 is	
het van belang dat de erfgrens van de buren niet wordt overschreden.  In het ontwerp 
moet er rekening mee gehouden worden dat de afwerking of het buitenspouwblad van 
het woongebouw niet op het terrein van de buren gerealiseerd wordt. Tenzij de buren 
daartegen geen bezwaar hebben. Dan kan dat via een recht van overbouw juridisch worden 
vastgelegd.

Let op: ook een wachtgevel moet aan de wettelijke eisen van woningisolatie voldoen. 

6
 Een geluidluwe gevel heeft een maximale  geluidbelasting van 55 dBa spoorweglawaai, 48 dBA weglawaai en 50 dBA industrielawaai.
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2.5.9 mandeligheid 
Indien een CPO-bouwgroep samen met de buren een erfafscheiding of gezamenlijke bouwmuur bouwt, wordt dit 
gezamenlijk eigendom. Dit gezamenlijk eigendom, ook wel mandeligheid genoemd, wordt tussen de CPO-bouw-
groepen schriftelijk vastgelegd. 

2.5.10 bouw- en eigendomsregels binnen één CPO-bouwgroep
Binnen een CPO-bouwgroep kunnen onderlinge afspraken gemaakt worden die de privacy betreffen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de plaatsing van ramen en balkons. Deze afspraken hoeven niet formeel te worden vastgelegd, 
omdat het gebouw gezamenlijk eigendom is van de CPO-bouwgroep. Afspraken over het gezamenlijk eigendom 
van woning-scheidende wanden, gemeenschappelijke ruimten etc. worden in de splitsingsakte geregeld.

2.5.11 buitenruimten
Op	alle	 kavels	bestaat	de	mogelijkheid	om	privé	en/of	 collectieve	buitenruimten	en	 tuinen	 (op	 volle	grond)	 te	
maken. 

2.5.12 erfafscheidingen
Er zijn geen regels voor de erfafscheidingen tussen de bouwkavels onderling. Hierover kunnen buren onderlinge 
afspraken maken. Aan het achterpad moeten wel erfafscheidingen of achtergevels in de rooilijn komen, zoals 
omschreven in de kavelpresentatie. 

2.5.13 gemeenschappelijke fietsenberging
Conform het Bouwbesluit is een individuele berging verplicht,  maar er mag van worden afgeweken als er een 
gemeenschappelijke	fietsenberging	in	combinatie	met	een	inpandige	berging	kan	worden	ingericht	conform	de	
eisen.		CPO-bouwgroepen	moeten	fietsenstallingsruimte(n)	op	de	eigen	kavel	realiseren	conform	de	richtlijnen	in	
de kavelpresentatie. Hierbij gaat de voorkeur uit naar collectieve stallingen (Bouwbrief 2015-130 van de gemeente 
Amsterdam).

2.5.14 parkeren 
Parkeren op de eigen kavel is niet toegestaan. Meer over het parkeren is te lezen in paragraaf 2.6 Parkeren. 

2.5.15 afval
Afvalinzameling geschiedt voor de functie wonen met ondergrondse containers in de openbare ruimte. Voor niet-
woonfuncties moet de CPO-bouwgroep een inpandige voorziening in het plan opnemen voor het plaatsen van 
containers voor afvalinzameling.

2.5.16 borging kwaliteit en bouwrisico’s
Om de kwaliteit te borgen en bouwrisico’s te verminderen, zijn de CPO-bouwgroepen verplicht deel te nemen aan 
een garantie- en waarborgregeling, zoals SWK (www.swk.nl) of Woningborg (www.woningborggroep.nl).

2.6 Parkeren 
Oostenburg wordt een autoluwe buurt. Daardoor geldt een lage parkeernorm. De meeste parkeerplaatsen komen 
in	 het	 Parkeerhuis	 aan	 de	 Dijksgracht.	 Deze	 wordt	 naar	 verwachting	 in	 2019/2020	 gebouwd	 op	 Kavel	 7.	 Het	
Parkeerhuis wordt een deels openbare parkeervoorziening met ruim 700 plaatsen, waar bewoners, ondernemers en 
bezoekers tegen vergoeding kunnen parkeren.

Op straat kan zeer beperkt worden geparkeerd. De aanwezige parkeerplaatsen op straat zijn bestemd 
voor mindervaliden en laden en lossen (zeer kort parkeren). Er worden door de gemeente geen reguliere 
parkeervergunningen op straat voor bewoners en ondernemers verstrekt.

Voor alle zelfbouwkavels geldt dat op de kavel zelf op geen enkele wijze geparkeerd mag worden. 

http://www.swk.nl
http://www.woningborggroep.nl
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Parkeren voor bewoners 
Bij de ontwikkeling van Oostenburg is uitgegaan van een parkeernorm van maximaal 0,5 parkeerplaats per mark-
twoning. Dat houdt in dat voor een deel van de marktwoningen parkeerplekken in het Parkeerhuis beschikbaar 
zijn. 

Het	Parkeerhuis	beschikt	voor	bewoners	van	kavels	1	t/m	12	over	110	koopparkeerplaatsen,	ook	wel	‘zwerfplekken’	
genoemd, en minimaal 294 abonnementsplaatsen. Zowel de zwerfplekken als de abonnementsplekken zijn geen 
vaste plaatsen in het Parkeerhuis. 

Zwerfplekken voor de zelfbouwkavels 
Aan elke zelfbouwkavel is een bepaald aantal zwerfplekken toegewezen. Bij de koop van de zelfbouwkavels is de 
verplichting inbegrepen om het vastgestelde aantal zwerfplekken in het parkeerhuis af te nemen (zie tabel). Deze 
zwerfplekken worden tegen een prijs van € 50.000 k.k. (prijspeil 1 december 2018) per parkeerplaats in eeuwigdurende 
erfpacht uitgegeven. Kavel 11f heeft vijf zwerfplekken, voor kavel 11g zijn dit er twee. De zwerfplekken worden naar 
verwachting vanaf begin 2022 aan de kopers geleverd door Oostenburg SGN. 

Deze zwerfplekken mogen alleen worden doorverkocht aan eigenaren van woningen van de VvE op de betreffende 
zelfbouwkavel. Om te voorkomen dat parkeerplaatsen aan niet-bewoners van Oostenburg worden verkocht of 
verhuurd, wordt hiertoe een kettingbeding in het erfpachtcontract opgenomen.  

De erfpachtvoorwaarden van deze zwerfplekken worden ten tijde van de selectieprocedure in de dataroom 
opgenomen. 

Beschikbare parkeerabonnementen voor de zelfbouwkavels 
Bewoners en bedrijven op de zelfbouwkavels kunnen, zolang de voorraad strekt, een abonnement nemen bij de 
exploitant van het Parkeerhuis.  

Per kavel is een aantal abonnementen beschikbaar.  Voor de kavels 11f en 11g zijn respectievelijk drie en twee  
bewoners- en ondernemersabonnementen beschikbaar. 

In onderstaande tabel staan het aantal verplichte zwerfplekken en beschikbare abonnementen per zelfbouwkavel  
in het Parkeerhuis: 

KAVELNR. AANTAL
ZWERFPLEKKEN

BESCHIKBARE
ABONNEMENTEN

11F 5 3

11G 2 2

Parkeren voor bezoekers
Bezoekers van Oostenburg kunnen tegen een uurtarief parkeren in het Parkeerhuis. 

Kosten van parkeren
 Zwerfplek: € 50.000,- k.k. (prijspeil 1-12-2018), excl. bijkomende servicekosten.
	 Abonnementsplaatsen	voor	bewoners:	ca.	€	153,-/maand	incl.	BTW	(prijspeil	1-1-2017).
	 Abonnementsplaatsen	voor	ondernemers/bedrijven:	ca.	€	175,-/maand	incl.	BTW	(prijspeil	1-1-2017)

Bovengenoemde prijzen worden geïndexeerd op basis van de CPI (consumentenprijs indexcijfer).

 



16

2.7 Duurzaamheid & warmte
Oostenburg wordt een hele duurzame, bijna energieneutrale wijk. De aanleg van bodemlussen maakt het mogelijk 
om alle nieuwbouw aan te sluiten op een All Electric systeem voor warmte- en koudelevering. Hoewel er wordt 
gebouwd in hoge dichtheid, biedt het nieuw in te richten gebied toch mogelijkheden voor de aanleg van meer 
groen. Historische panden blijven bewaard en zijn bepalend voor de sfeer en activiteit op het eiland. (Sloop)
materialen worden hergebruikt voor de bouw en inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast sluit Oostenburg 
aan bij de ambities van Amsterdam Rainproof om wateroverlast als gevolg van hoosbuien te verminderen.  

In dit hoofdstuk staan de vijf pijlers voor duurzaamheid omschreven. Daarnaast wordt weergegeven aan welke eisen 
de gebouwen moeten voldoen om aangesloten te worden op de warmte- en koudelevering. Tot slot worden kopers 
van harte uitgenodigd om extra ambities op het gebied van duurzaamheid te verwerken in hun plannen. 
 
Vijf pijlers voor duurzaamheid
Er zijn vijf pijlers benoemd voor een duurzame gebiedsontwikkeling van Oostenburg: autoluw, energie, daklandschap, 
water en hergebruik. 

Autoluw
Het	plangebied	leent	zich	door	de	nabijheid	van	openbaar	vervoer	en	het	fijnmazige	voet-	en	fietspadennetwerk	
voor	een	relatief	autoluwe	wijk.	De	maximale	snelheid	voor	gemotoriseerd	verkeer	wordt	ingesteld	op	30km/u,	het	
aantal parkeerplaatsen op straat en in de parkeervoorzieningen is beperkt. Het Parkeerhuis wordt dichtbij de enige 
toegangsweg voor auto’s gebouwd. Daardoor worden veel autobewegingen binnen het plangebied voorkomen. 

Daarnaast	wordt	aandacht	besteed	aan	het	 (stimuleren	van)	voet-	en	fietsverkeer.	Zo	sluiten	loop-	en	fietsroutes	
over	Oostenburg	goed	aan	op	de	omgeving.	De	fietsroute	vanaf	CS	langs	de	Dijksgracht	wordt	doorgetrokken	tot	
Oostenburg.	Ook	heeft	de	gemeente	plannen	om	een	extra	fietsbrug	over	de	Oostenburgervaart	aan	te	leggen.		

