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INTRODUCTIE
“Wonen? Wij doen het gewoon zelf.”
Copekcabana is een vernieuwend woonproject dat in Amsterdam een
schoolvoorbeeld moet worden van het huren van de toekomst. Dat is huren op een
betrokken manier: een kleinschalige wooncoöperatie waar de bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving én hun buurt.
Ons initiatief, dat straks hopelijk beter bekend wordt als ‘de methode Copekcabana’, zal een blauwdruk worden voor betaalbaar en duurzaam wonen in het Amsterdam van de 21ste eeuw. Na de
oplevering van het project ligt er een open source routebeschrijving en een showcase voor het
nieuwe wonen. Een geslaagd praktijkvoorbeeld waar iedere Amsterdammer met woonambitie in de
toekomst de vruchten van plukt. Kortom: Copekcabana pioniert, Amsterdam profiteert!
“In Amsterdam ontstaat een nieuwe doelgroep: jong, creatief, ambitieus en afhankelijk van lage
woonlasten die niet in het beeld past van de traditionele sociale huurder. Met Copekcabana kunnen
we deze doelgroep voor Amsterdam behouden en bovendien zorgen voor meer sociale cohesie in de
Van der Pekbuurt.”

Copekcabana sluit aan op de nieuwe Woningwet van minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok,
die de weg heeft vrijgemaakt voor burgerinitiatieven. Hiermee is het voor corporaties makkelijker
om bestaande panden te verkopen aan coöperaties. Ook vanuit de gemeente Amsterdam komen
positieve signalen. Onlangs maakte wethouder Laurens Ivens met portefeuille Bouwen, Wonen en
Dierenwelzijn bekend dat de stad woongroepen met huurders wil stimuleren, mogelijk via aanpassing
van de wet over erfpacht.
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GESCHIEDENIS COPEKCABANA
De Van der Pekbuurt is gelegen in Amsterdam-Noord, tussen Overhoeks en de groene strook
langs het Noord-Hollands Kanaal. Deze buurt is een vroeg voorbeeld van arbeiderswoningen in laagbouw, gebouwd omstreeks 1920 en bestaande uit ca. 1500 woningen. Om arbeiders uit verpauperde volksbuurten in de binnenstad een menswaardiger bestaan te bieden, is de buurt opgezet volgens
het tuinstadmodel, met een nadruk op dorpse sociale cohesie.
Tot vier jaar geleden was een deel van de Van der Pekbuurt, het zogenaamde “proefgebied” van 360
woningen, het onderwerp van radicale vernieuwing. De eerste plannen van de woningcorporatie
Ymere stuitten op veel weerstand van bewoners en monumenten-beschermers. Alle partijen werken
nu echter samen aan een evenwichtige aanpak van de buurt.
Deze aanpak spitst zich hoofdzakelijk toe op de renovatie van sociale huurwoningen enerzijds en
op de verkoop aan marktpartijen anderzijds. De Huurdersvereniging Van der Pek heeft echter altijd
gepleit voor minder ingrijpende varianten en voor varianten waarbij sociale huurders zelf een actieve
rol kunnen innemen. Copekcabana is ontstaan uit dit gedachtegoed.
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COPEKCABANA
DE WOONCOÖPERATIE COPEKCABANA
Copekcabana is gevestigd in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. De
vereniging is opgezet door bewoners uit de buurt en betrokkenen uit de rest van Amsterdam.1
Samen realiseren zij een wooncoöperatie voor lage en middeninkomens.
De woningcorporatie die actief is in de Van der Pekbuurt is Ymere. Zij verkoopt een groot deel van
de huurwoningen in de buurt, waarvan Copekcabana er dertig wil overnemen. Dit idee is ontstaan
vanuit regelmatig overleg tussen bewoners en Ymere, op initiatief van de Huurdersvereniging Van
der Pekbuurt.
Buiten de boot, buiten de ring
Copekcabana brengt extra kansen voor lage en middeninkomens in deze wijk, want door het project
worden hier huurwoningen gerealiseerd voor ambitieuze bewoners. Bewoners die nu vaak tussen
wal en schip vallen. Veel van deze bewoners hebben namelijk een onregelmatig of laag inkomen
waardoor een koophuis of huren op de particuliere markt vrijwel onbereikbaar is. Op de koopmarkt
wordt zelfs gesproken over ‘oververhitting’.2 Ook het verhuurbeleid van corporaties leidt ertoe dat,
met name grotere woningen in de binnenstad, steeds duurder worden.
Amsterdammers, met name gezinnen met een laag inkomen, worden daarom steeds vaker gedwongen hun (woning)heil buiten de ring van de stad te zoeken. Deze toenemende sociale segregatie gaat
gepaard met een afnemende sociale mobiliteit. Het verleden laat zien dat dit zorgelijke ontwikkelingen zijn, die aanleiding zijn voor weer een nieuwe golf van drastische herstructureringsoperaties in
achterstandswijken.

