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Achtergrond - terugblik 

Tijdens de realisatie van de wijk Nobelhorst staat oorspronkelijk in de overeenkomst tussen Gemeente Almere en 
Ymere opgenomen dat Ymere in elk buurtschap een gebouw zou realiseren. Hiervoor was voor de vijf geplande 
buurtschappen een totaalbedrag van € 360.000,- gereserveerd. In een later stadium is besloten maximaal vier 
buurtschappen op te zetten, waarmee ook het beschikbare budget verdeeld zou worden over de vier buurtschappen. 
Voor Buurtschap Zuid is voor de realisatie van de bebouwing vanuit Ymere dus € 90.000 beschikbaar.  

Doelstelling bebouwing 

Een plek om elkaar te ontmoeten; voor en door bewoners van Nobelhorst.  Het gebouw zou in het oorspronkelijke 
plan ontwikkeld worden door Ymere en de buurtschap zou verantwoordelijk zijn voor de exploitatie. 

Gebruik van de bebouwing 

Uit de overeenkomst tussen Ymere en de buurtschap:    
Buurtschap Nobelhorst Zuid heeft het recht het object naar eigen inzicht te gebruiken en te programmeren, mits 
passend bij de doelstelling (zie hierboven). Buurtschap Nobelhorst Zuid is verantwoordelijk voor de exploitatie en het 
onderhoud van het object. De exploitatie geschiedt voor rekening en risico van Buurtschap Nobelhorst Zuid. 

Met de bebouwing op de buurtkavel als uitgangspunt, hebben bewoners in 2017 en 2018 tijdens verschillende 
bijeenkomsten samen nagedacht voor welk doel het gebouw door de leden van Buurtschap Zuid gebruikt kan worden. 
De programmering zal in een later stadium door de leden nog verder uitgewerkt moeten worden (na akkoord leden 
op voorstel bebouwing, oproep voor deze werkgroep is reeds gedaan via nieuwsbrief), maar een aantal activiteiten 
werden door bewoners steeds weer genoemd:  

- Locatie voor buurtactiviteiten (BBQ, Sint-Maarten e.d.) 
- Programmering op basis van voordracht door individuele leden (workshops, ladies night, samen wedstrijden 

kijken, game-feesten enz.) 
- Knutselen, bridgen etc. 
- Ontmoetingsplek voor ouders van spelende kinderen 
- Werkplekken voor ‘thuiswerkers’ 
- Startpunt wandelgroep, hardloopgroep en bootcamp 

 
  Genoeg ideeën en kansen om het gebouw te kunnen exploiteren. Dat uitgangspunt is de basis voor dit voorstel.  

Randvoorwaarden 

Een plek om elkaar te ontmoeten; voor en door bewoners van Nobelhorst, zoals beschreven in de overeenkomst 
tussen Gemeente Almere en Ymere:   
Het object is bestemd om te worden gebruikt als gemeenschappelijke ruimte met een sociaal maatschappelijke functie 
ten behoeve van leden van Buurtschap Nobelhorst Zuid. 

Tijdens de uitwerking van de mogelijke plannen voor de bebouwing is door de bewoners tijdens de verschillende 
bijeenkomsten een aantal randvoorwaarden opgesteld. Dit is van belang aangezien de bebouwing midden in de wijk 
en daarom direct naast woningen komt te staan. De belangrijkste en voorwaardelijke randvoorwaarden zijn: 

- niet commercieel, maar kostendekkend 
- geen grote feesten zoals in de buurtschuur van Midden 
- voorkomen van extra parkeerdruk op het Eiland 
- eindtijden instellen 
- geen individuele feesten, maar activiteiten ten behoeve van de Buurtschap 
- geen structurele overlast voor bewoners van ‘t Eiland 
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Ontwikkelingen 2018 

Begin 2018 is tijdens een ALV een aantal voorstellen voor de invulling van de buurtkavel gepresenteerd. Uiteindelijk 
hebben de aanwezige leden gekozen voor bebouwing en de optie ‘houten huis met veranda’. Dit is uitgangspunt 
geweest voor de verdere ontwikkeling. Tijdens de ALV, met instemming van de leden, is afgesproken dat er een 
werkgroep opgericht zou worden die de verdere planvorming zou uitwerken. De leden die in de werkgroep hebben 
plaatsgenomen zijn: Monique Vos, Paula van Kuijk, Babette Le Belle, Edwin Vermij en namens het bestuur Anko Kuyt. 