Energie
De warmte- en koudelevering op Oostenburg vindt plaats door middel van een installatie van gesloten bodemlussen.  
Hiervoor is een overeenkomst is gesloten met de combinatie EIKpunt. EIKpunt bestaat uit Eteck, voor de exploitatie 
van de installaties, Itho Daalderop voor de productleveranties en Klimaatgarant  voor de realisatie en instandhouding, 
zie bijlage 1. 

Dit systeem draagt bij aan de duurzaamheid van het gebied en vermindert de CO2 uitstoot. Alle kopers van de 
kavels op Oostenburg zijn verplicht om gebruik te maken van dit systeem.

Daklandschap
Een groen daklandschap levert een bijdrage aan de natuur(beleving) op hogere delen in het plangebied. Groene 
daken, met sedumplanten of écht begroeide daken, creëren een leefomgeving voor vogels. Het plaatsen van 
nestkasten trekt bijvoorbeeld huismussen en gierzwaluwen aan. 

Alle nieuwe daken op Oostenburg moeten volledig worden voorzien van een zogenaamd ‘groenpakket’. Dat kan 
in	de	 vorm	van	 sedum	en/of	 kruidenvegetatie,	bij	 voorkeur	 in	 combinatie	met	 zonnepanelen.	Het	groenpakket	
inclusief zonnepanelen mag uitsluitend bij het toepassen van bijzondere dakvormen komen te vervallen of voor 
maximaal dertig procent van het dakoppervlak worden omgezet in dakterrassen.  

Water 
We sluiten aan bij de ambities van Amsterdam Rainproof, een initiatief om samen (bewoners, ondernemers, 
kennisinstellingen, overheid) de stad beter bestand te maken tegen extreme wateroverlast als gevolg van hoosbuien. 
Voor het tegengaan van wateroverlast als gevolg van hoosbuien, moet de kavel voldoen aan de eis van Amsterdam 
Rainproof, waarbij een opname van hemelwater wordt geëist van 60 mm per uur. Voor de ontwatering van de kavels 
en het maaiveld zijn de grondwaternormen van de gemeente Amsterdam leidend. Deze zijn in kaart gebracht op 
een ontwateringskaart. Deze kaart wordt in een later stadium van het verkoopproces beschikbaar gesteld in de 
dataroom. 

Hergebruik
Bij de bouw en inrichting van de openbare ruimte wordt gestimuleerd materialen te hergebruiken of op andere 
wijze circulair te bouwen. Bij reeds opgestarte bouwprojecten en de maaiveld-inrichting worden materialen en 
objecten uit de sloop op Oostenburg hergebruikt. 
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Voor alle nieuwbouw op Oostenburg wordt een systeem van bodemlussen aangelegd voor de wamte- en koudelevering.

Uitwerking op gebouwniveau 
All-electric
De op de zelfbouwkavels te realiseren bebouwing wordt All-electric en krijgt dus geen gas- of warmte aansluiting. All-
electric houdt in dat alle energieverbruik en energieopwekking elektrisch is. Daarmee is een voorwaarde geschapen 
om lokaal energieneutraal te worden of, indien het dakvlak ontoereikend is voor voldoende zonnepanelen, om met 
de inkoop van groene stroom afkomstig uit Nederland de CO2-uitstoot te minimaliseren. 

Warmtelevering 
Op Oostenburg zal de warmte (en koude) worden opgewekt met binnen de kavel beschikbare bodemenergie. 
EIKpunt legt hiervoor – in opdracht van de kopers - onder de bebouwing een systeem van bodemlussen aan. Alle 
gebouwen	worden	per	woning,	of	per	kleine	cluster	van	woningen/appartementen	aangesloten	op	een	enkelvoudig	
of een collectief veld van bodemlussen.  

Om alle woningen van voldoende warmte en koude te kunnen voorzien wordt door EIKpunt een integraal ontwerp 
van de bodemlussen gemaakt. Om die reden is het aan (individuele) kavel eigenaren niet toegestaan om een eigen 
bodemsysteem aan te leggen. In de koop- en realisatieovereenkomst die Oostenburg SGN sluit met alle kopers van 
de kavels, wordt opgenomen dat de koper van een kavel een aansluitplicht heeft op de warmte-koude installatie 
van EIKpunt gedurende dertig jaar na ondertekening van de overeenkomst. De koper van de kavel is verplicht 
hiertoe een overeenkomst te sluiten met EIKpunt. Na deze periode vervalt het warmtesysteem aan de eigenaar. 

Om een aansluiting te krijgen op het systeem, moet de koper aan een aantal voorwaarden voldoen (zie kader 
volgende pagina).
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VOORWAARDEN AANSLUITING EIKPUNT 
De minimale criteria waaraan de gebouwen en installaties moeten voldoen zijn gebaseerd 
op de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) die momenteel nog in ontwikkeling 
is. Omdat deze eisen nog geen kracht van wet hebben en er al wel delen van de wijk 
gebouwd worden voordat de wet er is, gelden7 voor de warmte-en koudelevering de BENG 
eisen voor de te bouwen woningen, zoals deze in januari 2018 bekend waren8. 

Voor	de	ontwikkeling	van	alle	te	bouwen	woningen	en/of	bedrijfsruimten	gelden	daarom	
de volgende regels:  
1. De	energiebehoefte	van	de	te	bouwen	woningen	is	gemaximeerd	tot	25	kWh	per	m2/jaar.	

Voor	commerciële	ruimtes	geldt	de	eis	van	50	kWh/m2/jaar.	De	energiebehoefte	is	de	
hoeveelheid energie die benodigd is om de energieverliezen ten gevolge van transmissie, 
infiltratie	en	ventilatie	te	compenseren,	met	als	doel	een	comfortabel	binnenklimaat	te	
realiseren. Deze wordt bepaald onder standaardcondities en uitgedrukt in kWh per 
m2	gebruiksoppervlak	en	gemiddeld	over	een	 jaar.	 [kWh/m2	 .j]	Deze	 indicator	gaat	
over het beperken van de energievraag om in een gebouw een goed binnenklimaat te 
houden. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie, triple glas, verbeterede luchtdichtheid en 
slim gebruik van de warmte en het licht van de zon. 

2. Primair fossiel energiegebruik dient maximaal 25 kWh per m2 per jaar te bedragen. 
Deze waarde betreft de hoeveelheid energie in kWh per m2 per jaar die nodig is om 
de energiebehoefte in te vullen. Dit hangt sterk samen met de gebouwinstallaties. 
Energiezuinige maatregelen zoals een warmtepomp verlagen het primair fossiel 
energiegebruik. Hernieuwbare energie mag je aftrekken van het totale energiegebruik.

3. Het aandeel hernieuwbare energie dient minimaal 50 % te bedragen. Dit percentage 
wordt berekend als deel hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. 

Om de werking van het systeem te garanderen worden de volgende eisen hieraan 
toegevoegd: 
1. Triple glas met een Uw van 0,9 - 1,1 
2. WTW-balansventilatie met CO2-sturing en geïsoleerde luchtkanalen met Rc-waarde 

van minimaal 2,0 
3. Plaatsing douche-WTW 
4. Om te voldoen aan de derde eis uit BENG (BENG 3) dient gerekend te worden met het 

plaatsen van zonnepanelen: per ca. 30 m2 GBO 1 paneel van 1,64 m2. 

Voor te realiseren bedrijfsruimten geldt dat dit systeem ook beschikbaar komt. Er moet 
rekening	worden	gehouden	met	een	maximale	afgifte	warmte	en	koude	van	40W/m2.	

In het Kavelpaspoort Warmte van EIKpunt wordt een nadere toelichting gegeven. 

Overige juridische, technische en bouwkundige eisen ten behoeve van de installatie worden 
verstrekt in de dataroom tijdens de selectieronde. 

Additionele duurzaamheidsambities op gebouwniveau
De geformuleerde eisen op gebouwniveau voor de zelfbouwkavels is de ondergrens voor duurzaamheid 
zoals die door Oostenburg SGN wordt nagestreefd. We nodigen CPO-bouwgroepen van harte uit om extra 
duurzaamheidsmaatregelen te nemen, zoals hergebruik van materialen en groene gevels. Groene gevels worden 
minder warm en kunnen de temperatuur in een binnenruimte met wel 3°C verlagen waardoor de energiebesparing 
voor koeling groter kan zijn.

Voor de te ontwikkelen bebouwing op de zelfbouwkavels geldt dat de plannen, naast de vereiste BENG-normen 
(zie kader) op twee GPR9 thema’s naar keuze (milieu, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde, gezondheid) een minimale 
GPR-score van 8,0 behalen. 

7
 Naast de wettelijke eisen voor bouwen.

8
 Als leidraad dient de handreiking BENG in opdracht van het RVO opgesteld door Nieman en gepubliceerd op 18-9-2017.

9
 De GPR Gebouw score is een duurzaamheidslabel dat staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Dit is zichtbaar in vijf thema’s: energie,

  milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per thema wordt de waardering op een schaal van 1 tot 10 uitgedrukt.
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Voorafgaand aan de aanvraag van de omgevingsvergunning én bij de oplevering zal getoetst worden of deze ambitie 
ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dit gebeurt op basis van een GPR-berekening inclusief onderbouwing die 
door	de	CPO-bouwgroep	wordt	aangeleverd	en	uitgevoerd	is	door	een	gecertificeerde	externe	GPR-expert.
 

2.8 Overige kwaliteitskaders en kwaliteitsborging Oostenburg
De instrumenten voor het scheppen van een ruimtelijke, stedenbouwkundige en architectonische identiteit en 
kwaliteit voor Oostenburg zijn talrijk. Een deel van deze instrumenten is publiekrechtelijk vastgelegd. Deze worden 
kort beschreven in onderstaande paragraaf. 

Bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg en uitwerkingsplannen
De gemeenteraad heeft in juni 2016 het bestemmingsplan ‘Stadswerf Oostenburg’ vastgesteld. Tegen dit besluit is 
geen beroep aangetekend. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. 

