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voorwoord

“Heeft u altijd een droom gehad om zelf uw eigen huis te bouwen? Wilt u graag 
uw ideeën delen met anderen? Het kan! In Lelystad kan uw droomhuis werkelijk-
heid worden én ook nog samen met anderen. Hoe spannend is het om samen met 
anderen uw eigen indeling te maken qua woonomgeving. En zelf te bepalen hoe de 
indeling van uw woning wordt en welke materialen gebruikt worden. Met elkaar 
bouwen aan uw eigen woongenot. Wie wil dit niet? Een uitdagend proces dat vraagt 
om doorzettingsvermogen, maar zeker leidt tot prachtige resultaten. Met elkaar 
zorgt u ervoor dat uw woonwens werkelijkheid wordt. Zo is in Lelystad in de wijk 
Warande een prachtig voorbeeld te vinden van drijvende woningen. Particulieren die 
dezelfde droom hadden en samen zijn gaan bouwen. Het resultaat mag er zijn. Ik 
ben dan ook best trots dat wij ruimte bieden voor dergelijke initiatieven. Wij helpen 
graag mee om gekke, vreemde, uitdagende en verleidelijke dromen werkelijkheid te 
laten worden. Dat is waar het om gaat. Van droom naar daad.” 

Namens het college,
Wethouder Jop Fackeldey
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wIj wIllen samen bouwen In lelystad. Kan dat? 

Gemeente Lelystad biedt volop ruimte om samen met u te kijken naar de mogelijk-
heden om uw droomhuis te realiseren. Wilt u als groep een woonproject realise-
ren dan is er sprake van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ofwel CPO. Er 
wordt voor de CPO groep die met een initiatief bij de gemeente komt gezocht naar 
een geschikte locatie. Wat de precieze definitie van een CPO is vindt u hieronder 
beschreven.

definitie van collectief particulier opdrachtgeverschap (samen bouwen)
Een initiatief vanuit een groep gelijkgestemden (CPO) om een woonproject van mini-
maal 3 woningen te realiseren. Een groep particulieren of een door een architecten-
bureau, ontwikkelaar, makelaar of bouwbegeleider geworven CPO groep, waarvan 
de bewoners zich verenigen in een rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting of 
vereniging). Zij hebben volledige privaatrechtelijke zeggenschap en dragen ver-
antwoordelijkheid voor het gebruik van een kavel en laten daarop (koop)woningen 
ontwerpen en bouwen voor eigen gebruik door de aangesloten leden of deelnemers.

Er zijn meerdere hoofdmotieven om samen te gaan bouwen, zoals kwaliteit, het re-
aliseren van een bepaalde specifieke woonwens, ideologie op het gebied van milieu, 
architectuur, samenleven of zorg etc. Door samen op te trekken en zelf te ontwikke-
len worden woningen financieel bereikbaar. Zowel huur- als koopwoningen kunnen 
gerealiseerd worden middels CPO. 
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voor de realIsatIe van een Cpo ondersCheIden we 
twee mogelIjKheden

1. Een groep individuen die woningen wensen te realiseren zonder tussenkomst   
 van een professionele partij.

2. Een door een architectenbureau, ontwikkelaar, makelaar of bouwbegeleider   
 geworven CPO groep, waarvan de uiteindelijke bewoners deel uit gaan maken   
 van een op te richten stichting of vereniging.

voorbeelden van samen bouwen  (Cpo projecten) in warande                                                                                                                               
Mooie voorbeelden zijn te vinden in Warande, zoals het CPO project Drijvend Wonen. 

Dit is het eerste drijvende CPO project dat in Nederland is gere-
aliseerd. Het project bestaat uit 8 drijvende woningen. Voor 

meer informatie kunt u kijken op www.drijfinlelystad.nl.  

Een ander gerealiseerd CPO project in Warande 
is van CPO Zevensterstraat met 10 woningen. Dit 
project kenmerkt zich door haar speelse opzet, 
verschil in kapvormen van de woningen, erkers, 
detaillering in gevel en een geheel eigen indeling 

van de woningen op ruim bemeten kavels. Bijzonder 
hierbij is dat de woningen verspreid liggen door 

de straat waardoor er een mooie mix 
ontstaat.  

