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Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de openbare (voor-) selectieprocedure 
inzake de verkoop, ontwikkeling en realisatie van de gemeentelijke gronden in het Hof Groot 
Holthuizen ten behoeve van woningbouw. Gegadigden hadden tot en met 17 februari 2023 
de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervan is door 7 partijen gebruik gemaakt. De 
geanonimiseerde vragen en de beantwoording van de vragen door de gemeente zijn in dit 
document weergegeven. Daarnaast geeft de gemeente aan het eind van deze nota nog een 
aanvulling op de (Voor-) selectieleidraad.  

  



1 Anti-speculatiebeding (blz. 6): doorverkoop is voor particuliere kopers in sommige 
gevallen onvermijdelijk, komt er een uitzonderingsmogelijkheid en/of een boete? 

 Aan de nog op te stellen selectieleidraad zal een concept koop-
/ontwikkelovereenkomst worden gekoppeld. Hierin zal een artikel met de verplichting 
tot zelfbewoning en een verbod op doorverkoop (anti-speculatiebeding) worden 
opgenomen. Hierin zullen ook ontheffingen worden opgenomen en een boete. Zie ook 
beantwoording vraag 32. 

 
2 Anti-speculatiebeding (blz. 6): geldt dit niet voor de middeldure huurwoningen 

(indien deze in het programma worden opgenomen)? 
 Indien middeldure huurwoningen in het programma worden opgenomen dienen deze 

huurwoningen minimaal aan de onderstaande eisen te voldoen: 
- Huur € 850,- incl. BTW bij aanvang;  
- Plus € 140,- incl. BTW voor energie; (EPV zou zijn € 175,-) 
- Plus € 45,- incl BTW voor afwerking (woongereed); 
- Voor een tussenwoning geeft dit een totale aanvangshuur van € 1.035,- incl 

BTW; 
- Voor een tussenwoning met dwarskap geeft dit een totale aanvangshuur van 

€ 1.050,- incl. BTW; 
- Voor een hoekwoning geeft dit een totale aanvangshuur van € 1.065,- incl 

BTW; 
- Looptijd minimaal 15 jaar, gedurende deze looptijd blijft het een huurwoning; 
- Index CPI consumenten van 1 - 10 jaar + 1%, 10-15 jaar +2%; 
- Servicekosten voor onderhoud installaties € 30,- 

  
3 Financiële uitgangspunten (blz. 7): de grondprijsbrief die via overheid.nl vindbaar is 

betreft die van 2022. Is deze van toepassing? In de leidraad wordt de grondprijsbrief 
2023 vermeld. 
De grondprijsbrief 2023 is van toepassing. Deze is te raadplegen op 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691640/1 

  
4 Technische capaciteiten (blz. 17): wat wordt verstaan onder garantie en 

kwaliteitsborging tijdens de bouw? Kan dit nader worden toegelicht? 
Wat hier bedoeld wordt is een afbouwgarantie. 

  
  



5 Referenties (blz. 17 en 18): Als kenmerk van de referenties wordt genoemd dat het 
een gebiedsontwikkeling betreft, die in de afgelopen 5 jaar voor eigen rekening en 
risico is gerealiseerd. Als eis wordt tegelijkertijd gesteld: ‘mag niet uitgevoerd zijn’ 
voor de eigen organisatie. Dit lijkt tegenstrijdig. Eigen gebiedsontwikkelingen zijn in 
veel gevallen voor eigen rekening en risico gerealiseerd en verhuurd/verkocht aan 
particulieren. Zijn deze projecten uitgesloten van deelname of wordt hiermee 
bedoeld dat het gerealiseerde door de eigen organisatie wordt gebruikt? 

 Van een innerlijke tegenstrijdigheid is naar ons oordeel géén sprake. Wat wij met de 
laatste eis/bullet bovenaan p. 18 van de Voorselectieleidraad bedoelen, is dat een 
referentieopdracht ongeldig is, als deze een project betreft dat voor de eigen 
organisatie van de gegadigde is uitgevoerd en/of door de eigen organisatie van de 
gegadigde wordt gebruikt.  