In het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg is voor de te ontwikkelen delen gekozen voor globale, uit te werken 
bestemmingen, te weten: ‘bestemmingsplan met uitwerkingsplicht’. De bestemmingen met uitwerkingsplicht 
moeten eerst worden uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Het is echter wel mogelijk een omgevingsvergunning aan 
te vragen zodra het ontwerp-uitwerkingsplan ter visie is gelegd.

Op een aantal punten is het bestemmingsplan niet globaal uitgewerkt maar zijn gedetailleerde planregels 
geformuleerd met als doel om de kwaliteit over het hele gebied te borgen en een paar zekerheden te bieden 
richting omwonenden en gebruikers. Zo zijn in het bestemmingsplan de minimale en maximale kavelbreedten per 
deelgebied geformuleerd.

Binnen Oostenburg zijn vier uitwerkingsplannen opgesteld. Drie ervan, Oostenburgervaart, Dijksgracht en VOC-
kade zijn inmiddels door B&W vastgesteld. 

Uitwerkingsplan Lijnbaan
Het ontwerp-uitwerkingsplan, Lijnbaan, waarin de zelfbouwkavels liggen, is eind 2018 in procedure gegaan. 

Het college van burgemeester en wethouders stelt het uitwerkingsplan vast, nadat het ontwerp-uitwerkingsplan ter 
visie heeft gelegen en de eventuele zienswijzen zijn beantwoord. Naar verwachting zal dat medio 2019 zover zijn. 
Als belanghebbenden het niet eens zijn met de vaststelling van het uitwerkingsplan kunnen ze binnen zes weken 
daartegen nog beroep aantekenen. Zoals eerder gezegd is het mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen 
-en te verkrijgen- zodra het ontwerp-uitwerkingsplan ter visie is gelegd.

In	het	uitwerkingsplan	Lijnbaan	zijn	specifieke	regels	opgenomen	om	de	ontwerpkwaliteit	van	de	planontwikkeling	
te borgen. Zo zijn onder meer de minimale en maximale kavelbreedte (resp. 4,80 m en 18 m), en de minimale 
plinthoogte vastgelegd in het uitwerkingsplan. In het uitwerkingsplan Lijnbaan zijn voor de zelfbouwkavels ook de 
kavelbreedtes, de minimale en maximale bouwhoogten, de maximale bouwvolumes en de toegestane functies 
vastgelegd. 

Beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor de architectuur en stelt de belangrijkste regels om te borgen 
dat een contrastrijke pandenstad ontstaat: een stad opgebouwd uit kavels, waarbij variatie in breedte, hoogte en 
dakvorm zorgt voor een divers beeld. 

Het beeldkwaliteitplan is opgebouwd aan de hand van de vier kernwaarden voor Oostenburg: eiland, contrastrijk, 
levendig en stoer. De kernwaarden werken op alle schaalniveaus. De criteria gekoppeld aan eiland, contrastrijke 
pandenstad en levendigheid zijn grotendeels essentieel, bij stoere gebouwen is het merendeel indicatief. 

Het ontwerp wordt door de supervisor, die door de gemeente is aangesteld, getoetst aan de vereiste kwaliteit 
overeenkomstig het beeldkwaliteitplan. 
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Supervisor en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
In het kader van de Modernisering Regie Ruimtelijke Kwaliteit (MORRK) is met ingang van 2017 de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) ingesteld. Deze vervangt de ‘oude’ Commissie voor Welstand en Monumenten en 
adviseert als zodanig over de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van (individuele) bouwplannen in het kader 
van te verlenen omgevingsvergunningen. 

De gebiedsontwikkeling Oostenburg vraagt om een integrale en intensieve regie op de ruimtelijke en architectonische 
kwaliteit. Om deze reden heeft de gemeente Kristiaan Borret aangesteld als supervisor. De supervisor is belast met 
de taak een hoogstaande ontwerpkwaliteit te bereiken. Vier aspecten zijn hierbij aan de orde: de ontwerpkwaliteit 
van de afzonderlijke kavels, een goede afstemming met het ontwerp van enkele binnenwerven10 en openbare 
ruimte, de afstemming tussen de kavels binnen het bouwveld en de afstemming met de andere bouwvelden, 
bestaande gebouwen en monumenten van Oostenburg. 

Het werken met een supervisor garandeert regie op de kwalitatieve ontwikkeling, tijdige inbreng van deskundigheid 
en continuïteit in beoordeling en advisering. De begeleiding en advisering zijn gericht en gebaseerd op de 
specifieke,	 vooraf	 (bestuurlijk)	 vastgestelde	 ´waarden´	 en	 geen	 toetsing	 ´op	 afstand	 en	 achteraf´.	 Het	 vereiste	
kwaliteitsniveau is geconcretiseerd in het beeldkwaliteitplan. Op basis van dit plan staat de supervisor open voor 
alle mogelijke ontwerpopvattingen zolang deze binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders passen. De supervisor 
beoordeelt	 de	 verschillende	 stromingen	 en	 stijlen	 naar	waarde.	 Tussen	 supervisor	 en	 de	 architect/ontwerper	 is	
tijdens de ontwerpfase sprake van een interactief proces. 

De supervisor ondersteunt in het overleg met de CRK en informeert concreet bij de behandeling van bouwplannen 
over zijn inspanningen. De supervisor heeft een adviserende rol bij het voorlopig ontwerp. De momenten waarop 
de	supervisor	de	bouwplannen	 toetst,	 is	bij	het	afronden	van	het	definitief	ontwerp	en	bij	het	 indienen	van	de	
omgevingsvergunningaanvraag voor bouwen. De aanvraag wordt met een advies van de supervisor aan de CRK 
voorgelegd en dient ter ondersteuning van de behandeling. 

Masterplan Openbare Ruimte
Het Masterplan Openbare Ruimte Stadswerf Oostenburg vormt het ontwerpkader voor de inrichting van de 
binnenwerven en openbare ruimte (zie bijlage 5). Oostenburg is een mix tussen publieke ruimte met onder meer 
de kades, waar iedereen elkaar tegenkomt, en enkele meer intieme, private ‘binnenwerven’ en privé tuinen. De 
openbare ruimte en de binnenwerven zorgen samen voor eenheid. 

Inrichtingsplan
Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt een ontwerp gemaakt, gebaseerd op het Masterplan Openbare 
Ruimte. Het voorlopig ontwerp van het Inrichtingsplan wordt waarschijnlijk begin 2019 vastgesteld. Bij de uitwerking 
naar	een	definitief	ontwerp	wordt	rekening	gehouden	met	de	ontwerpen	van	de	vastgoedontwikkelingen.	

In de nabijheid van de zelfbouwkavels komt het zogenaamde buurtplein. Het voornemen is om het ontwerp voor  
het buurtplein in overleg met de (toekomstige) omwonenden vorm te geven.

2.9 Civiele en milieutechnische uitgangspunten11  

2.9.1 Bouwrijpe kavel 
De	zelfbouwkavels	worden	geschikt	gemaakt	voor	woningbouw	en	tuinen	door	het	aanbrengen	van	een	leeflaag	
van een meter dikte. Indien de koper dieper in de grond aan de gang wil (in de grond graven of ‘roeren’) mag dat 
alleen met een milieuvergunning. 

De kavels worden vrij van opstallen, kabels en leidingen - voor zover deze bekend zijn - (zie ook paragraaf 2.9.4 
Sloopwerkzaamheden) geleverd. Langs de randen buiten de kavel kunnen wel kabels en leidingen aanwezig zijn. 
Daarom kan er niet buiten de kavel in de grond worden gewerkt. Er kunnen dus buiten de kavel geen (tijdelijke) 
voorzieningen voor bijvoorbeeld het aanleggen van eventuele kelders worden aangebracht. De informatie over de 
ondergrond, de kabels en leidingen komt in een later stadium beschikbaar in de dataroom. 

Reguliere zaken zoals bouwstroom en bouwwater worden door de koper(s) zelf geregeld. 
Het eventueel afgraven van de bouwkavel, het afvoeren van de grond en de hiervoor benodigde vergunningen zijn 
voor rekening van de kopers. 
Bij levering van de kavels zijn deze toegankelijk d.m.v. een bouwweg.

10
 Eventuele tuinen op de zelfbouwkavels vallen niet onder de noemer ‘binnenwerven’; kopers van deze kavels kunnen hun eventuele 

    tuinen zelf inrichten en zijn niet gehouden aan het Masterplan.
11

 De onderzoeksrapporten m.b.t. de onderwerpen in deze paragraaf komen t.z.t. in de dataroom, zie paragraaf 1.4.
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2.9.2 Nutsvoorzieningen
Het hoofdtracé van de nutsvoorzieningen wordt voor levering van de zelfbouwkavels aangelegd. Zodra de ligging 
van	de	kabels	en	leidingen	definitief	bepaald	is,	wordt	deze	informatie	digitaal	aan	de	kopers	beschikbaar	gesteld	
ten behoeve van het ontwerp van de huisaansluitingen. 

De hoofdstructuur van het ontwerp van kabels en leidingen wordt gebaseerd op het stedenbouwkundig 
plan, beeldkwaliteitplan en het nog vast te stellen Inrichtingsplan openbare ruimte in combinatie met de 
wenstracéprocedure. Uitgangspunt is dat bovengrondse voorzieningen zoveel mogelijk in de gebouwen moeten 
worden opgenomen, zodat deze niet in de openbare ruimte terecht komen. De hoofdnutstracés komen in de 
Dijksgracht en Oostenburgermiddenstraat te liggen. Vanuit daar vindt de verdere distributie plaats.

2.9.3 Waterhuishouding en riolering
Op Oostenburg wordt een gescheiden rioolstelsel (HWA en DWA12) aangelegd. Het hoofdriool voor DWA 
komt in de Dijksgracht en Oostenburgermiddenstraat te liggen. Vanuit daar worden de stelsels tot  rondom de 
zelfbouwkavels gelegd. De kopers moeten zelf voor een aansluiting naar hun gebouw zorgen. Daarnaast wordt van 
de kopers verwacht dat zij de waterhuishouding op en direct rond hun kavel goed beheersen, zie ook paragraaf 2.7 
Duurzaamheid & warmte.  Gedetailleerde informatie over het rioolstelsel en de bodem wordt in een later stadium 
beschikbaar gesteld in de Dataroom. 