Drijvend Wonen

CPO Zevensterstraat
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waarom samen bouwen?

Samen bouwen levert op vele manieren voordelen op. Hieronder staan er een aantal 
beschreven:

•	 Keuzevrijheid
In vergelijking tot reguliere bouw kun je in een CPO project een woning naar eigen 
wens realiseren. De initiatiefnemers zijn opdrachtgever en kunnen maximale in-
vloed uitoefenen. Keuzevrijheid is groter in vergelijking met projectbouw.

•	 Sociale	cohesie	en	onderscheidend
Vanaf de eerste dag ontwikkelen bewoners samen hun woonwijk. Hierdoor ontstaat 
grote betrokkenheid met de buurt. De deelnemers weten waar zij komen te wonen 
en wie hun buren worden. Zelf bouwen in collectief opdrachtgeverschap versterkt 
de binding van mensen, want voordat ze de woning betrekken hebben ze al veel tijd 
en energie in het ontwerp van de woning gestoken, de woonomgeving en de buren. 
Sociale cohesie gaat vaak samen met het gezamenlijk beheer van en verantwoor-
delijkheid voor de buitenruimte. Onderscheid zit soms in de architectonische 
uitstraling, maar ook in het gebruik of de inrichting en 
beheer van de buitenruimte. Bij zelfbouw bepalen 
mensen zelf waar zij hun geld in steken en 
welke kwaliteit zij wensen. 

•	 Begeleiding
Uit ervaring blijkt dat externe des-
kundigheid of - begeleiding nodig 
is om een CPO tot een 
succes te brengen.  Dit is nood-
zakelijk om het proces te coör-
dineren en tot juiste en tijdige 
besluiten te komen, en de groep 
weerbaar te laten optreden tussen 
andere professionals. Inmiddels 
zijn er diverse bureaus in Nederland 
gespecialiseerd in het begeleiden van 
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CPO projecten. Daarnaast is het belangrijk om onderling een goede taakverdeling te 
maken en te kijken wie welke kwaliteiten bezit.

•	 Managen	van	verwachtingen
De CPO groep moet veel keuzes maken op diverse vlakken en zich actief verdiepen 
in proces-, juridische - , financiële - en bouwkundige regels en voorschriften. Er is 
een bestuur nodig en een aantal ‘kartrekkers’. Bij de keuze voor een CPO project is 
het daarom van belang dat deelnemers een goed beeld hebben van de onderlinge 
verwachtingen, het eens zijn over de tijdshorizon, de prijsklasse(n) waarin ontwik-
keld gaat worden en het globale idee over de buurt. Kortom met CPO bouw je samen 
aan je eigen huis met meer kwaliteit en vaak tegen minder kosten!

•	 Goede	prijs/kwaliteit	verhouding
Financiële overwegingen kunnen een motivatie zijn om deel te nemen aan CPO. 
Onderzoek en ervaring laten zien dat de kostprijs van CPO projecten vaak 10-20% 
beneden de marktwaarde ligt. Bij CPO komt dit voordeel ten goede aan de eigenaar 
van de woning. Deelnemers betalen de kostprijs van de woning, omdat er geen 
winstdoelstelling is. Dit vertaalt zich vaak in hoge bouwkwaliteit en lage bijkomende 
kosten. De kosten voor projectmanagement, architect en aannemer worden ge-
spreid. Ook zijn er geen kosten voor tussenpersonen als een makelaar. Als mensen 
zelf handig zijn, kunnen ze soms ook een kostenvoordeel behalen door zelf een deel 
van de afbouw te doen.
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Kosten en het fInanCIele plaatje tIjdens het  
trajeCt

Voor de CPO groep bestaat het financiële spoorboekje uit twee onderdelen: 