“Doordat het inkomen van mijn vriend en mij schommelt tussen sociale huur en vrije sector vallen we
tussen wal en schip. Copekcabana biedt voor ons de perfecte oplossing: een combinatie van zelfstandig wonen en samen leven in de buurt waar we al jaren wonen.”

Ook is er mede door de oververhitte koopmarkt sprake van verdringing op de huurmarkt. Immers,
veel huishoudens wonen scheef in sociale huurwoningen die gezien hun inkomens niet voor hen
bedoeld zijn.

1
2

zie bijlage 2.1.0 Ledenlijst
zie bijlage 2.1.1 Visiedocument, voetnoot 1
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Vrijheid en zelfbeschikking
De sociale huurwoning biedt niet de zelfstandigheid van
een koopwoning en de zeggenschap om de eigen leefomgeving vorm
te geven. Precies waar de ambitieuze bewoners van vandaag en morgen naar op
zoek zijn. Vooral dit is een belangrijke pijler voor leden van Copekcabana: de vrijheid om vanuit de
behoefte van de bewoner te ontwikkelen met een grote mate van zelfbeschikking. De leden onderhouden samen de woningen, zorgen voor de toewijzing en alle andere praktische zaken. En door het
casco opleveren van de woningen wordt het mogelijk de woning naar eigen inzicht in te delen en aan
te passen, net als bij een koopwoning.
Samen en verbonden
In Copekcabana hebben mensen met verschillende interesses en achtergronden zich georganiseerd
die samen hun leefomgeving willen vormgeven waarbij iedereen zijn of haar unieke bijdrage levert.
Deze gezamenlijkheid is essentieel voor zelfbeheer: de leden zijn als bewoner én lid verantwoordelijk
voor het functioneren van de woningen en de wooncoöperatie.
Met het wederkerigheidsprincipe in het achterhoofd staan de ‘Copekkers’ voor elkaar klaar, delen
voorzieningen en helpen elkaar met het onderhoud van en de zorg voor de leefomgeving. Daarnaast
zijn de woningen ook letterlijk met elkaar verbonden door middel van een gemeenschappelijke tuin.
De woningen van Copekcabana worden toegewezen aan bewoners met een sterke band met de Van
der Pekbuurt: betrokkenheid met de buurt is een pre. Copekcabana wil dan ook een sleutelrol spelen
in de buurt, in samenwerking met lokale partijen. Zij wil samen met de betrokken partijen een dubbele brugfunctie bekleden. Hiermee doelt Copekcabana niet alleen op de verbinding tussen oude en
nieuwe bewoners van de Van der Pekbuurt, maar ook op de verbinding met de hoge inkomens van
de nieuwe buren van de naastgelegen wijk Overhoeks en de lage inkomens in de Van der Pekbuurt.
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Vele vaardigheden maken licht werk
Copekcabana kent een diverse groep leden. Iedereen
heeft zijn eigen unieke bijdrage te leveren. En dit speelt een rol bij de
toewijzing. Er wordt secuur gekeken naar de behoefte aan bepaalde vaardigheden
vanuit de vereniging. Dit met het oog op het zo zelfstandig mogelijk opereren van Copekcabana,
zodat de wooncoöperatie zelfbeschikking kan realiseren.
Sociaal karakter
De regels van Copekcabana omtrent lage en middeninkomens zijn duidelijk opgesteld. De Woningwet 2015 geeft aan dat de meerderheid van de huishoudens een verzamelinkomen heeft onder de €
35.000 per jaar. Copekcabana houdt zich hieraan en heeft dit ook vastgelegd in de statuten.3
Voor het overige deel volgt Copekcabana het doelgroepenbeleid van Ymere,4 wat inhoudt dat de
rest van de huishoudens met zijn inkomen onder de € 45.000 blijft. Dit sociale karakter wordt ook
gevalideerd door de Gemeente Amsterdam die voor Copekcabana een gunstige financiële regeling
voor de grondprijs bedingt.
Door het sociale karakter van het collectief juridisch te waarborgen komt Copekcabana in aanmerking om met korting te kopen. Hierdoor is het mogelijk de woningen tegen betaalbare huurprijzen aan
te bieden en daarmee tevens haar doelstellingen te realiseren. Met het gewaarborgde sociale karakter van het collectief kan deze korting ervoor zorgen dat Copekcabana kan worden gerealiseerd. En
daarmee tevens ook de doelstellingen van Copekcabana: het creëren van duurzame en betaalbare
woningen in de Van der Pekbuurt.