 
 Voor alle duidelijkheid en bij wijze van voorbeeld wat wel als een geldige referentie 

zou kunnen worden beschouwd: 
Projecten, waarvoor  een koop/ontwikkel/realisatieovereenkomst gesloten is tussen 
de ontwikkelaar en de gemeente (waardoor de gemeente kan optreden als referent). 

 
6 2.3.4 Duurzaamheid en Circulariteit: “Daarnaast dient hij aantoonbaar te beschikken 

over een CO2 bewust certificaat met ambitieniveau 3 of dit op projectniveau te 
kunnen aantonen”. Moet dit certificaat bij indiening aanwezig zijn of dient de 
deelnemer van de tender, na ondertekening van de koop-ontwikkelovereenkomst, 
aan te tonen dat minstens wordt voldaan aan het niveau  dat is aangeboden in het 
kader van deze selectieprocedure. 
Dit certificaat hoeft niet bij indiening aanwezig te zijn. U kunt ervoor kiezen dit aan te 
tonen op projectniveau. De deelnemer moet binnen een jaar na ondertekening van de 
koop-/ontwikkelovereenkomst en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van het 
project, aantonen dat minstens wordt voldaan aan het niveau dat is aangeboden in 
het kader van de selectieprocedure.  

 
Wanneer deelnemer ervoor kiest om specifiek op projectniveau aan te tonen dat 
minstens wordt voldaan aan het ambitieniveau dat is aangeboden, dan dient te 
worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
1. De bewijslast dat aan het aangeboden ambitieniveau wordt voldaan, ligt bij de 

deelnemer/gecontracteerde ontwikkelaar. Deze bewijslast bestaat uit een 
projectdossier en een verklaring van een certificerende instelling of er voldaan 
wordt aan het aangeboden ambitieniveau. NB: als u aanmeldt op niveau 3 
moet u ook voldoen aan de onderliggende niveaus 1 en 2; 

2. Het criterium dient te worden geborgd in het door de gecontracteerde 
ontwikkelaar gebruikte managementsysteem van het project;  

3. Op basis van het projectdossier en borging in het managementsysteem van 
het project laat de gecontracteerde ontwikkelaar een Certificerende Instelling 
(CI) toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau;  

4. De gecontracteerde ontwikkelaar toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor 
certificering op het niveau van het laddercertificaat dat correspondeert met 
het aangeboden ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert 
namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op 



het niveau van het laddercertificaat dat correspondeert met het aangeboden 
ambitieniveau;  

5. De toetsing door de CI vindt binnen één jaar na ondertekening van de koop-
/ontwikkelovereenkomst en vervolgens jaarlijks plaats, gedurende de 
uitvoering van het project;  

6. Reeds bij deelname aan deze selectieprocedure dient de deelnemer in zijn plan 
aan te geven welke CI de toetsing zal uitvoeren;  

7. Indien de deelnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager 
ambitieniveau kan hij de bewijslast deels baseren op informatie uit het 
managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat. Het bewijs 
dient echter nadrukkelijk project-specifiek te worden geleverd voor het 
aangeboden ambitieniveau inclusief alle onderliggende niveaus. Een 
gemengde bewijsvoering is niet mogelijk;  

8. In het geval de gecontracteerde ontwikkelaar niet project-specifiek kan 
aantonen aan het aangeboden ambitieniveau (inclusief alle onderliggende 
niveaus) te voldoen zal de gemeente een sanctie opleggen die groter is dan het 
bij de waardering van het plan genoten voordeel. 

 
7 “Verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon dat gegadigde beschikt 

over een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid”. 
Is een verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon dat gegadigde 
beschikt over een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid ook voldoende? 
Ja, een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid is voldoende 
 

8 Is het ook mogelijk dat we bijlage 1 en bijlage 2a in Word krijgen. 
Ja de bijlagen 1 en bijlage 2a en 2b zijn als word bestand op de website: 
https://www.grootholthuizen.nl/groot-holthuizen/het-hof/ beschikbaar gesteld. 