1.	 De	voorfase,	het	initiatief,	de	projectdefinitie	en	de	planontwikkeling	tot	aan		
 omgevingsvergunning. 

In deze fase kunnen deelnemers nog geen beroep doen op een hypotheek. De kos-
ten bestaan onder andere uit advies en begeleiding en vergaderkosten en de kosten 
van de CAR (Construction All Risks) verzekering. Deze fase financieren de deel-
nemers zelf, want een stichting of vereniging bezit geen eigen vermogen. Daarbij 
speelt mee dat financiering door alle partijen bij een bank bevorderend kan werken. 
Voor starters kan dat lastiger zijn, een voorfinanciering vanuit gemeente, bank of 
achtervang partij (bijvoorbeeld belegger) is dan welkom. Verder dient er binnen een 
maand na het sluiten van de koopovereenkomst een zekerheid gesteld te worden 
door het storten van 10% van de koopsom als waarborgsom, danwel het stellen van 
een bankgarantie. Dit zal tijdig met de financiering geregeld moeten worden. Vanuit 
de gemeente wordt geen subsidie verleent. De Provincie kent wel een subsidievorm, 
die alleen wordt verstrekt aan initiatiefnemers die er zelf gaan wonen. In bijlage 4 
leest u de belangrijkste spelregels hierover.

2.	 De	bouwfase	gebeurt	vanuit	de	hypotheek	via		
 een regulier bouwdepot. 

het bouwplan
Om de kwaliteit van het plan als geheel 
te bevorderen, is het verstandig om de 
kavels niet te snel onder de deelnemers 
te verdelen. Het ligt namelijk voor de 
hand dat een ieder graag wil weten waar 
zijn of haar woning komt, maar die focus 
kan het proces vertragen. Als het steden-
bouwkundig ontwerp klaar is, de aantallen en 
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typen woningen bekend zijn en er een goede kostenraming of aannemersbegroting 
ligt, dan kunnen de woningen definitief verdeeld worden. Het risico dat een deelne-
mer een gekozen kavel of woning later niet blijkt te kunnen betalen, wordt hiermee 
verkleind. 

In het plan wordt soms een standaard woning ontworpen die individueel met allerlei 
opties uitgebreid kan worden. Dat zijn individuele keuzes, net als de volledige eigen 
keuzes ‘achter de voordeur’. Die worden in een individueel plan en in de individuele 
aannemingsovereenkomst uitgewerkt. Daarnaast is budgetbewaking tijdens de 
ontwerpfase van belang om te blijven voldoen aan verwachtingen en de financiële 
mogelijkheden van de deelnemers. Het resultaat van deze fase is een definitief 
ontwerp waarna een omgevingsvergunning aangevraagd wordt.

Omgevingsvergunning	en	keuze	aannemer
Het collectieve bestek geldt voor het gehele project, waarbij per woning individuele 
aanvullingen worden gemaakt. De CPO groep selecteert met hulp van de bouwbege-
leider of de architect een aannemer. Dat kan ook al eerder zijn gebeurd wanneer in 
een bouwteam wordt gewerkt of wanneer de opdracht verleend is aan een aan-
nemer.  Zodra bekend is wat de totale kosten zijn per deelnemer, kan de koopover-
eenkomst worden gesloten. Vervolgens wordt de aanneemovereenkomst getekend 
en daarna kunnen de omgevingsvergunningen worden ingediend. De bouw van de 
woning kan vanaf nu gestart worden. Het is aan te bevelen ook in deze fase een 
bouwbegeleider of een andere expert het bouwtoezicht te laten uitvoeren. Voor de 
CPO groep betekent dit dat er diverse bouwvergaderingen en overlegmomenten met 
een aannemer (en soms ook architect) volgen. Aan het einde van deze fase wordt 
het gehele project opgeleverd.

12
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begeleiding vanuit de gemeente
Samen bouwen is een intensief proces. De CPO groep gaat voornamelijk zelf aan 
de slag om het initiatief te kunnen realiseren. Als het initiatief is ingediend zijn er 
verscheidene tijdens het proces vooraf overeengekomen afstemmingsmomenten 
met de gemeente.

welKe stappen moeten doorlopen worden om een 
Cpo te begInnen?