In de loop van 2018 bleek Ymere door gewijzigde wetgeving alleen nog maar woningen te mogen bouwen. Gevolg 
was dat Ymere eigenlijk alleen geldschieter zou worden en de ontwikkeling moest overlaten aan de buurtschap. 
Ymere is tot eind 2018 wel zijdelings betrokken geweest bij de planvorming. 

Op basis van de bouwkosten van de buurtschuur van Midden is door Ymere een inschatting gemaakt wat de 
bouwkosten voor de te realiseren bebouwing op de buurtkavel zou zijn. Destijds werden de bouwkosten op €70.000,-
ingeschat en de overige kosten op €20.000,-. 

Een delegatie van de Werkgroep Bebouwing heeft een bezoek gebracht aan Brandola, de leverancier van de 
buurtschuur van buurtschap Midden. De offerte die Brandola uitbracht kwam ruim boven het geraamde bedrag uit, 
namelijk €132.000,- incl. BTW. 

Ontwikkelingen 2019 

Gezien de hoogte van de offerte van Brandola is begin 2019 besloten meerdere offertes bij bouwbedrijven op te 
vragen om deze met elkaar te kunnen vergelijken. De werkgroep heeft een plattegrond en een technische 
omschrijving uitgewerkt, zodat de bedrijven op basis van deze gegevens een (onderling vergelijkbare) aanbieding 
konden doen. Er zijn in totaal tien bedrijven aangeschreven; een aantal gaven aan in 2020 al vol met werk te zitten 
en een aantal partijen gaven aan geen offerte te willen opstellen. Uiteindelijk hebben we op basis van de eerste 
offerte drie partijen geselecteerd. Deze bedrijven zijn in september 2019 door de werkgroep bezocht. Op basis van 
deze bezoeken, de besproken wensen en opties zijn drie definitieve offertes ontvangen: 

Brandola € 125.000,= incl. BTW 

Jaro Houtbouw € 160.000,= incl. BTW 

Gelderse Houtbouw € 180.000,= incl. BTW 

 

Beschrijving bebouwing 

Het gebouw is 10 meter breed,  6 meter diep en heeft een nokhoogte van 6 meter. Aan de voorzijde komt een veranda 
over de gehele breedte van het gebouw van 2,5 meter diep. De fundering bestaat uit 9 betonnen heipalen met daarop 
de fundering en een geïsoleerde, 20 cm dikke, betonnen vloer. De vloer zal worden gevlinderd. De wanden en het 
dak worden voorzien van isolatie en de kozijnen worden voorzien van HR++ glas. Op het dak komen dakpannen. Aan 
de buitenzijde komen fijn bezaagde Douglas (gewolmaniseerde) planken, in een nader te bepalen ral kleur, met 
Branwood gespoten. De deuren, kozijnen en boeidelen worden afgeschilderd. Zie pagina 1 voor een impressie van 
het gebouw. 

Verder wordt het gebouw voorzien van het benodigde sanitair, elektrische installatie, ventilatie en (infrarood) 
verwarming, inclusief de benodigde aansluitpunten. In de offerte is nu nog een keukenblok met apparatuur 
opgenomen, we willen nog onderzoeken of deze door een andere partij gesponsord kan worden. 