2.9.4 Milieu- en bodemtechnische beperkingen
De kavels worden aan de kopers geleverd in de navolgende staat: 

 de opstallen op de kavels zijn gesloopt tot het niveau van het maaiveld; 
 aan het oppervlak gelegen puin, verharding en beplanting zijn verwijderd.

Bodem 
Oostenburg was vroeger een industrieterrein waardoor er sprake is van een verontreinigde bodem. Op de locatie 
van de zelfbouwkavels is milieu hygiënisch bodemonderzoek verricht. Vervolgens is een raamsaneringsplan 
opgesteld, zodat Oostenburg geschikt wordt om te wonen. Overeenkomstig het raamsaneringsplan worden de 
ernstige (mobiele13) verontreinigingen door Oostenburg SGN verwijderd en wordt op de zelfbouwkavels een 
leeflaagconstructie	van	minimaal	een	meter	dik,	geschikt	voor	de	bestemming	‘wonen	met	tuin’	aangebracht.	

Kopers van de zelfbouwkavels moeten bij de bouw rekening houden met mobiele verontreinigingen die elders op 
Oostenburg nog aanwezig kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er gegraven wordt of er bemaling 
plaatsvindt (gepompt wordt). Van de kopers wordt verwacht dat zij maatregelen treffen om te voorkomen dat deze 
verontreiniging verplaatst. 
12

 HWA (hemelwaterafvoer) voert het regenwater af en DWA (droogweerafvoer) is de riolering voor het 
    afvalwater van woningen en bedrijven. 
13

 Bij mobiele verontreiniging hebben de stoffen zich verspreid naar het grondwater. 
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Explosieven
Ten behoeve van het bestemmingsplan is een onderzoek gedaan naar niet-gesprongen-explosieven. Uit dit 
onderzoek blijkt dat op Oostenburg mogelijk explosieven  kunnen worden verwacht, maar dat op en in de omgeving 
van  de zelfbouwkavels dit risico zeer gering is. Oostenburg SGN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
eventuele explosieven in de ondergrond.

Fundering 
In Amsterdam kan niet gebouwd worden zonder paalfundering. De kopers zijn zelf verantwoordelijk voor het laten 
uitvoeren van het noodzakelijke sonderingsonderzoek. De grond mag pas in gebruik worden genomen wanneer de 
levering (het notarieel transport) heeft plaatsgevonden, maar voor het maken van sonderingen (bodemonderzoek) 
kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. 

Sloopwerkzaamheden
Alle opstallen inclusief bekende funderingen, kelders en andere ondergrondse obstakels zijn gesloopt voorafgaand 
aan de levering van de kavel. Wel dient rekening gehouden te worden met achtergebleven funderingspalen. Door 
Oostenburg SGN worden alleen de funderingspalen (en eventueel andere achtergebleven funderingsresten) van de 
in opdracht van Oostenburg SGN gesloopte opstallen in kaart gebracht. Palen worden tot circa 2 meter beneden 
bestaand maaiveldniveau ten tijde van sloop, verwijderd. 

Het eventueel verwijderen van overige (niet bekende) obstakels is voor rekening en risico van de koper(s) van de 
kavel. De overdompregeling14  is niet van toepassing.  Bij het aantreffen van obstakels met mogelijke archeologische 
waarde heeft de koper een onderzoeksplicht (zie volgende alinea). 

Archeologie
Ten behoeve van het bestemmingsplan is voor Oostenburg archeologisch onderzoek uitgevoerd.  Op de 
Verwachtingenkaart is te zien dat onder de zelfbouwkavels een lage archeologische verwachting ligt. In het 
bestemmingsplan zijn regels opgenomen wanneer de werkzaamheden dieper dan 3 meter onder de grond 
plaatsvinden. 

Inrichting openbare ruimte
Oostenburg SGN zal de openbare ruimte woonrijp maken. Hieronder wordt verstaan het inrichten van het openbaar 
gebied, dat hoofdzakelijk bestaat uit de aanleg van wegen, openbaar groen, openbare verlichting, straatmeubilair 
en kunstwerken (bruggen, kademuren, eventuele gemalen e.d.). Oostenburg SGN draagt ook zorg voor de 
verkeersgeleiding en regelingen, evenals het laten plaatsen van brandkranen (door derden).

De CPO-bouwgroepen moeten bij het maken van hun ontwerp rekening houden met de inrichting van de openbare 
ruimte en aansluiten op de kaders in het Masterplan openbare ruimte en de uitwerking hiervan in het (voorlopig en 
definitief)	ontwerp	van	de	openbare	ruimte.

In de Isaac Titsinghkade (de straat tussen het INIT en de zelfbouwkavels) wordt volgens het Masterplan hangende 
straatverlichting aangebracht. Voor de zelfbouwkavels betekent dit dat de kopers rekening moeten houden met 
het opnemen van voorzieningen aan de voorgevels om straatverlichting mogelijk te maken. Waar en hoe de 
straatverlichting wordt aangebracht wordt uitgewerkt in het nog vast te stellen Inrichtingsplan en Verlichtingsplan. 

Bouwlogistiek en uitvoeringscoördinatie
Er is door Oostenburg SGN een BLVC-plan op hoofdlijnen opgesteld. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie voor de omgeving van het bouwproject en komt voort uit het coördinatiestelsel van de 
gemeente Amsterdam waar Oostenburg SGN zich aan heeft geconformeerd. Ook de kopers van de zelfbouwkavels 
moeten ten aanzien van de realisatie van hun plan een gezamenlijk BLVC-plan uitwerken, passend binnen het ‘BLVC 
op hoofdlijnen’.

De ruimte om te bouwen kent beperkingen mede door de bouwprocessen die mogelijk parallel aan de ontwikkeling 
van de zelfbouwkavels lopen. Met betrekking tot de uitvoering van de bouwplannen is een gebiedscoördinator 
aangesteld die een periodiek coördinatieoverleg organiseert waar de kopers van de kavels c.q. hun aannemers 
aan deel moeten nemen. Het coördinatieoverleg wordt voorgezeten door de gebiedscoördinator. In dit 
coördinatieoverleg vindt afstemming plaats met andere projecten die gerealiseerd worden op Oostenburg. Het 
doel	is	dat	alle	partijen	een	efficiënt	bouwproces	kunnen	doormaken,	rekening	houdend	met	elkaars	belangen	en	
die van de omgeving.
14

 Overdompregeling regelt de vergoeding van kosten in geval van hinder van funderingsresten
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Van de kopers wordt verwacht dat zij de bouwlogistiek binnen hun eigen kavel zelf regelen. Gezien de beperkte 
ruimte op Oostenburg en de bouw op naburige kavels is er minimaal ruimte rondom de kavel beschikbaar. In 
verband	met	de	veiligheid	en	een	efficiënte	organisatie	van	de	bouwlogistiek	kan	Oostenburg	SGN	eisen	stellen	
ten aanzien van gelijktijdige respectievelijk  gezamenlijke aanleg van bodemlussen, fundering en het (gezamenlijk) 
gebruik	van	een	bouwkraan	en/of	kraanbaan.		

Het bouwverkeer voor alle bouwprojecten maakt gebruik van de route over de Dijksgracht. De gebiedscoördinator 
zal te zijner tijd aanwijzingen geven over de bereikbaarheid van de zelfbouwkavels voor bouwverkeer. 

Er is een Afsprakenkader Bouw- en Woonrijp maken opgesteld dat geldt voor alle bouwactiviteiten op (voormalige) 
kavels van Oostenburg SGN. Dit Afsprakenkader geldt ook voor de kopers van de zelfbouwkavels en wordt in een 
later stadium beschikbaar gesteld via de dataroom. Indien deze Verkoopbrochure op onderdelen afwijkt van het 
Afsprakenkader, dan gaat dit document boven hetgeen in het Afsprakenkader staat. 

Aandachtspunten uit de omgeving van het kavel
Er is beperkte ruimte voor parkeren tijdens de bouw op de kavel. De kopers van de kavel c.q. hun aannemer(s) 
moeten in het BLVC-plan aangeven hoe zij omgaan met het parkeren van hun personeel. Dit kan alleen op eigen 
terrein (buiten de bouwplaats) of anders buiten Oostenburg. De beschikbare parkeerplaatsen op Oostenburg zijn 
bestemd voor de huidige gebruikers van het terrein.

In	de	directe	nabijheid	van	de	zelfbouwkavels		komen	of	staan	een	aantal	gebouwen.	Uitgangspunt	is	dat	gebruikers/
medewerkers in deze gebouwen tijdens het bouwproces op Oostenburg ongestoord hun werk kunnen blijven doen.
 

 Het INIT-gebouw is een bedrijfsverzamelgebouw. De grootste gebruiker van dit gebouw zit in de  
 benedenverdieping. Dat is de afdeling ‘Schoon en Heel’ van de gemeente Amsterdam die
 verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte. De inrit bevindt zich aan de 
 noordoostzijde, de uitrit bevindt zich aan de Oostenburgermiddenstraat in de nabijheid van Kavel 3.  Deze 
 in- en uitrijroute moeten zij te allen tijde ongestoord kunnen gebruiken. Andere grote gebruikers van het 
	 INIT-gebouw	zijn	onder	meer	de	redacties	van	de	Persgroep,	waar	24/7	gewerkt	wordt.	
	 Het	Parkeerhuis,	dat	naar	verwachting	begin	2020	wordt	opgeleverd,	dient	te	allen	tijde	(24/7)	ongestoord	

 in exploitatie te kunnen zijn.
 Naast de ingang van het eiland bij de Dijksgracht bevindt zich het restaurant Rosa en Rita, en aan de VOC

 kade café-restaurant Roest. Ook voor hen geldt dat zij ongestoord hun bedrijfsvoering moeten kunnen 
 uitvoeren.

 In De Van Gendthallen zijn enkele bedrijfsruimten in gebruik. 
	 Vanaf	/begin	2020	zullen	elders	op	Oostenburg	de	eerste	nieuwbouwblokken	in	gebruik	worden	genomen,	

 met nieuwe bewoners en nieuwe bedrijvigheid. 
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2.10 Juridische status
Op alle kavels op Oostenburg, waaronder de zelfbouwkavels, zijn erfdienstbaarheden van toepassing, met name 
om via elkaars grondeigendom van en naar de openbare weg te gaan. 