•	 U	bespreekt	met	de	CPO	accountmanager	van	de	gemeente	dat	u	een	CPO	wilt	
starten en welk idee u hierbij heeft. 

•	 U	dient	een	Plan	van	aanpak	in	(bijlage	1),	bestaande	uit	onder	andere	De	
Checklist (bijlage 3) en een sfeerimpressie.

•	 Na	het	indienen	van	het	Plan	van	aanpak	besluit	de	gemeente	binnen	6	weken	
of uw aanvraag voldoet. De CPO accountmanager brengt u op de hoogte van het 
besluit.

•	 De	CPO	groep	dient	zich	te	verenigen	in	een	vereniging	of	stichting.	
 De gemeente sluit de reservering- en koopovereenkomst alleen met een  

stichting of vereniging.
•	 Ondertekening	van	de	reserveringsovereenkomst,	dat	wil	zeggen	aan	het	CPO	

initiatief worden kavels gekoppeld.  Er worden geen reserveringskosten in 
rekening gebracht. U heeft vanaf nu 12 maanden de tijd om personen te vinden 
die deelnemen aan deze CPO. Tevens wordt de haalbaarheid van het project on-
derzocht, de organisatie opgezet, de financiering verder vormgegeven en worden 
de overeenkomsten aangegeaan met de bewoners. De gemeente wijst voor deze 
fase een projectmanager aan die de contacten met u onderhoudt. 

•	 Binnen	10	maanden	na	reservering	van	het	perceel	dient	de	vereniging	of	stich-
ting te zijn opgericht. En ook moeten de defintieve deelnemers bekend zijn en 
zich contractueel verbonden hebben aan het project.

•	 Ondertekening	van	de	kooprealisatieovereenkomst	en	zaken	zoals	de	aanvraag	
van de omgevingsvergunning moeten worden geregeld. Na ondertekening moet 
binnen 12 maanden gestart worden met de bouw. 
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Onze kavels

aan woondromen
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het werKproCes

Het werken met een Plan van aanpak draagt bij aan het aanscherpen van het werk-
proces. De gemeente toets of:
- en hoe de CPO groep zeggenschap over de planvorming heeft;
- er een passende locatie te vinden is;
- de voortgang van het project verloopt volgens de reserveringsovereenkomst.

het besluitvormingsproces
De CPO accountmanager  neemt het voortouw in de beoordeling van het Plan van 
aanpak en overlegt met de projectgroep vanuit de gemeente. De CPO accountmana-
ger stelt een advies op voor een bestuurlijk/ambtelijk overlegorgaan. Dit overlegor-
gaan kan op basis daarvan 3 besluiten nemen:

•	 Het	initiatief	wordt	positief	beoordeeld	en	er	is	een	locatie	beschikbaar:	dus	
planontwikkeling kan concreet opgepakt worden;

•	 Het	initiatief	wordt	positief	beoordeeld,	maar	er	is	(nog)	geen	locatie	beschik-
baar; er wordt nader onderzocht of er een locatie voor het plan kan worden 
gevonden;

•	 Plan	voldoet	niet	aan	de	CPO	voorwaarden	of	wordt	niet	inpasbaar	geacht.

De initiatiefnemer van het CPO wordt door de CPO accountmanager schriftelijk 
geïnformeerd over het besluit. 

de grondreservering 
Als de CPO bouwgroep de aangeboden kavel heeft geaccepteerd, sluit de gemeente 
met hen een grondreserveringsovereenkomst. Dit houdt in dat de betreffende kavels 
exclusief voor het initiatief worden gereserveerd en de grond gedurende deze perio-
de aan niemand anders mag worden verkocht. In deze fase moeten de afzonderlijke 
kopers al een contract hebben met de stichting of vereniging en de financiering op 
orde hebben. De reservering duurt twaalf maanden en is bedoeld voor het voorlopig 
ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO), maar ook voor de ontwikkeling en het 
onderzoek van de haalbaarheid van het project. Het proces dat het initiatief door-
loopt wordt door de gemeente bewaakt en wordt beoordeeld of de oorspronkelijke 
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uitgangspunten van het initiatief ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Voor het 
einde van de reserveringstermijn dient de koop- en realisatieovereenkomst onder-
tekend te zijn.