  



9 Nadat de voorselectie heeft plaatsgevonden worden een 4-tal partijen geselecteerd 
voor de selectiefase welke wordt afgesloten met indiening in juni 2023. Kan de 
gemeente op hoofdlijnen aangeven wat erdoor partijen moet worden opgeleverd bij 
indiening van de selectiefase? 
Wat er moet worden opgeleverd en hoe dit moet worden aangeleverd wordt 
beschreven in de nog op te stellen selectieleidraad. In hoofdlijnen zal dit bestaan uit: 
- Een stedenbouwkundig plan/architectonische uitwerking 
- Een uitgebreide toelichting bij stedenbouwkundig plan 
- Een bijbehorende bieding op basis van de grondprijsbrief 2023 
 

10 Kan de gemeente aangeven op welke onderdelen de selectiefase beoordeeld gaat 
worden met daaraan gekoppeld de wegingsfactoren? 

 In de voorselectieleidraad (pagina 4)  staat beschreven dat: 
“ In de nog op te stellen selectieleidraad zal nader uiteen worden gezet aan de hand 
van welke criteria zal worden bepaald wat het beste plan is. De criteria die in 
paragraaf 2.3 worden benoemd zullen hier in elk geval een belangrijke rol in spelen”. 
De selectieleidraad is nog niet opgesteld en dus zijn de beoordelingscriteria en de 
wegingsfactoren nog niet bekend. 

 
11 De grond voor wat betreft de sociale huurwoningen/ appartementen wordt door de 

gemeente verkocht aan Baston Wonen. Het is vervolgens wenselijk dat Baston voor 
de realisatie een overeenkomst sluit met de ontwikkelaar-/ aannemer. Wat is het 
scenario dat Baston niet met ontwikkelaar-/ aannemer tot overeenstemming komt? 

 Dan is Baston Wonen vrij om binnen de (ruimtelijke) kaders/uitgangspunten het 
gebied met een andere ontwikkelaar-/aannemer te ontwikkelen.  

 
12 Conform de globale planning zijn de gronden begin 2025 bouwrijp. Dit betekent dat 

de grond uiterlijk begin februari 2026 onherroepelijk afgenomen moet worden. 
Gezien de grootte van ontwikkellocatie en gezien het afzetrisico een afname in 2-3 
fases bespreekbaar? 
Een afname van 2 tot maximaal 3 gelijke fases is bespreekbaar.  De eerste fase dient 
te worden afgenomen uiterlijk 1 jaar nadat de gemeente de gronden bouwrijp heeft 
gemaakt en het uitwerkingsplan onherroepelijk is geworden. De laatste fase uiterlijk 2 
jaar nadat de gemeente de gronden bouwrijp heeft gemaakt en het uitwerkingsplan 
onherroepelijk is geworden. 
 

13 Bij artikel 2.3.3 financiële uitgangspunten wordt verwezen naar de laatst vastgestelde 
grondprijsbrief 2023. Deze is via https://lokaleregelgeving.overheid.nl/zoeken in te 
zien. Als wij via de betreffende site zoek komen wij op grondprijsbrief 2022. Die van 
2023 is bij ons niet zichtbaar. Kan grondprijsbrief 2023 separaat per mail worden 
toegezonden? 

 Zie antwoord vraag 3. 
 
  



14 Op pagina 16 van de voorselectieleidraad staat omschreven dat een bankgarantie 
gesteld dient te worden. Is de gemeente bereid om in de vervolgfase een concern-
garantie als zekerheid te accepteren, ervan uitgaande dat deze voldoende zekerheid 
biedt aan de gemeente? 
Indien de concerngarantie voldoende zekerheid (minimaal dezelfde als bankgarantie) 
biedt aan de gemeente is deze bespreekbaar. 

 
15 Op pagina 17 van de voorselectieleidraad staat omschreven dat de referentie moet 

voldoen aan het kenmerk “Garantie en kwaliteitsborging tijdens de bouw”. Wat 
wordt hiermee bedoeld? Wordt hiermee gedoeld op SWK of Woningborg- garantie? 
Wordt hier gedoeld op de WKB? Of wordt hier nog wat anders mee bedoeld? 

 Zie antwoord vraag 4. 
 
16 Is bijlage 2a en 2b ook als Word-versie beschikbaar om in te vullen? 
 Zie antwoord vraag 8. 
 
17 Op welke wijze dienen we een samenwerking aan te geven? Betekent dit dat we per 

partij het aanmeldformulier invullen, ondertekenen en indienen? En dat we de 
referenties gezamenlijk opstellen en indienen? Of is er één aanmeldformulier dat 
door beide partijen ondertekend dient te worden? 