Voor zover bekend zijn er geen erfdienstbaarheden die belemmerend zijn voor de bouw of het gebruik van de 
functies zoals omschreven in de kavelpresentaties. Een overzicht van deze erfdienstbaarheden wordt in een later 
stadium via de dataroom beschikbaar gesteld.
         

2.11 Planning kavels Oostenburg 
De overall planning voor alle bouwfases voor de kavels ziet er als volgt uit:

KAVELS START BOUW EINDE BOUW
KAVEL 1 Q2  2018 Q2 2020

KAVEL 2 Q4 2018  Q3 2020

KAVEL 3 Q4 2019 Q3 2022

KAVEL	4/5 Q2 2019 Q1 2021

ROEST Q3 2019 Q2 2020

KAVEL 6 Q3/4	2020	 Q3/4	2022

KAVEL 7 Q4 2018 Q1 2020

KAVEL 8 Q3/4	2019	 Q1/2	2021

KAVEL 9 Q4 2021 Q4 2023

KAVEL 10 >Q4 2021 Q4 2023

KAVEL 11 NOORD >Q4 2020  Q2 2022

KAVEL 11 ZUID Q4 2020 Q1 2022

KAVEL 12 Q4 2020 Q1 2022

KAVEL SOO Q1 2019 Q1 2022

Q1 is eerste kwartaal, Q2 tweede kwartaal, etc.
Deze planning is indicatief. De op de kaart gearceerde delen zijn ontwikkelingen van Stadgenoot.
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2.12 Samenwerking met de gemeente 
De kopers van de zelfbouwkavels hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om samenwerking met 
de gemeente. Oostenburg SGN is en blijft verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling, maar voor 
de bouwplanontwikkeling moeten de kopers zelf rechtstreeks met de gemeente afstemming zoeken. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld over het overleg met de supervisor, vooroverleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en het 
aanvragen van de omgevingsvergunning. 
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HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN CPO-BOUWGROEPEN

Oostenburg SGN selecteert door middel van een openbare inschrijving CPO-bouwgroepen voor de zelfbouwkavels 
op Oostenburg. Om aan deze selectie deel te nemen dient de CPO-bouwgroep zich in te schrijven via het inschrijf-
formulier op de website. De gevraagde informatie moet volledig en tijdig worden ingezonden.  Daarnaast voldoet 
de CPO-bouwgroep aan o.a. de onderstaande voorwaarden.

3.1 Integriteit
Wie zich inschrijft voor een CPO-kavel staat in voor zijn eigen integriteit. Een integriteitsclausule maakt daarom 
onderdeel uit van de inschrijving. Als voorwaarde geldt dat de leden van de CPO-bouwgroep instemmen met deze 
clausule. Ook leden die in een later stadium instappen tekenen deze clausule. 

Indien gevraagd, moeten alle (toekomstige) bouwgroepleden een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen verstrekken. 

Oostenburg SGN heeft te allen tijde de mogelijkheid om een CPO-bouwgroep of een bouwgroeplid uit te sluiten 
van deelname aan het verkooptraject, dan wel de overeenkomst te ontbinden, als blijkt een partij niet voldoet aan 
de integriteitsclausule. 

Verder	dient	elk	bouwgroeplid	aan	te	geven	hoe	de	aankoop	en	de	ontwikkeling	worden	gefinancierd,	voorzien	van	
documentatie waaruit dit blijkt. Oostenburg SGN behoudt zich het recht voor om een bouwgroeplid (na voorafgaand 
overleg met hem of haar) aanvullend te (laten) screenen op integriteit. De kosten voor dit onderzoek komen voor 
rekening van het betreffende bouwgroeplid.

Deze paragraaf geldt ook voor toekomstige eigenaren van bebouwing met bestemming ‘werken’.

3.2 Verkoopregulerend beding woningen 
Om speculatie te voorkomen en alleen zuivere CPO-bouwgroepen toe te laten, stelt Oostenburg SGN de eis 
dat woningen uitsluitend worden ontwikkeld voor zelfbewoning. In de koop- en realisatieovereenkomst is een 
zelfbewoningsplicht uitgewerkt die duurt tot 5 jaar na levering van de grond.

3.3 Zelfbewoning
Voor de CPO-bouwgroepen geldt een zelfbewoningsplicht. Deze houdt in dat de leden van de CPO-bouwgroep de 
woon-	en/	of	werkruimten	gedurende	minimaal	vijf	kalenderjaren	na	de	levering	van	de	grond	in	eigendom	houden	
en vanaf de oplevering van de woning zonder onderbreking zullen bewonen. 

Alle	CPO-bouwgroepleden	conformeren	zich	door	inschrijving/toetreding	aan	de	zelfbewoningsplicht.	

3.4  Verkoopregulerend beding bedrijfsruimten
Bij	zowel	de	inschrijving	als	de	selectieronde	moet	de	CPO-bouwgroep	aangeven	welke	bestemming/functie	een	
eventuele bedrijfsruimte (werkruimte) krijgt, wie de eigenaar wordt en of deze ruimte koop of huur wordt. De 
eigenaar van een  bedrijfsruimte is lid van de vereniging (of de vereniging is eigenaar) en dient dit vijf jaar te blijven.
Verhuur is toegestaan, maar de eerste vijf jaar alleen voor functie(s) die tijdens de kwaliteitsselectieronde worden 
beschreven..  

3.5 Zuivere bouwgroep
Alleen zuivere CPO-bouwgroepen kunnen zich inschrijven. Daarmee bedoelen we: groepen huishoudens die 
gezamenlijk voor eigen rekening en risico een zelfstandige woning -eventueel gecombineerd met  werkruimte - 
willen (laten) ontwikkelen en (laten) realiseren, waarbij deze huishoudens via een rechtspersoon waarin zij deelnemen 
als opdrachtgever voor de ontwikkeling en als contractpartij van Oostenburg SGN optreden.
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3.6 Bouwgroeplid
Een bouwgroeplid is een huishouden dat beoogd eigenaar én bewoner is van één woning dan wel beoogd eigenaar 
van één bedrijfsruimte. 

3.7 Lid van één bouwgroep
Een huishouden (en ieder persoon van het huishouden) kan van maximaal één CPO-bouwgroep lid zijn. Op het 
inschrijfformulier dient het huishouden dit te bevestigen. 

3.8 Minimum leeftijd
Personen die zich als deelnemer van een CPO-bouwgroep inschrijven, zijn op het moment van inschrijving minimaal 
18 jaar. 

3.9 Percentage deelnemers 
De CPO-bouwgroep heeft ten tijde van de inschrijving voor tenminste 75% van het beoogd aantal woningen een 
toekomstig eigenaar-bewoner.  Voor kavel 11f geldt een afwijkend percentage, namelijk 60%. De minimale aantallen 
zijn afhankelijk van het beoogd aantal woningen:  

11F: AANTAL HUISHOUDENS MINIMAAL 60% BIJ INSCHRIJVING
BEOOGD AANTAL 
WONINGEN 10 11 12 13 14 15 16

VEREIST AANTAL
HUISHOUDENS 6 7 8 8 9 9 10

Voorbeeld
Als een CPO- bouwgroep kiest voor de bouw van 10 woningen op Kavel 11F, dan is het minimale vereiste aantal 
huishoudens 6. Als een CPO-bouwgroep 5 woningen wil bouwen op kavel 11G dan moeten zij uit minimaal 4 
huishoudens bestaan op het moment van inschrijving.

Ook bij het ondertekenen van de koop- en realisatieovereenkomst geldt dit minimum. 

Bij levering van de kavel moet elke woning en bedrijfsruimte een toekomstige eigenaar  te hebben. 

EEN HUISHOUDEN GELDT ALS ÉÉN BOUWGROEPLID. 
Wat	onder	een	huishouden	wordt	verstaan	is	gedefinieerd	in	de	Huisvestingsverordening	
Amsterdam 2016 en de ter uitwerking daarvan vastgestelde beleidsregel 1. Vanaf 1 januari 
2018 wordt onder huishouden verstaan een alleenstaande dan wel twee personen met 
of zonder kinderen, die een gemeenschappelijk huishouden voeren of wensen te voeren. 
Met een huishouden wordt gelijk gesteld, meer dan twee volwassen personen met of 
zonder kinderen, mits deze een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Het 
gaat daarbij om personen die uit idealisme of levensovertuiging een bestendig, voor 
onbepaalde tijd, een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met 
elkaar aangaan. Het gaat hierbij niet om studenten, collega’s of vrienden die voor een korte 
of langere tijd een woning delen en in dat kader gezamenlijke activiteiten ondernemen. 
Ook inwoonsituaties vallen hier niet onder. 

11G: AANTAL HUISHOUDENS MINIMAAL 75% BIJ INSCHRIJVING
BEOOGD AANTAL 
WONINGEN 3 4 5 6 7 8

VEREIST AANTAL
HUISHOUDENS 3 3 4 5 5 6
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3.10 Uittreding en toetreding 
Uittreding en toetreding van een CPO-bouwgroeplid is mogelijk vanaf de start van de kwaliteitsselectieronde 
(Paragraaf 4.4)  tot levering van de kavel (Paragraaf 4.12). Iedere toetreding dient aan Oostenburg SGN  ter 
beoordeling voorgelegd te worden. Oostenburg SGN beoordeelt een toetredend bouwgroeplid op dezelfde 
manier als een bouwgroeplid die vanaf het begin betrokken is geweest.

Een nieuw lid kan toetreden, zolang de CPO-groep minder leden dan woningen (en bedrijfsruimten) heeft. 

3.11	 Kosten	en	financiële	haalbaarheid	
Een belangrijk uitgangspunt is dat de CPO-bouwgroep aantoonbaar in staat zal zijn om de grond, de planontwikkeling 
en	de	bouw	te	kunnen	financieren.	Zowel	in	de	eerste	als	in	de	tweede	ronde	zal	een	stichtingskostenopzet	met	
onderbouwing	van	de	financiering	vereist	zijn:	in	de	eerste	ronde	globaal,	in	de	tweede	ronde	onderbouwd	door	
een kostenadviseur.  
 