De	kooprealisatieovereenkomst	
Als de kooprealisatieovereenkomst getekend is, kan er een omgevingsvergunning 
aangevraagd worden. Na het ontvangen van de omgevingsvergunning en na het pas-
seren van de koopakte bij de notaris kan gestart worden met de bouw. In het geval 
dat een CPO groep, zonder belegger of corporatie, als medeopdrachtgever werkt, 
kan de vereniging of stichting de afzonderlijke percelen (of appartementsrechten bij 
gestapelde bouw) doorleveren aan de kopers van de woningen. Indien een belegger 
of corporatie partner is van de CPO groep dan kan de overdracht van de gronden 
ook via deze partijen lopen, mits duidelijk is dat dit geen nadelige gevolgen voor de 
kopers of huurders heeft. Ook hier dient er een stichting of vereniging te worden 
opgericht. De gemeente doet alleen zaken met een stichting of vereniging.

de bouwplicht
Twee jaar na het tekenen van de kooprealisatieovereenkomst voor de grond moet 
het totale bouwproject opgeleverd zijn. De gemeente draagt zorg voor naleving van 
de bouwplicht.

cpo   17 27-03-14   09:45



bIjlage 1

De gemeente toetst het Plan van aanpak op de volgende punten:

het bouwplan:
- Het aantal woningen dat men wil realiseren;
- Het soort woningen: één- en/of meergezinswoningen; 
- De doelgroep waarvoor wordt gebouwd + eventuele specifieke thematiek, 
 bijvoorbeeld starters, ouderen,  gehandicapten, ecologie, etc.;
- De beoogde prijssegmenten en het beoogde niveau van de bouwkosten;
- De gewenste oppervlakte van de bouwkavel en eventueel de beoogde architecto-

nische kwaliteit van het plan (schetsplan toevoegen);
- Een planning met de beoogde termijnen voor het maken van het VO, DO, bestek 

& begroting, werktekeningen, aanbesteding, vergunningen e.d.

de organisatie
- De juridische structuur van de bouwgroep: vereniging of stichting;
- De wijze waarop de zeggenschap in de besluitvorming is geregeld, onder andere 

m.b.t. de vaststelling van het bouwbudget, de wijze waarop de kavels verdeeld 
worden en de manier waarop invloed uitgeoefend kan worden op het ontwerp;

- Wijze van toetreding van deelnemers.

adviseurs en partners
- De namen voor zover bekend van adviesbureaus, zoals: architect, constructeur, 

kostendeskundige, technische adviseurs, aannemers, financiële instellingen, 
verkoopadviseur;

- De namen voor zover bekend van eventuele partners bij de ontwikkeling, zoals: 
projectontwikkelaar, corporatie, belegger, bank, maatschappelijke instellingen; 

- De taakverdeling met de adviseurs en partners.

Financiering	en	afdekking	risico’s
- De financiering/afdekking van het risico van eventuele onverkochte woningen;
- Het afsluiten van een CAR-verzekering (construction all risks verzekering); een 

18
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verzekering die schade dekt tijdens de bouw.
- Het afsluiten van een “verklaring van afstand” met de aannemer ingeval van een 

bouwteamovereenkomst.
-  Als een van de CPO groepsleden afhaakt wordt er een nieuwe deelnemer 
 gezocht om het project toch te laten doorgaan. 