 Wij verwijzen u graag allereerst naar par. 3.4, p. 10 van de Voorselectieleidraad. 
Aldaar is aangegeven dat in de rechtsgeldig ondertekende aanmeldingsbrief o.a. 
dient te worden beschreven  in welke vorm de gegadigde zich aanmeldt: zelfstandig, 
als samenwerkingsverband en of een beroep wordt gedaan op een derde en voor 
welke werkzaamheden deze derde eventueel wordt ingezet.  
Tevens staat in de voetnoot op pagina 10 van de Voorselectieleidraad beschreven hoe 
het aanmeldformulier moet worden ingevuld bij een samenwerkingsverband.   

 
 Voor wat betreft de referenties geldt blijkens par. 4.3.2, p. 17 en 18 van de 

Voorselectieleidraad o.a. het volgende: 
 “Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende 

referentieopdracht is uitgevoerd door gegadigde. In het geval van een 
samenwerkingsverband is dit een der deelnemers van het Samenwerkingsverband 
waarmee wordt aangemeld” 

 Als samenwerkingsverband stelt u uw referenties in die zin dus gezamenlijk op en 
geeft u in het referentieformulier duidelijk aan wie het referentieproject heeft 
uitgevoerd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 Maakt het aantal aan te leveren referentieprojecten (1-3) nog een verschil in de 

weging van de te selecteren partijen? 
 Nee. Het aantal aangeleverde referentieprojecten maakt geen verschil in weging. 

Indien u één referentie heeft die voldoet aan alle gevraagde kenmerken en u de 
gevraagde werkzaamheden heeft uitgevoerd is dat voldoende. U kunt gebruik maken 
van meerdere referenties indien u niet binnen 1 referentieproject kunt voldoen aan 
alle gevraagde kenmerken. 

 
19 In de laatste bullet van paragraaf 4.3.2 staat “De referentieopdracht mag niet 

uitgevoerd zijn voor de eigen organisatie van gegadigde of een derde waarop deze 
zich beroept, een andere organisatie binnen de holding of een onderneming met een 
belang groter dan een derde in de onderneming die de referentieopdracht heeft 
uitgevoerd.” Als ontwikkelaar ontwikkelen wij doorgaans de projecten uit voor de 
eigen organisatie (geen gedelegeerde opdracht). Of wat wordt exact bedoeld met 
deze zin? Graag een toelichting. 

 Zie antwoord vraag 5 
 

Na het lezen van de voorselectieleidraad hebben we tevens de volgende vragen. We 
kunnen ons voorstellen dat deze vragen beantwoord zullen worden in de 
selectieleidraad die in april 2023 wordt gedeeld met de geselecteerde partijen. 
Wellicht zijn er nu al antwoorden beschikbaar (dan zouden deze in de nota van 
inlichtingen meegenomen kunnen worden)? Mocht er nog geen antwoord gegeven 
kunnen worden, dan zullen we de vragen bewaren voor de vervolgronde. (vragen 19 
t/m 32) 

 
20 Partijen worden geselecteerd om woningen te realiseren o.b.v. een nog op te stellen 

selectieleidraad; kan dit document al wel in concept worden gedeeld, zodat duidelijk 
is aan welke eisen moet worden voldaan? 
Nee, in dit stadium van de procedure wordt er nog geen concept selectieleidraad 
gedeeld. In de voorselectieleidraad heeft de gemeente al wel een voorzet gegeven 
waaraan de plannen getoetst zullen gaan worden (paragraaf 2.3). 

 
21 Plan wordt beoordeeld o.b.v. de beste prijs-kwaliteitsverhouding; welke verhouding 

geldt tussen prijs en kwaliteit en op welke wijze wordt de beoordeling van kwaliteit 
meetbaar gemaakt? 

 De wijze van beoordeling zal worden beschreven in de nog op te stellen 
selectieleidraad, die beschikbaar wordt gesteld nadat de voorselectie is afgerond. 