Ook toont de CPO-bouwgroep bij inschrijving aan minimaal 75% van het totaal benodigde bedrag te kunnen 
financieren.	Voor	kavel	11f	geldt	een	afwijkend	percentage,	namelijk	minimaal	60%.		Als		onderbouwing	voor	de	
financiële	 haalbaarheid	 is	 van	 alle	 bouwgroepleden	 een	 verklaring	 van	bank	 of	 hypotheekadviseur	 vereist	 voor	
wat betreft het toekomstig eigendom van het betreffende bouwgroeplid. Indien nog niet de volledige 100% 
onderbouwd	is,	moet	het	aannemelijk	en	reëel	zijn	dat	bij	levering	van	de	kavel	100%	gefinancierd	zal	zijn.

Tijdens	 de	 kwaliteitsselectieronde	 dient	 de	 financiële	 haalbaarheid	 wederom	 onderbouwd	 en	 aangetoond	 te	
worden. 

3.12 Oprichting vereniging
Het is wenselijk, maar niet nodig  om bij de inschrijving al een rechtspersoon opgericht te hebben. De CPO- 
bouwgroep moet uiterlijk de vorm van een vereniging of coöperatie hebben op het moment dat de koop- en 
realisatieovereenkomst met de geselecteerde CPO-bouwgroep getekend wordt. 

Bij inschrijving dient de CPO-bouwgroep een penvoerder te hebben, voldoende leden (zie 3.9) en aan te kunnen 
geven op welke wijze de CPO-bouwgroep de zeggenschap wil organiseren. Als de CPO-bouwgroep al is opgenomen 
in de Kaartenbak van de Gemeente Amsterdam (zie www.amsterdam.nl/zelfbouw) verzoeken wij de groep dit ter 
kennisgeving te vermelden bij je inschrijving. 

Tijdens de kwaliteitsselectieronde wordt verwacht dat de CPO-bouwgroepen de interne organisatie en 
zeggenschapsstructuur goed geregeld hebben. 

3.13 Verklaring
Bij de inschrijving verklaart het bouwgroeplid kennis te hebben genomen van de Verkoopbrochure inclusief bijlagen 
en andere vrijgegeven documenten ten behoeve van de selectieprocedure CPO- bouwkavels op Oostenburg. Ook 
dient het bouwgroeplid akkoord te verklaren op de opgenomen integriteitsclausule.  

3.14 Correcte inschrijving en inschrijvingsgeld
Om in aanmerking te komen voor de loting en de selectie moeten CPO-bouwgroepen aan alle voorwaarden voldoen. 
Daarnaast moet het inschrijfformulier door de CPO-bouwgroep volledig, correct en op tijd worden ingevuld om 
mee te kunnen doen aan de loting. Indien een groep bij de inschrijving niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, 
wordt deze groep niet toegelaten tot het verdere proces (loting en selectie, zie verder). In het volgende hoofdstuk 
worden de onderdelen van het inschrijfproces verder toegelicht. 

Een bouwgroeplid kan zich maar voor één CPO-bouwgroep inschrijven. Het is niet toegestaan dat een bouwgroeplid 
zich inschrijft voor meer dan één CPO-bouwgroep. Bij de beoordeling van de inschrijving wordt gecontroleerd 
op	constructies	waardoor	deelnemers	 ten	onrechte	als	dubbele	partij/persoon	zouden	kunnen	deelnemen.	Een	
voorbeeld: het is niet toegestaan dat de ene echtgenoot zich inschrijft bij de ene bouwgroep en de andere echtgenoot 
bij de andere bouwgroep, als beide echtgenoten voornemens zijn samen in een woning te gaan wonen. In geval 
van vermoeden van omzeiling van het bovenstaande kan Oostenburg SGN de betrokken inschrijver(s) uitsluiten 

http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
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van deelname. Deze bepaling vervalt op het moment dat een inschrijver niet is ingeloot. Vanaf dat moment mag er 
opnieuw deelgenomen worden aan één CPO-bouwgroep.

Vanwege bovenstaande bepaling kan het dus voorkomen dat een bouwgroep onder het vereiste percentage 
bouwgroepleden terecht komt en niet door de procedure heen komt. 

Er kunnen tot aan het moment van levering van de grond deelnemers van de CPO-bouwgroep uittreden of  
toetreden. Een toetredend bouwgroeplid wordt op dezelfde manier beoordeelt als een bouwgroeplid dat vanaf het 
begin betrokken is geweest. 

Ook	acht	Oostenburg	SGN	waarde	aan	een	vroegtijdige	toetsing	van	de	financiële	haalbaarheid	door	de	CPO-
bouwgroep.	Indien	er	vragen	of	twijfels	zijn	over	de	begroting	en/of	financiële	haalbaarheid	dan	wel	over	andere	
onderdelen van een inschrijving, kan Oostenburg SGN hier nadere vragen over stellen. Als  de antwoorden niet 
overtuigend zijn, dan kan de CPO-bouwgroep worden uitgesloten van deelname. Het oordeel hierover is alleen en 
uitsluitend aan Oostenburg SGN. 
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HOOFDSTUK 4 PROCESOVERZICHT 

Tijdsschema*

*Indicatieve planning

Het proces om het bouwplan te realiseren bestaat uit een aantal fasen en processtappen.
Hieronder zijn de belangrijkste processtappen op een rij gezet. 

1. Inschrijven voor een zelfbouwkavel  
2. Toetsing inschrijvingen     
3. Loting en bekendmaking    
4. Kwaliteitsselectieronde  
5. Schriftelijke vragenronde    
6. Beoordeling drie plannen door selectiecommissie  
7. Bekendmaking winnaar per kavel     
8. Tekenen koop- en realisatieovereenkomst 
9. Planuitwerking	naar	Definitief	Ontwerp		 	
10. Aanvragen van de Omgevingsvergunning
11. Aannemingsovereenkomst 
12. Coördinatie en afstemming tijdens planuitwerking en bouwvoorbereiding
13. Levering grond 
14. Bouw en oplevering  

Algemene informatie en de meestgestelde vragen en antwoorden (FAQ) over de zelfbouwkavels en het verkoopproces 
zijn terug te vinden op onze website. 

4.1 Inschrijven voor een zelfbouwkavel 
CPO-bouwgroepen kunnen zich binnen een gestelde termijn15 inschrijven voor een van de kavels. Het inschrijven 
gaat via de website aan de hand van een digitaal inschrijfformulier. De CPO-bouwgroep kan zich op deze manier 
inschrijven voor de gewenste kavel. Het is niet mogelijk om in te schrijven op meerdere kavels. 

Bij inschrijving dienen de inschrijvende CPO-bouwgroepen te voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven 
in hoofdstuk 3. Daarnaast zijn er eisen aan de inschrijving op de zelfbouwkavels op Oostenburg. Hieronder worden 
deze aanvullende eisen uiteengezet.

De	inschrijving	is	definitief	als	het	formulier	via	de	website	correct,	volledig	en	op	tijd	is	ingevuld	en	het	inschrijfgeld	is	
voldaan. Het inschrijfformulier kan –na de afronding van het formulier en de betaling van het inschrijfgeld – niet meer 
door de CPO-bouwgroep gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen kunnen via de e-mail (zelfbouw@oostenburg.nl) 
doorgegeven worden. Wijzigingen zijn pas geldig na expliciete schriftelijke acceptatie door Oostenburg SGN.

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier bestaat uit verschillende onderdelen en dient volledig, correct en tijdig te zijn ingevuld. De 
inschrijfkosten bedragen €150,- per CPO-bouwgroep. Het inschrijfformulier bestaat uit de volgende onderdelen.

15
 De inschrijfperiode wordt gepubliceerd op de website www.oostenburg.nl/zelfbouw.

16
 Bij kavel 11f minimaal 60%.

mailto:zelfbouw%40oostenburg.nl?subject=
http://www.oostenburg.nl/zelfbouw
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A.  Algemeen
 Naam CPO-bouwgroep, samenstelling en grootte groep en beoogd bouwprogramma. Voor elke CPO-
 bouwgroep dient één penvoerder aangesteld te worden. Deze persoon is tevens de vertegenwoordiger van 
 de groep. Voor elke zelfbouwkavel geldt een minimum en een maximum aantal woningen en een maximaal  
 bouwvolume. Bij de inschrijving dienen de huishoudens (bouwgroepleden) van minimaal 75%16 van het door 
 de CPO-bouwgroep gewenste beoogde aantal woningen bekend te zijn. 

B. Samenstelling en persoonsgegevens van de  huishoudens die deel uitmaken van de CPO-bouwgroep.
 
C. Oprichting CPO-bouwgroep 
	 Een	beschrijving	van	de	zelfbouwgroep	(o.a.	wanneer	opgericht,	de	organisatie-	/	verenigingsstructuur,	het	
 bestuur,  naam en inschrijvingsnummer van de eventuele rechtspersoon, inschrijving kaartenbak gemeente)  

D. Bouwprogramma
 Hierbij geeft de CPO-bouwgroep een opgave van het beoogde bouwprogramma wonen en werken, het 
 aantal eenheden en aantal m² BVO (totaal en per eenheid), waarbij het programma geheel binnen de 
 uitgangspunten van de kavelpresentatie dient te vallen. 

E. Grondprijs
 Oostenburg SGN werkt met een vaste grondprijs. Voor elke kavel is deze prijs op voorhand vastgesteld. De 
 CPO-bouwgroep is op de hoogte van grondprijs en stemt hiermee in. 

F. Financiële onderbouwing
	 De	CPO-bouwgroep	moet	een	financiële	onderbouwing	geven	voor	hun	project.	Deze	onderbouwing	
 bestaat uit: 
 a. Een globale raming van de stichtingskosten 
	 b.	 De	financiering	van	de	stichtingskosten	onderbouwd	door	middel	van	verklaringen	van	bank	
 of hypotheekadviseur van de bouwgroepleden (huishoudens). Bij de inschrijving moet minimaal 75%17 van 
	 de	geraamde	stichtingskosten	onderbouwd	worden	met	verklaringen.	Ook	de	kosten	en	financiering	van	
 eventueel te realiseren bebouwing met de bestemming ‘werken’ dient hierin meegenomen te worden.