Verkoop	en	nazorg
- De wijze waarop de verkoop en verhuur wordt geregeld;
- De wijze waarop het beheer van het bouwwerk wordt geregeld.
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subsIdIe stImulerIng partICulIer opdraChtgeversChap wonIngbouw 
gemeente
CPO groep Naam

Rechtspersoon

CPO project

Inhoud

Omschrijving project algemeen

Doel

Bouwlocatie

Aantal koopwoningen te bouwen door CPO groep

Welke externe deskundigheid voor begeleiding bij oprichting rechtspersoon en 
planvorming ingeschakeld

Start datum

Verwachte einddatum (datum bouwvergunning)

Risico’s dat einddatum niet wordt gehaald (bestemmingsplan, milieuaspecten etc)

Financieel

Subsidiabele kosten

Kosten voor oprichting  rechtspersoon

Kosten voor coördinatie en procesbegeleiding collectief bouwplan

Begroting Begroting project

Ondertekening Burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de voorzitter

bIjlage 2
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bIjlage 3
CheCKlIst nIeuwe InItIatIeven
Naam initiatief

Contactpersoon en 
naw gegevens

Korte omschrijving van 
het initiatief (concept, 
type, woning, doel-
groep, projectontwik-
keling of CPO)

Aantal woningen

Prijsklasse woningen

Beoogde planning

Aantal belangstel-
lenden

Randvoorwaarden en 
wensen van de moge-
lijke locatie/omgeving

Overige informatie 
(datum van binnen-
komst, is er een visie 
aanwezig)
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bIjlage 4 subsIdIemaatregelen vanuIt de provInCIe:

Artikel	3.	Criteria	waaraan	aanvragen	voldoen:
a.  De voorwaarden zoals die gesteld zijn in de Algemene Subsidieverordening 
 Flevoland 2006; 
b.  De aanvraag dient te worden ingediend door de gemeente waarin het CPO 
 project wordt gerealiseerd; 
c.  Bij de aanvraag dient een inschatting te worden gegeven over de einddatum van 

het CPO project. Deze einddatum moet liggen binnen twee jaar na de datum van 
de subsidieaanvraag voor het desbetreffende CPO project; 

d.  Bij de aanvraag dient de bouwlocatie te worden aangegeven waarop het CPO 
project wordt gerealiseerd; 

e.  Bij de aanvraag dient het aantal woningen te worden vermeld dat op de bouwlo-
catie wordt gerealiseerd door de CPO groep. Aanvragen die betrekking hebben 
op minder dan 5 woningen worden niet in behandeling genomen; tenzij het een 
aanvraag betreft van minimaal 3 woningen gecombineerd met andere functies 
waarbij het om wonen boven winkels en/of voorzieningen gaat; 

f.  Bij de aanvraag dient te worden aangeven op welke deskundigheid door de CPO 
groep een beroep wordt gedaan voor de begeleiding bij de oprichting van de 
rechtspersoon en de planvorming. 

Artikel	5.	Hoogte	subsidie	en	bevoorschotting:	
1.  Per woning die in het kader van een CPO project wordt gerealiseerd wordt een  
 subsidie toegekend van € 3.000,-- met dien verstande dat de maximale subsidie  
 voor een CPO project als geheel niet meer bedraagt dan maximaal € 30.000,-; 
2.  Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie worden de kosten die naar het   
 oordeel van Gedeputeerde Staten in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen
 worden beschouwd voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit(en) buiten  
 beschouwing gelaten. 
3.  Gedeputeerde Staten kunnen in de beschikking tot subsidieverlening bepalen  
 dat bevoorschotting plaatsvindt tot een bedrag van 90% van het maximaal 
 toegekende subsidiebedrag. 

voorschot maximaal 90% 
Gelet op de Algemene subsidieverordening kan een voorschot worden toegekend 
van 75% en in bijzondere gevallen van 90%. Omdat de deelnemers aan een CPO 
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groep voor het verkrijgen van een hypotheek vaak over een bouwaanvraag moe-
ten beschikken. Voor het einde van het CPO project (dat is als de bouwvergunning 
is verleend) zijn de kosten voor het doen van de bouwaanvraag dus al gemaakt. 
Daarom worden er voor CPO voorschotten van 90% verstrekt.

