
Datum : 15 maart 2020 

Onderwerp: Verzoek om medewerking aan het CPO-initiatief te Tuitjenhorn. 

 

Geacht college,  

 

De CPO Bogtmanweg is een nieuw gevormd collectief particulier initiatief gevormd vanuit een 

plaatselijke woningbehoefte. Het initiatief is ontstaan uit enthousiaste inwoners van Tuitjenhorn die 

in eigen dorp in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) woningen voor zichzelf willen gaan 

realiseren.  

Wij hebben als initiatiefnemers inmiddels een bestuur gevormd, bestaande uit Kees van der Zee, Bo 

van Schagen en July Entes. We richten ook op korte termijn een juridische rechtspersoon op 

(Coöperatieve vereniging Bogtmanweg U.A.). De oprichtingsakte wordt op dit moment opgesteld door 

notaris Jacqueline Wegink. We hebben Bouwend Waarland BV benaderd om ons in het proces te 

begeleiden. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met CPO-projecten in en buiten de gemeente Schagen. Zij 

kunnen ons ondersteunen in de organisatie, het ontwerpproces, het beheersen van risico’s en het op 

een juridisch juiste wijze vertalen van samenwerkingsverbanden en overige contractvormingen. 

Uiteraard ligt de beslissingsbevoegdheid in alles bij ons bestuur. 

De gemeente heeft de woningbouwlocatie aan de Bogtmanweg in voorbereiding en bewoners 

uitgenodigd om met coöperatief particulier initiatief te komen. Wij hebben deze uitnodiging met 

beide handen aangepakt. Inmiddels hebben we circa 30 geïnteresseerde woningzoekenden die willen 

aansluiten bij ons CPO initiatief. Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit jongeren met verschillende 

wensen en financiële mogelijkheden. Komende tijd zullen wij deze groep informeren en beter inzicht 

krijgen in de verschillende woonwensen en -mogelijkheden.  

 

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij het college het volgende: 

 

1. Bent u bereid een nader te bepalen perceel gemeentegrond in het plan Bogtmanweg aan de 

CPO Bogtmanweg beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van ons CPO-project? 

2. Bent u bereid om met de CPO Bogtmanweg een intentieovereenkomst aan te gaan om de 

haalbaarheid van de CPO nader te onderzoeken en in gezamenlijkheid het plan uit te werken? 

 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben 

 

Met vriendelijke groet, 

Kees van der Zee, Bo van Schagen, July Entes 

Namens de CPO-Bogtmanweg 

 