G. Planning 
 De CPO-bouwgroep geeft aan welke stappen zij gaan nemen tot en met de bouw. Daarbij wordt een  
 planning met de mijlpalen van het bouwplan aangeleverd.
  
H. Kennis en ervaring 
 Hier geeft de CPO-bouwgroep  aan hoe zij de minimaal benodigde vakdisciplines (zoals architectuur, 
 bouwkundig, projectmanagement, juridisch) voor het CPO-project organiseren en welke beoogde partijen 
 hiervoor in aanmerking komen; naast de architect heeft de groep bij voorkeur een externe bouwbegeleider. 

Voor de punten  F, G en H wordt een overtuigende onderbouwing gevraagd.

4.2 Toetsing inschrijvingen  
Alle	 inschrijvingen	 worden	 na	 afloop	 van	 de	 inschrijftermijn	 getoetst	 op	 de	 gestelde	 voorwaarden	 en	 eisen.	
Onvolledige of incorrecte inschrijvingen worden niet in behandeling genomen, waarmee de inschrijving van de 
CPO-bouwgroep als geheel komt te vervallen. De inschrijving is pas volledig als alle documenten juist zijn ingevuld 
en het inschrijfbedrag is ontvangen.

Uitsluiting van verdere deelname
Als	de	inschrijving	niet	volledig	of	incorrect	is,	wanneer	niet	akkoord	wordt	gegaan	met	de	procedures	en/of	niet	wordt	
voldaan aan de voorwaarden en aanvullende eisen, dan wordt de CPO-bouwgroep uitgesloten van verdere deelname. 

Indien Oostenburg SGN twijfels heeft of de CPO-bouwgroep een goed beeld heeft van de bouwopgave en risico’s, of 
twijfels heeft over de haalbaarheid van het initiatief, dan kan Oostenburg SGN contact opnemen en nadere informatie 
opvragen bij de betreffende CPO- bouwgroep. Dit kan zowel vóór als ná de loting zijn. Als  de twijfels niet worden 
weggenomen, kan de beoordelingscommissie de CPO-bouwgroep uitsluiten van verdere deelname.

17
 Voor kavel 11f geldt een minimum van 60%.
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Oostenburg SGN zal niet in gesprek gaan en op inhoud reageren met inschrijvers die niet doorgaan naar de volgende 
ronde. 

4.3 Loting en bekendmaking
Per kavel gaan maximaal drie CPO-bouwgroepen door naar de kwaliteitsselectieronde. Als er meer dan drie geldige 
inschrijvingen per kavel zijn, zal er een loting plaatsvinden om tot de selectie van drie CPO-bouwgroepen per kavel 
te komen. De loting vindt plaats door een door Oostenburg SGN aan te wijzen notaris. Oostenburg SGN stelt de 
ingeschreven CPO- bouwgroepen van de loting en de uitkomst hiervan op de hoogte. 

4.4 Kwaliteitsselectieronde
Na de loting gaan maximaal drie CPO-bouwgroepen per kavel door naar de kwaliteitsselectieronde. In deze ronde 
worden de drie CPO-bouwgroepen gevraagd een voorlopig ontwerp en projectplan uit te werken. Om te voorkomen 
dat	groepen	vrijblijvend	meedoen	aan	deze	ronde,	wordt	per	CPO-bouwgroep	een	financiële	bijdrage	gevraagd	
van € 1.000,-. De winnaar van de kwaliteitsselectieronde krijgt dit bedrag niet terug. De verliezers ontvangen 
een bedrag van € 1.500,- als tegemoetkoming in de kosten die zij hebben gemaakt om mee te doen aan de 
kwaliteitsselectieronde, mits de groep alle onderdelen (zie hieronder) tijdig heeft ingediend. 

De volgende onderdelen dienen gedurende de kwaliteitsselectieronde te worden uitgewerkt.:
a. een voorlopig ontwerp, met in ieder geval plattegronden (alle verdiepingen), gevelaanzichten, materialisering 
 van de gevels. 
b.	 een	opgave	van	het	woon-	en	werkprogramma,	uitgedrukt	in	aantallen	woningen/	functies	en	een	overzicht	
 hiervan in m2 BVO;
c. volledige stichtingskostenopzet;
d.	 volledige	financieringsopzet,	onderbouwd	door	verklaringen	van	bank	of	hypotheekverstrekker;
e. organisatie en zeggenschap binnen de bouwgroep:  
 Aangegeven dient te worden op welke wijze de zeggenschapsverdeling binnen de bouwgroep is geregeld, 
 wat de onderlinge afspraken (zoals in- en uittredingsregels) zijn, en indien de groep nog niet compleet is, 
 moet worden beschreven op welke wijze de groep compleet gemaakt zal worden;
f. projectplan  voor het vervolgproces, inclusief planning;
g. risicoanalyse;
h. organisatie van benodigde vakdisciplines;
i. een schriftelijke motivatie voor het wonen in deze vorm op Oostenburg. 

De kwaliteitsselectieronde start met een gezamenlijke Kick Off, waarbij een toelichting wordt gegeven op de 
bouwregels, de voorwaarden en het proces. Tijdens de Kick Off is ruimte voor algemene vragen.

4.5 Schriftelijke vragenronde 
Tijdens de kwaliteitsselectieronde is het mogelijk vragen te stellen. Vragen kunnen door de contactpersonen 
van de CPO-bouwgroepen gesteld worden via de email: zelfbouw@oostenburg.nl. De vragen en antwoorden 
worden beschikbaar gesteld in een geanonimiseerd document (zgn. Nota van Inlichtingen) en rondgestuurd aan 
alle deelnemende CPO-bouwgroepen aan deze ronde. Vragen kunnen ingediend worden tot zes weken voor de 
uiterste inleverdatum. 

4.6 Beoordeling plannen door selectiecommissie 
De ingediende plannen en documenten worden beoordeeld door een selectiecommissie. De CPO-bouwgroepen 
kunnen worden uitgenodigd door de selectiecommissie om een en ander toe te lichten in een mondelinge 
presentatie.

De samenstelling van de selectiecommissie wordt tijdens de Kick Off bekend gemaakt. De selectiecommissie 
beoordeelt de ingediende plannen  op de volgende criteria:

mailto:zelfbouw%40oostenburg.nl?subject=
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Per criterium wordt door de selectiecommissie een rapportcijfer gegeven. De eindscore is een gewogen gemiddelde 
(resp. 40-20-20-20 procent) van de rapportcijfers. Op geen van de onderdelen mag de CPO-bouwgroep een 
onvoldoende scoren.

De gemeentelijke supervisor is adviseur van de selectiecommissie. Een positief advies van de supervisor is een 
minimaal vereiste. 

4.7 Bekendmaking winnaars en toewijzing kavels
De CPO-bouwgroep met de hoogste score ‘wint’ de kavel. Aan deze groep wordt de kavel toegewezen (toewijzing). 
Oostenburg SGN zal door middel van een schriftelijk bericht de  winnaars op de hoogte stellen. 

De CPO-bouwgroep dient binnen één week de toewijzing te bevestigen door middel van het ondertekenen en 
retourneren van de brief.

4.8 Tekenen koop- en realisatieovereenkomst 
Uiterlijk vijf weken na de toewijzing wordt de koop- en realisatieovereenkomst tussen de winnende CPO-bouwgroep 
en Oostenburg SGN gesloten.

De winnende CPO-bouwgroep  zal, indien zij nog geen rechtspersoon hebben opgericht, nu binnen enkele weken 
hun vereniging moeten formaliseren om een koop- en realisatieovereenkomst te kunnen sluiten. De koop- en 
realisatieovereenkomst wordt met de vereniging  gesloten. Het ingediende voorlopig ontwerp, projectplan en het 
advies van de supervisor zijn onderdeel van de koop- en realisatieovereenkomst. De concept-leveringsakte wordt 
als bijlage bij de koop- en realisatieovereenkomst gevoegd.  

Door het ondertekenen van deze koop- en realisatieovereenkomst  bekrachtigt de CPO-bouwgroep de aankoop van 
de kavel. De vereniging moet binnen twee  weken na het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling (borgstelling) 
van 10% van de grondprijs betalen. 
 
Vanaf het tekenen van de koop- en realisatieovereenkomst, geldt een aantal termijnen voor de bouwvoorbereiding 
en	de	bouw.	 In	de	koop-	en	realisatieovereenkomst	staan	de	exacte	data	waarop	een	termijn	afloopt.	De	CPO-
bouwgroep	heeft	voor	het	maken	van	een	definitief	ontwerp	zes	maanden	de	tijd	en	dient	binnen	zeven	maanden	
na de ondertekening van de koop- en realisatieovereenkomst de aanvraag van de omgevingsvergunning in te 
dienen.   

De bouwgroep krijgt de grond geleverd wanneer er onder meer een onherroepelijke omgevingsvergunning is. De 
CPO-bouwgroep start binnen drie maanden na de levering van de kavel met de bouw en heeft een termijn van 
zestien maanden om het plan te bouwen vanaf de start van de bouw. Binnen 24 maanden na start bouw dienen alle 
woningen bewoond en de bedrijfsruimten in gebruik te zijn.

4.9	 Planuitwerking	naar	Definitief	Ontwerp	
Na de selectieronde ligt er per kavel een “winnend” voorlopig ontwerp. De CPO-bouwgroepen werken na de selectie 
hun	ontwerp	uit	tot	een	definitief	ontwerp	en	gaan	op	zoek	naar	een	aannemer/bouwteampartner.	In	deze	fase	is	
het van belang dat er tussen de CPO-bouwgroepen onderlinge afstemming komt op het gebied van beeldkwaliteit, 
(steden)bouwkundige samenhang en desgewenst het gezamenlijk bouwen van delen. De gemeentelijke supervisor 
en de begeleidende architect van Oostenburg SGN zullen hierin een rol spelen als het gaat om de beeldkwaliteit 
en ruimtelijke en bouwkundige samenhang.  