Vaststelling subsidie kan met bouwvergunning en financieel verslag. Hiervoor is het 
volgende nodig: 
1. Verzoek van de gemeente om tot vaststelling over te gaan. 
2. Inhoudelijk verslag: 
 a. Een kopie van de bouwaanvraag. 
 b. Als de CPO groep uiteindelijk niet tot een bouwaanvraag is gekomen, moet   
  aangegeven worden welke werkzaamheden zijn verricht en welk deel hiervan  
  subsidiabel is. 
3.  Financieel verslag: 
 a. De indeling van dit verslag komt overeen met de begroting die bij de subsidie
  aanvraag was gevoegd. In ieder geval bevat dit een opgave van de werkelijk   
  gemaakte subsidiabele kosten. 
 b. Als het subsidiebedrag meer dan 25.000,-- bedraagt, is daarnaast een 
  accountantsverklaring vereist.

Aan het vereiste van een accountantsverklaring kan als volgt invulling worden 
gegeven: 
- Aparte accountantsverklaring specifiek voor het CPO project. 
- Een accountantsverklaring die bij de financiële jaarrekening wordt afgegeven. 
 In de jaarrekening moet dan wel het betreffende CPO project herkenbaar terug   
 te vinden zijn. Verder zal in de accountantsverklaring bij die jaarrekening vermeld  
 moeten worden dat aan de subsidievoorwaarden van deze beleidsregel 
 Stimulering CPO Woningbouw is voldaan. Als de jaarrekening niet binnen 
 18 maanden na het verlenen van de bouwvergunning beschikbaar is, kan bij
 het verzoek om vaststelling van de subsidie worden verzocht om uitstel voor dit  
 onderdeel van het financiële verslag. De subsidievaststelling vindt dan plaats na 
 ontvangst van het de accountantsverklaring en het relevante onderdeel van de 
 jaarrekening. Overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening beslissen 
 Gedeputeerde Staten binnen 13 weken na ontvangst van het complete verzoek tot
  vaststelling.
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reserverIngsfase
Inhoud fase 
Voor CPO Groep: onderzoek haalbaarheid project, definitieve vormgeving project, werving 
deelnemers CPO groep. Voor gemeente: regie op voortgang

duur InItIatIefnemers gemeente

0-3 maanden Oprichting stichting

3-6 maanden  Voortgangsrapportage (inclusief VO)  Beoordelen 
voortgang

6-9 maanden  Voortgangsrapportage (inclusief DO)  Beoordelen 
voortgang

Binnen 10 maanden Kooprealisatieovereenkomsten (KRO) met 
uiteindelijke bewoners definitief 

11 maanden   Financiering uiteindelijke bewoners geregeld 
KRO aanleveren

12 maanden  Sluiten KRO  Sluiten KRO

Kro fase
Inhoud fase: voorbereiden eigendomsoverdracht en fase van realisering

duur InItIatIefnemers gemeente
Binnen 1 maand Zekerheid stellen financiering door waarborgsom 

of bankgarantie   
Aanvragen omgevingsvergunning

Binnen 12 maanden Opdracht aan notaris geven                                                      
Financiering definitief rond                                                                                     
Afronden voorbereiding realisatiefase

Bouwrijp 
maken 
grond

Eigendomsoverdracht: Eigendom verkrijgen en betalen door                  
ondertekening bij notaris van de akten                                                                                                     
voor ontvangst koopsom

Eigendom 
overdragen,
kwijting 
geven

realIsatIefase
Inhoud fase: bouw, aanleg en oplevering woningen

duur InItIatIefnemers gemeente

Direct (Afspraak maken voor) schouw perceel Schouw 
perceel

Binnen 1 maand  Start bouw

Binnen 1,5 jaar   Oplevering bouw     Eindschouw

BijlAGe	5
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Voor	meer	informatie	kunt	
u terecht op de website 
www.lelystad.nl of 
neem contact op met de 
gemeente telefoon 140320 
of per e-mail 
gemeente@lelystad.nl.
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