In de offerte van Brandola zijn stelposten opgenomen voor o.a. de constructieberekeningen, legeskosten en de 
nutsaansluitingen. 
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Voorstel ALV 5 november 2019 

Wij vragen de leden van Buurtschap Zuid in te stemmen met de offerte van Brandola voor de realisatie van de 
bebouwing op de buurtkavel. Het is algemeen bekend dat de bouwkosten de laatste jaren sterk zijn gestegen. De prijs 
van €70.000,-, zoals voorgesteld door Ymere, is niet reëel en daardoor niet passend. Brandola heeft uitgebreid met 
ons meegedacht om de kosten zo veel mogelijk terug te brengen, zonder concessies te doen op maatvoering en 
comfort. Tegelijkertijd stemmen de leden in met het beschikbaar stellen van een budget voor het interieur en 
afwerken van de buurtkavel rondom de bebouwing. Als optie hebben we nog de mogelijkheid om zonnepanelen te 
plaatsen, zodat een deel van de energiekosten terug kunnen worden verdiend. Tijdens de ALV zal daarom het 
volgende ter stemming worden gebracht: 

1. Ja, ik stem in met de realisatie van de bebouwing van de buurtkavel door Brandola.  
2. Ja, ik stem in met de realisatie van de bebouwing van de buutkavel door Brandola, inclusief het plaatsen van 
zonnepanelen (€5000,- extra).  
3. Nee, ik stem tegen het hierboven gepresenteerde voorstel. 

Uiteraard zal tijdens de ALV inzichtelijk worden gemaakt wat dit betekent voor de financiële middelen van de 
Buurtschap.  

Kosten 

Eenmalige kosten: de levering en plaatsing van de bebouwing   
Hieronder vallen de kosten voor de fundering, gebouw, binnen- en buitenafwerking, keuken, sanitair, schilderwerk, 
verwarming, ventilatie en verlichting. Daarnaast zijn de kosten voor vergunningsaanvraag, sonderingen, 
constructieberekening en nutsvoorzieningen meegenomen in de offerte.  

De reservering voor het interieur bedraagt € 3.000,- incl. BTW.  
De reservering voor de afwerking van de kavel (bestrating, gras, beplanting) bedraagt € 4.000,- incl. BTW.  
Optie zonnepanelen is € 5.000,- incl. BTW 

Naast de beschikbare € 90.000,- van Ymere willen we daarom maximaal eenmalig € 42.000,- uit de reserves halen 
om het plan te kunnen realiseren. 
(Offerte Brandola € 125.000,- + post interieur € 3.000,- +  post kavel afwerking € 4.000,- -/-  Ymere € 90.000,-) 

Wanneer een meerderheid van de leden ook voor de optie zonnepanelen stemt, dan is het eenmalig bedrag € 47.000,-   

Jaarlijkse kosten: exploiteren van de bebouwing en verzekeringen  
De verwachte jaarlijkse exploitatiekosten zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Hierbij is nog geen rekening 
gehouden met inkomsten uit verhuur e.d.  

 

In de begroting van 2020 zijn, gezien de verwachte realisatie per medio 2020, de helft van bedragen opgenomen. 

(reservering) planmatig onderhoud 800,00€          

dagelijks onderhoud (contracten/storingen) 250,00€          

schoonmaakkosten 1.000,00€      

energiekosten (elektra en water) 2.500,00€      

Afvalstoffenheffing 350,00€          

Rioolheffing 150,00€          

OZB eigenaar en gebruiker 600,00€          

onvoorzien 300,00€          

opstalverzekering 200,00€          
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Planning 

Wanneer er door de leden ingestemd wordt met dit voorstel kan er een definitieve offerte worden uitgewerkt en kan 
er begin 2020 opdracht worden gegeven. Na vergunningverlening door gemeente Almere kan dan rond de 
zomervakantie 2020 begonnen worden met de bouw. Voorwaarde is dat de gebruiksovereenkomst met de gemeente 
uitgewerkt en getekend is en dat Ymere een voorstel voor de overdracht van het beschikbare budget heeft opgesteld. 