“Onderdeel zijn van een coöperatieve woningbouw spreekt mij ontzettend aan. Zelf invloed kunnen
hebben op mijn eigen woning. Ik heb in elk stadsdeel gewoond en me overal in min of meerdere mate
thuis gevoeld maar ik heb me nog nergens zo thuis gevoeld als in de Van der Pek.”

Toewijzing
De toewijzingscommissie van Copekcabana houdt deze diversiteit in de gaten. Geïnteresseerden
schrijven een motivatiebrief gericht aan de werkgroep toewijzing waarin ze uiteenzetten waarom zij
graag bij Copekcabana willen komen huren. En wat zij denken dat hun individuele bijdrage kan zijn
voor de leefgemeenschap en de Van der Pekbuurt. Hierop kan men uitgenodigd worden voor een
gesprek. Wanneer na deze afspraak de geïnteresseerde als aspirant lid wordt geselecteerd door de
toewijzingscommissie, wordt hij of zij voorgesteld aan de andere leden.
3
4

zie bijlage 2.1.2 Afschrift akte van oprichting & Statuten Copekcabana
zie bijlage 2.1.3 E-mail Ymere Copekcabana Inkomensgroepen
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In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt de kandidaat-lid door de commissie
voorgesteld, waarna er gestemd wordt over eventuele toetreding.
Alle Copekkers stemmen mee. Indien een lid niet bij de Algemene Ledenvergadering kan zijn, kan diegene d.m.v. een volmacht alsnog meestemmen. Wanneer meer dan
50% van de leden voor stemt mag het aspirantlid toetreden tot Copekcabana.

HOE WERKEN WE EN MET WIE
Van vereniging naar werkgroepen
Copekcabana heeft zich georganiseerd als een Coöperatieve Vereniging met Beperkte Aansprakelijkheid. De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en
secretaris. De bestuurders zijn leden van Copekcabana.
Daarnaast heeft Copekcabana verschillende werkgroepen die ieder diverse zaken onderzoeken en
ontwikkelen. Zo heeft Copekcabana onder andere een werkgroep
Juridisch, Huishoudelijk Reglement, Visie, Communicatie, Toewijzingscommissie, Financiën en Fysiek
Bouwplan. Zodra de leden van Copekcabana in de huizen trekken, gaan deze werkgroepen — deels
aangevuld — over in nieuwe of uitgebreide werkgroepen. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe werkgroepen zoals die voor het onderhoud van de tuin, huismeesters en (buurt)activiteiten. Er wordt dan
ook van elk lid van Copekcabana verwacht dat zij tenminste bij één werkgroep betrokken zijn.
Samenwerken
De belangrijkste partner van Copekcabana is Woningcorporatie Ymere. De desbetreffende blokken
zijn namelijk in het bezit van Ymere. Naast een prijsovereenkomst voor de verkoop en overdracht,
maakt Copekcabana met Ymere ook afspraken over de manier waarop de blokken beheerd en onderhouden worden. Sinds begin 2015 vindt er daarom regelmatig overleg plaats tussen Copekcabana
en Ymere.
Copekcabana wordt daarnaast ondersteund door Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW). Het ASW
adviseert Copekcabana over zowel juridische als praktische zaken. Clemens Mol van het ASW is dan
ook regelmatig aanwezig bij het overleg tussen Copekcabana en Ymere.
Platform31
Ook is Copekcabana een van de koplopersinitiatieven van Platform31.5 Platform31 faciliteert de
ontwikkeling van wooncoöperaties met een Experimentenprogramma (2014-2016) en het Actieprogramma (2015-2018).
Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling.
Voor meer informatie: platform31.nl

5
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Vanuit Platform31 is onder andere het Actieteam Wooncoöperaties Amsterdam opgericht. Het Actieteam bestaat uit de volgende partijen:
Twee initiatieven: De Groene Gemeenschap en Copekcabana.
De heer E. Meijerman, Amsterdams Steunpunt Wonen.
Mevrouw H. van Buren, voorzitter Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale.
Mevrouw E. Berends, dagelijks bestuurder bestuurscommissie Amsterdam-Noord.
De heer L. Ivens, wethouder met portefeuille Bouwen, Wonen en Dierenwelzijn van de gemeente Amsterdam.
De heer M. van Poelgeest, procesbegeleider van Platform31.
Mevrouw Marije Raap, team zelfbouw Gemeente Amsterdam.

