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Geachte heer/mevrouw, 

Sinds het eind van de jaren negentig is er hernieuwde aandacht voor het 

zogenaamde 'particulier opdrachtgeverschap'. Naast de traditionele zelfbouw, 

waarbij een particulier een bouwkavel verwerft en een eigen woning laat 

bouwen, stimuleert het Rijk sindsdien ook het Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO). Van CPO is sprake wanneer particulieren 

georganiseerd in een vereniging of stichting een bouwlocatie verwerven en 

gezamenlijk in eigen beheer zonder winstoogmerk een woningbouwproject 

ontwikkelen en realiseren. CPO blijkt in de praktijk een effectieve manier om 

betaalbare woningen, een hoogwaardig stedenbouwkundig plan en een buurt 

met betrokken bewoners te realiseren. Daarnaast biedt het kansen om 

woningbouw voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen. 

Het Rijk heeft eenmalig een budget van € 8 miljoen aan de provincies ter 

beschikking gesteld ter stimulering van CPO. Wij hebben hiervan € 1.154220,-

ontvangen. Om tot subsidieverlening aan verenigingen/stichtingen over te 

kunnen gaan hebben Provinciale Staten de deelverordening Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap Noord-Holland 2008 vastgesteld. De deelverordening is op 

17 november 2008 in werking getreden (zie www.noord-holland,nl, subsidieloket 

wonen). 
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Internet: www.noord-holland.nl 

Email : post@noord-holland.nl 
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CPO is niet alleen een grote uitdaging voor de toekomstige bewoners die hun 

droomhuis willen realiseren, maar ook voor de gemeenten, corporaties en 

belangenorganisaties die met CPO aan de slag willen. Om hen hierbij te 

ondersteunen hebben wij een Noord-Hollands Handboek CPO opgesteld. Bij 

deze brief treft u dit handboek aan. 

Mocht u over deze brief nog vragen hebben of wilt u meer exemplaren 

ontvangen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw D.P. Valk. Zij is 

bereikbaar onder telefoonnummer: 023 - 514 3804 of 06 - 46382066. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

<r" 
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sectormanager Ruimtelijke Inrichting 

drs. A.G.P. Strijp 

Internet www.noord-holland.nl 

E-mail post@noord-holland.nl 
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