Aan het eind van planuitwerkingsfase dient de gemeentelijke supervisor een positief advies uit te brengen over het 
ontwerp aan Oostenburg SGN. Ook moet door de CPO-bouwgroep aangetoond worden dat het ontwerp volledig 

architectonisch	ontwerp/	beeldkwaliteit 40%

stedenbouwkundige inpassing, levendige plint, bijdrage aan een levendige buurt 20%

duurzaamheid (BENG én GPR minimaal 8 op twee andere thema’s dan energie) 20%

financiële	haalbaarheid,	risicoanalyse	(inclusief	beheermaatregelen),	projectplan	en	organisatie	
(incl. besluitvorming en de wijze waarop de continuïteit is geborgd) 20%
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voldoet aan de gestelde uitgangspunten van de kavelpresentatie, deze Verkoopbrochure en de eisen voor de 
warmtelevering (kavelpaspoort van EIKpunt). 

4.10 Aanvragen van de omgevingsvergunning
Na	het	afronden	van	het	definitief	ontwerp,	bereidt	de	CPO-bouwgroep	de	aanvraag	voor	de	omgevingsvergunning	
voor. De CPO-bouwgroep stuurt een kopie van deze aanvraag met de bijbehorende stukken ook naar Oostenburg 
SGN. 

Voor een omgevingsvergunning dient er naast een positief advies van de supervisor ook een positieve beoordeling 
door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de Welstandscommissie) te zijn. De omgevingsvergunning moet 
onherroepelijk zijn voordat de grond (de kavel) geleverd kan worden. Het aanvragen van de omgevingsvergunning 
is de verantwoordelijkheid van de koper van de kavel. 

4.11 Aannemingsoverkomst
Tijdens de planuitwerkingsfase wordt door de CPO-bouwgroep een aannemer gezocht en gecontracteerd voor de 
bouw.  Voorwaarde is dat er voor het gemeenschappelijke casco een onherroepelijke aannemingsovereenkomst 
ligt, nog voordat de kavel geleverd wordt. Om de kwaliteit te borgen en bouwrisico’s te verminderen, zijn de 
CPO-bouwgroepen verplicht deel te nemen aan een garantie- en waarborgregeling, zoals SWK (www.swk.nl) of 
Woningborg (www.woningborggroep.nl).

4.12 Coördinatie en afstemming tijdens de planuitwerking en bouwvoorbereiding
Tijdens de planuitwerkingsfase en de bouwvoorbereiding zijn er verschillende vormen van coördinatie en afstemming:

Burendagen
Er worden enkele burendagen georganiseerd, met als doel om de verschillende ontwerpen met elkaar door te 
nemen en daar waar nodig afstemming te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de compositie, detaillering en 
materiaalgebruik. De architect van Oostenburg SGN begeleidt en bewaakt de (bouwkundige) samenhang (o.a. de 
aansluitingen) tussen de gebouwen. Voor deze burendagen kunnen ook (ervarings-)deskundigen op het gebied van 
zelfbouw	en/of	CPO	worden	uitgenodigd.	Zij	kunnen	tips	geven	en	ondersteuning	bieden.	Daarnaast	zal	ook	het	
thema duurzaamheid & warmtelevering aandacht krijgen.

Onderlinge bouwcoördinator
De CPO-bouwgroepen wordt gevraagd een gezamenlijke bouwcoördinator aan te wijzen, en een gezamenlijk 
BLVC-plan te (laten) maken.

Afsprakenkader en BLVC
Er is een Afsprakenkader Bouw- en Woonrijp Maken opgesteld dat geldt voor alle bouwactiviteiten op de 
(voormalige) kavels van Oostenburg SGN. Dit Afsprakenkader geldt ook voor de kopers van de zelfbouwkavels. 
Indien deze Verkoopbrochure  op onderdelen afwijkt van het Afsprakenkader, dan gaat deze boven hetgeen in het 
Afsprakenkader staat.

Gebiedscoördinator 
De gebiedscoördinator voor de ruimtelijke inrichting en de infrastructuur van Oostenburg heeft een overall 
coördinerende rol bij de bouwlogistiek, bouwplaats inrichting en afstemming van diverse uitvoeringsplanningen.  
Met betrekking tot de uitvoering van alle bouwplannen op Oostenburg vindt er maandelijks een coördinatieoverleg 
plaats, waar de CPO-bouwgroepen c.q. hun aannemers aan deel dienen te nemen. Zie ook onder paragraaf 2.8 
Overige kwaliteitskaders en kwaliteitsborging Oostenburg.

4.13 Levering grond 
De levering van de grond vindt uiterlijk twaalf maanden na ondertekening van de koop- en realisatieovereenkomst 
plaats. Voorafgaand aan de levering moet het te bouwen gebouw in appartementsrechten gesplitst zijn. De CPO-
bouwgroep laat een notaris de splitsingsakte opstellen. Deze splitsingsakte is de basis voor de levering van de 
grond, die per appartementsrecht wordt gedaan, en stelt de deelnemers in het collectief in staat om individueel een 
hypotheek aan te gaan. De grond wordt, in de vorm van  appartementsrechten, geleverd. Bij de levering moet aan 
onderstaande voorwaarden volledig zijn voldaan:
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 de grond is bouwrijp;
 de omgevingsvergunning is onherroepelijk; 
 alle CPO-bouwgroepleden zijn bekend;
 de splitsingsakte is gereed; 
 een aannemingsovereenkomst is gesloten;
	 de	financiering	is	rond.

4.14 Bouw en oplevering 
Ook het moment dat de bouw start is contractueel vastgelegd en zal uiterlijk drie maanden na de levering van de 
kavel plaatsvinden.  De bouw dient vervolgens in een aaneengesloten bouwstroom plaats te vinden. Oplevering van 
het gemeenschappelijk casco moet uiterlijk 16 maanden na de start van de bouw plaats te vinden. Het kan zijn dat de 
bouwgroepleden na de oplevering van het gezamenlijke gedeelte hun eigen ruimten nog verder moeten afbouwen 
en inrichten. Uitgangspunt is dat uiterlijk 24 maanden na de start bouw alle ruimten in gebruik zijn genomen. 
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OVERIGE BEPALINGEN EN DISCLAIMER 
Deze brochure is met de meeste zorg door Oostenburg SGN opgesteld. Tot het moment waarop de verkoopbrochure 
als formeel contractstuk aan de koop- en realisatieovereenkomst is toegevoegd, kunnen derden geen rechten 
ontlenen aan dit document. Oostenburg SGN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de 
documenten aangaande het selectieproces, inclusief de koop- en realisatieovereenkomst.

De in de verkoopprocedure gestelde termijnen moeten aangehouden worden. Inschrijvingen en inzendingen die te 
laat binnenkomen kunnen door Oostenburg SGN als ongeldig aangemerkt worden en worden dan niet meegenomen 
in de procedure. Ditzelfde geldt indien inschrijvingen of inzendingen niet correct of niet naar waarheid ingevuld of 
ingediend zijn. 

Het door de CPO-bouwgroep op te stellen plan moet passen binnen deze verkoopbrochure en alle overige in het 
kader van dit verkoopproces verstrekte documenten.

Oostenburg SGN behoudt zich ook het recht voor om zich in ieder stadium van de selectie- en gunningsprocedure 
van het maken van een selectie te onthouden of het selectieproces af te breken. In dat geval komt de selectie- en 
gunningsprocedure te vervallen en is Oostenburg SGN vrij om een door haar te bepalen tijdstip en een door haar 
te bepalen wijze en onder door haar te bepalen voorwaarden de kavels zelf te ontwikkelen of dit door een andere 
partij te laten doen.

Het is een CPO-bouwgroep of een bouwgroeplid niet toegestaan nadere voorwaarden te stellen. In geval dit wel 
gebeurt worden deze voorwaarden door Oostenburg SGN buiten beschouwing gelaten.

Indien een bouwgroeplid tijdens het selectie- en gunningsproces surseance van betaling of zijn faillissement 
aanvraagt c.q. failliet wordt verklaard; beperkt wordt in zijn bevoegdheid zelfstandig handelingen te verrichten 
en	/of	beslaglegging	op	roerende,	onroerende	zaken	en/of	rechten	van	de	inschrijver,	kan	Oostenburg	SGN	met	
onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, de inschrijving vervallen verklaren dan wel 
de samenwerking beëindigen. 

Er wordt niet gecorrespondeerd over (uitsluiting van) deelname, (uit)loting en alles wat met het verkoopproces 
verband houdt, anders dan voor zoverre Oostenburg SGN dit noodzakelijk of nuttig acht.

Indien een inschrijver zich niet kan verenigen met (i) het ongeldig aanmerken van haar Inschrijving, (ii) afwijzing 
van haar Inschrijving, (iii) het voornemen tot gunning dan wel (iv) andere procedurele beslissing dient zij binnen 
een termijn van veertien kalenderdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling waaruit voornoemde 
beslissingen (i) tot en met (iv) blijkt een kort geding bij de rechtbank aanhangig te maken. Een inschrijver die na de 
in de vorige zin bedoelde termijn van veertien dagen een kort geding aanhangig maakt, heeft zijn rechten om hier 
tegen op te komen verwerkt. Voornoemde termijn van veertien kalenderdagen is een vervaltermijn

Een CPO-bouwgroep of een afzonderlijk bouwgroeplid kan jegens Oostenburg SGN nooit een (schade)vergoeding 
claimen dan wel enige andere afspraak doen gelden.

De CPO-bouwgroep en elk individueel bouwgroeplid verklaart geen bezwaar te hebben tegen publicaties (na 
gunning) waarin gerefereerd wordt aan het door hem ingediende plan of planonderdelen zowel daar waar het gaat 
om schriftelijke omschrijving als wel visuele vormgeving als foto’s en modellen.

Oostenburg SGN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die samenhangt met de kavelverkoop.
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BIJLAGEN 
Beschikbaar via de website www.oostenburg.nl/zelfbouw. 
Bijlage 1 Kavelpaspoort EIKpunt (warmtelevering)
Bijlage 2 Koop- en realisatieovereenkomst
Bijlage 3 Bestemmingsplan 
Bijlage 4 Beeldkwaliteitplan  
Bijlage 5 Masterplan Openbare ruimte 
Bijlage 6 Toelichting digitaal inschrijven

http://www.oostenburg.nl/zelfbouw
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