 
22 Van de te selecteren ontwikkelaar wordt verwacht dat hij afspraken maakt met 

stichting Baston inzake de ontwikkeling en realisatie van de sociale huurwoningen. 
Wat is het PvE van Baston, welke prijs zijn zij bereid te betalen en wanneer moeten 
de afspraken met Baston worden gefinaliseerd? En hoe wordt omgegaan met een 
eventuele indexering van de bouwkosten? 

 In de selectieleidraad zal nader in worden gegaan op het PVE van Baston Wonen. Het 
is aan de ontwikkelaar om (na afronding van de selectieprocedure) afspraken te 



maken met Baston, zoals ook is aangegeven in de voorselectieleidraad. Zie ook 
antwoord vraag 11. 

 
23 De gemeente legt de openbare ruimte aan (c.q. maakt deze woonrijp). Heeft de 

gemeente hier een budget voor ogen en/of moet het ontwerp bijvoorbeeld voldoen 
aan een Handboek Openbare Ruimte? 

 De gemeente zal de openbare ruimte aanleggen en heeft hier in de grondexploitatie 
kosten voor gereserveerd. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de openbare ruimte 
vergelijkbaar zal zijn met de overige buurtschappen, die gerealiseerd zijn in Groot 
Holthuizen. Daarbij geldt ook het handboek openbare ruimte en een nog op te stelen 
inrichtingsplan als uitgangspunt. 

 
24 De gemeente krijgt inkomsten door de verkoop van kavels en maakt kosten door de 

aanleg van de openbare ruimte o.b.v. een plan vervaardigd door de ontwikkelaar. 
Wordt hiermee dan gedoeld op de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’? En hoe krijgt de 
gemeente gevoel bij de kosten voor de aanleg van de openbare ruimte o.b.v. de 
(maximaal) 4 verschillende plannen? 

 Wij zullen in de selectieleidraad aangeven met welke gemiddelde kosten per m2 de 
gemeente rekening houdt bij het bouw- en woonrijp maken. Deze kosten zijn 
gebaseerd op de kosten die de gemeente gemaakt heeft bij het woon- en bouwrijp 
maken van de andere buurtschappen in Groot Holthuizen. 

 
25 Boven de tabel in paragraaf 2.3.2 staat “Het voorlopig globale 

woningbouwprogramma”. In welke zin is dit overzicht ‘voorlopig’? Kan deze 
onderverdeling nog wijzigen gedurende het proces? 
De onderverdeling in percentages is definitief. De aantallen hangen af van het 
uiteindelijke te realiseren stedenbouwkundig plan en hebben een bandbreedte van 
120-150 woningen. 

 
26 De prijzen in de tabel onder paragraaf 2.3.2 heeft prijzen met prijspeil 2022; NHG-

grens € 355.000,-. Deze grens is in 2023 € 405.000,-. Bewegen de prijzen mee met de 
jaarlijks geldende NHG-grens? 

 De grens voor een betaalbare woning in 2023 is nog steeds €355.000,-. De grens van 
een betaalbare woning is losgekoppeld van de NHG grens. 

 
27 Wens van de gemeente is een diversiteit aan woningen en doelgroepen (paragraaf 

2.3.2). Wat is hierbij het criterium? 
 Dit zal nader worden beschreven in de selectieleidraad. 
 
28 In paragraaf 2.3.4 staat dat gemeente circulariteit concreet vertaalt naar o.a. een 

andere financiële afweging (zoals Total Cost of Ownership). Hoe verhoudt zich dit tot 
de beoordeling? Is dit een criterium? 

 Dit zal nader worden beschreven en uitgewerkt in de selectieleidraad. 
 
29 Is er voldoende ruimte beschikbaar op het collectieve warmtenet? 
 Ja, er is voldoende ruimte beschikbaar op het collectieve warmtenet. 
 