De doelstelling van het Actieteam is door samenwerking wooncoöperaties te ondersteunen en faciliteren, maar ook samen obstakels op het niveau van regelgeving en met betrekking tot financiering
weg te nemen en op te lossen.
Cooplink
Daarnaast is Copekcabana aangesloten bij Cooplink. Cooplink is een platform voor het delen van
kennis tussen wooncoöperaties, ontstaan vanuit het Amsterdams Steunpunt Wonen, de Woonbond
en woningbouwvereniging Gelderland.
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WIE BETAALT HET?
Sinds 2016 is er sprake van ‘experimenteerruimte’ op de wetgeving
omtrent het verkopen van corporatiewoningen. Copekcabana is een coöperatieve vereniging die volgens de betrekkelijk nieuwe vorm ‘wooncoöp’ gaat functioneren. Deze
‘experimenteerruimte’ houdt in dat in plaats van alleen het individu nu ook een sociaal collectief corporatiewoningen kan overkopen met kortingen.
Deze nieuwe regeling biedt kansen voor het realiseren van de doelstellingen van Copekcabana: het
creëren van duurzame en betaalbare woningen in de Van der Pekbuurt. Dit is een van de buurten in
Amsterdam waar momenteel de marktwaarde van de huizen snel stijgt.
Hoe werkt dit: woningen voor lage en middeninkomens overkopen? Copekcabana wordt eigenaar
van en verantwoordelijk voor de 30 woningen, terwijl de leden hun woning huren van de vereniging.
De leden hebben dus de rol van huurder en de rol van onderdeel van het collectief, waarbij het eigendom bij Copekcabana blijft.
Echter, een initiatief zoals Copekcabana is in Nederland nog niet gebruikelijk. Copekcabana is daarom
op zoek naar financiering voor het collectief, zonder dat er sprake is van een vorm van bezit van de
eigen woning van de bewoners. Dit betekent dat de vereniging een hypotheek aanvraagt, aangevuld
met subsidies, fondsen en andere vormen van financiering (crowdfinance). Deze vorm blijkt in Duitsland goed te werken en er zijn weinig redenen te bedenken waarom het in Nederland anders zou
uitpakken.