30 Valt het warmtenet binnen een concessiegebied / geldt er een 
aansluitingsverplichting? 

 Binnen het plangebied wordt geen gasleiding aangelegd. In Groot Holthuizen heeft 
Ennatuurlijk een collectief warmtenet aangelegd. De warmtevoorziening, een op 
houtpellets gestookte verwarmingsinstallatie, staat op naastgelegen bedrijventerrein 
7Poort. Voor het verwarmen van de woningen maakt de gecontracteerde 
ontwikkelaar gebruik van dit warmtenet. Het betreft hier een afnameplicht van 
warmte. Koken geschiedt op elektriciteit. De eenmalige bijdrage in de aansluitkosten 
voor het aansluiten van een ‘reguliere’ woning op het collectieve warmtenet bedraagt 
ca. € 7.394,91 (excl. BTW, prijspeil 1 januari 2023). Deze prijs wordt jaarlijks 
geïndexeerd. Er zijn daarentegen geen investeringskosten en onderhoudskosten voor 
een CV-installatie. Bij het vaststellen van de prijs voor warmte wordt het Niet-Meer-
Dan-Anders (NMDA) principe gehanteerd. Dit betekent dat bewoners in ieder geval 
niet duurder uit zijn dan als zij in een vergelijkbare situatie met gas zouden 
verwarmen. Het warmtenet wordt aangelegd tijdens het bouwrijp maken van het Hof 
en is derhalve gereed voor overdracht van de gronden aan de 
ontwikkelaar/aannemer. 

 
31 Hoe hoog is de BAK? De BasisBAK is € 1037,78 / aansluiting, maar wat is de BAK25 

(“verschilt per scenario en variant”)? 
 Zie antwoord vraag 30. 
 
32 Er geldt een zelfbewoningsplicht van 4 jaar. Hoe wordt omgegaan in de situatie van 

verbreken relatie, verlies baan etc.? 
 De gemeente zal dit opnemen in de nog op te stellen selectieleidraad. In eerder 

gesloten overeenkomsten is de gemeente uitgegaan dat zij ontheffing kan verlenen 
indien zich bijzondere omstandigheden voordoen. Onder bijzondere omstandigheden 
in dit verband wordt dan verstaan: 
- persoonlijk veranderde omstandigheden zoals overlijden van de koper of 

ontbinding van het huwelijk/geregistreerd 
partnerschap/samenlevingscontract van de koper; 

- uitwinning door de hypotheekhouder; 
- aanvaarding van een nieuwe werkkring van koper op grond waarvan 

redelijkerwijs verhuisd dient te worden buiten een straal van 75 kilometer van 
de woning; 

- een situatie, waarin handhaving van het verbod niet in verhouding staat tot 
het algemeen belang om redenen van gebleken hardheid. 

 
33 Mogen wij de inschrijfformulieren als MS word document ontvangen? 
 Zie antwoord vraag 8. 
 
  



34 Wij achten de planning van de selectiefase niet realistisch. Kan de gemeente 
verduidelijken hoe zij een dergelijk korte doorlooptijd voorstelt? 

 Wij achten, gebaseerd op eerder uitgevoerde selecties een selectiefase van 2,5 tot 3 
maanden realistisch. In de nog op te stellen selectieleidraad zal een specifiekere 
planning worden opgenomen van de selectiefase. 

 
35 Is er reeds een concept stedenbouwkundigplan aanwezig? 
 Nee dat is niet aanwezig. 
 
36 Kan de gemeente de referentieformulieren in MS Word-versie versturen? 
 Zie antwoord vraag 8. 
 
37 Kan de gemeente een doorkijk geven over de voorwaarden na de huidige 

voorselectiefase? 
 De doorkijk, die de gemeente kon geven staat in de voorselectieleidraad,waaronder 

de criteria in paragraaf 2.3.. 
 
38 Wat wordt er bedoeld met het uitgangspunten dat de gerealiseerde woningen 

(minimaal 10 betaalbare tot 250K) ook in 2025 nog gerealiseerd kan worden voor 
deze VON prijs? Wij achten het niet haalbaar dat als een project 5 jaar oud mag zijn, 
met de huidige inflatie deze 250K nog haalbaar is. 

 Het gaat de gemeente erom dat de woningen in de huidige markt binnen Zevenaar 
gerealiseerd kunnen worden voor onder de €250.000 euro. Voor alle duidelijkheid: 
Deze woningen zijn dus waarschijnlijk in het verleden onder de €250.000,- 
gerealiseerd en komen inclusief inflatie en bouwkostenstijgingen naar verwachting in 
de huidige tijd uit onder de €250.000,-  

 
39 Kan de gemeente duidelijkheid geven over de wijze waarop aangetoond moet 

worden dat de 'betaalbare woningen' in 2025 nog voor €250.000 realiseerbaar 
moeten zijn? 

 We verwachten dat de gegadigde op basis van zijn marktkennis en beschikbare 
indexen (bouwkosten)  hiervoor een realistische inschatting maakt en deze 
onderbouwd in het referentieformulier. 

 
40 Is er een mogelijkheid dat de inschrijver, lees ‘ontwikkelaar’, door middel van een 

onderbouwing kan aantonen bewust en actief bezig te zijn met CO2-neutraal 
ontwikkelen en bouwen en dat zij streeft om in 2023 een CO2 bewust certificaat met 
ambitieniveau 4 te bezitten?  

 Zie beantwoording vraag 6. 
 
  



41 Duurzaam, circulair- en natuurinclusief bouwen staat centraal in onze bedrijfsvoering. 
Echter beschikten wij ten tijde van de uitvoering van de referentieprojecten nog niet 
over een CO2 bewust certificaat. Eén van de kenmerken van de referentieprojecten is 
het beschikken over dit certificaat of het op projectniveau kunnen aantonen van het 
niveau. Wat wordt er verstaan onder het ‘aantonen op projectniveau’? En op welke 
manier dienen we dit aan te kunnen tonen? 
Zie beantwoording vraag 6. 
 

42 Volstaat het ook indien wij aan kunnen tonen dat wij bezig zijn met het behalen van 
het CO2 bewust certificaat? 

 Zie beantwoording vraag 6. 
 
43 De gegadigde dient te beschikken over minimaal één en maximaal drie referenties 

waarmee aangetoond wordt dat gegadigde voldoende kennis en ervaring heeft met 
het ontwikkelen en realiseren van (nieuwe) woongebieden. De referenties moeten 
(gezamenlijk) in ieder geval voldoen aan een vijftal kenmerken, zoals genoemd op 
pagina 17. Een van deze kenmerken is een gebiedsontwikkeling met een minimaal 
aantal van 50 woningen met een gemixt programma gestapeld en grondgebonden. 
Dienen wij dan referentieprojecten aan te leveren met allen minimaal 50 woningen 
met een gemixt programma of mag dit ook aan de hand van 2/3 referentieprojecten? 
Bijvoorbeeld door het indienen van één referentieproject met 25 grondgebonden 
woningen en één referentieproject 25 gestapelde woningen? 

 Éen referentie moet in ieder geval voldoen aan:  
Een gebiedsontwikkeling, die in de afgelopen 5 jaar voor eigen rekening en risico is 
gerealiseerd, van minimaal 50 woningen met een gemixt gestapeld en 
grondgebondenprogramma. Dit onderdeel/kenmerk mag dus niet opgesplitst worden. 

 
  



44 Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk noodzakelijk om aan de 
selectievereisten te voldoen? 

 Zie antwoord vraag 7.  
 
45 Als er sprake is van een samenwerkingsverband volstaat het alsdan wanneer één 

partij hiervan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft? 
 Nee op pagina 16 staat vermeld dat alle afzonderlijke leden van het 

samenwerkingsverband aan deze eis moeten voldoen. 
 
46 Een van de referentiecriteria is ‘project met minimaal 10 betaalbare (tot € 250.000,--) 

woningen. Uitgangspunt is dat de gerealiseerde woningen ook in 2025 nog 
gerealiseerd kunnen worden voor deze VON prijs.’ Kunnen jullie toelichten hoe we 
dit uitgangspunt dienen te zien? Graag nader toelichten. 

 Zie antwoord vraag 38 en 39 
 
47 Mogen de aanmeldformulieren digitaal worden aangeleverd? 
 Stukken dienen conform paragraaf 3,4 zowel schriftelijk als digitaal te worden 

aangeleverd. 
 
 
Aanvulling door gemeente Zevenaar op (voor)selectieleidraad 
De gemeente Zevenaar wil aanvullend op de voorselectieuitvraag aangeven dat bij de 
definitieve selectie ook de stikstofuitstoot in de gebruiksfase en de aanlegfase een 
belangrijke rol zal spelen. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanleveren van een 
werkomschrijving met een passende stikstofberekening, waarmee aantoonbaar een 
vergunning kan worden verleend.  Dit in verband met de nabijheid van Natura 2000 
gebieden. 