TOEGEVOEGDE WAARDE COPEKCABANA
Belang voor de buurt
Hoewel ze in dezelfde tijd opkwam, is de Van der Pekbuurt een tegenhanger van de alom vertegenwoordigde Amsterdamse School. In plaats van het omarmen van de stad, werd hier juist de nadruk
gelegd op een dorpsgevoel.
Nu, bijna 100 jaar later, verenigen buurtbewoners zich om dit gedachtegoed in leven te houden en
een sociale, betaalbare leefomgeving te creëren. Om als dorpsbewoner te wonen in het snel veranderende stadsdeel Noord.
Ook de Van der Pekbuurt verandert razendsnel. De mars der hoge inkomens heeft ook hier zijn
intrede gedaan en lijkt de overhand te nemen. Als we de New York Times mogen geloven, staat
Amsterdam-Noord in de top tien van hipste wijken ter wereld. En volgens het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) behoort Amsterdam-Noord sinds 2014 bij de twintig armste wijken van het land.
Nieuwe, hippe restaurants zien commerciële heil in postcode 1031. Toch heeft een op de vijf inwoners van 1031 niet genoeg geld voor een dagelijkse warme maaltijd. De culturele en commerciële
w w w.copekc abana.nl
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bedrijvigheid floreert maar de werkloosheid
in de buurt daalt niet. Dit beeld bevestigt ook de
documentaire ‘Schuldig’ die in najaar 2016 de rest van Nederland
de leefsituatie van vele huishoudens in Amsterdam-Noord liet zien.
Kernbewoners
Als Copekcabana hebben we secuur de buurt gekozen waarin wij willen leven: de Van der Pekbuurt.
Onze wortels liggen hier. Deels door de jarenlange bewoning van sommige leden van Copekcabana
in de Van der Pekbuurt en het hebben van een werkplek in deze buurt door anderen. En deels door
het vrijwilligerswerk (Burennetwerk), huurdersvereniging, sociale activiteiten (Noorderparkfestival,
Noordjes Kinderkunst, Volksopera Van der Pek, Buurtsoap de Wasserette in café de Bult, BankjesCollectief, etc.) van de leden of grote interesse in de buurt. Door de voorkennis en inventarisatie van
de tradities en toekomstdromen van de buurt, zien wij de leden van Copekcabana als ‘kernbewoners’.
En wij zijn van mening dat juist veranderingen vragen om stabiliteit vanuit de gemeenschap. Bewoners die een brug vormen tussen nieuw en vast, arm en rijk, jong en oud.
Copekcabana stuurt bewust aan op het creëren van een woonomgeving waarbij de diversiteit van
de groep kan worden ingezet om de toekomst van de Van der Pekbuurt te laten groeien. Wij zijn
zeker geen Messiassen en staan niet op de preekstoel der Wollen Sok, maar geloven sterk in een
zelfredzame en actieve, open houding naar de buurt toe. In de twee woonblokken creëren we met
Copekcabana voorzieningen die een functie hebben voor de buurt. Zoals eerder omschreven wil
Copekcabana in samenwerking met lokale partijen een sleutelrol spelen in de buurt.
Copekcabana haakt in op de strategie van Ymere, die vraagt om nieuwe woonvormen, innovatie en
samenwerking. Sociale huurwoningen worden verkocht en Noorderlingen moeten uitwijken naar
alternatieve plekken dieper Noord in. Door particuliere verkoop verdwijnt een van de belangrijkste
eigenschappen van de Van der Pekbuurt: sociale en culturele diversiteit. Doordat Copekcabana een
coöperatie is van enkel laag- en middeninkomers zorgen we ervoor dat de kleinverdieners een plek
houden in de Van der Pekbuurt. Anders gezegd: als de twee blokken door Ymere aan een commerciële partij verkocht worden, worden de huizen onttrokken aan de sociale woningvoorraad. Door Copekcabana blijven de woningen beschikbaar voor sociale- en middeninkomensverhuur. De natuurlijke
roulatie, door bijvoorbeeld verhuizingen, zorgt ervoor dat de 30 woningen die Copekcabana creëert
constant beschikbaar blijven voor steeds nieuwe huurders met een laag inkomen zodat de sociale
cohesie in de Van de Pekbuurt gewaarborgd blijft.
‘t Nieuwe wonen
Noord is een plek waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. Waar creativiteit hand in hand gaat met innovatie en commercie. De Van der Pekbuurt ligt met zijn razendsnelle ontwikkelingen onder een vergrootglas. Onder dat regionale, landelijke, internationale en strenge oog wil Copekcabana het nieuwe
wonen in Nederland op de kaart zetten. Copekcabana kan daarbij als rolmodel worden ingezet en is
zowel een bron van kennis als een pionier op het gebied van wonen. Samen met stakeholders zoals
w w w.copekc abana.nl
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Gemeente Amsterdam, Platform31, Ymere
en Copekcabana verschaft de Van der Pekbuurt zich
zo ook op woninggebied het pioniersimago van duurzaamheid en
innovatie.
Waarde succesvol Copekcabana voor de stad
Amsterdam is een vooruitstrevende stad. Er is ruimte voor experiment en kansen worden gecreëerd
aan inwoners om actief deel te nemen aan het in stand houden van het progressieve karakter van
de stad. Op het gebied van wonen ontstaat door de oververhitte woningmarkt een experimenteerruimte. Nieuwe woonvormen worden door Ymere gestimuleerd zich te ontplooien. Die kans is door
Copekcabana benut om na te denken over een sociale manier van samenwonen. Door de jaren heen
heeft onze wooncoöp kennis opgedaan en informatie vergaard die niet direct voor het oprapen lagen. Er is grote behoefte aan innovatie op de woningmarkt maar de concrete plannen zijn schaars.
Wij zijn erin geslaagd om diep te graven en al onze opgedane kennis te bundelen en uit te werken in
een zeer heldere vorm van nieuw wonen. Een model dat in de toekomst van Amsterdam een pasklaar
voorbeeld kan zijn van progressief, sociaal huren.
Met andere woorden: Copekcabana pioniert, Amsterdam profiteert.

w w w.copekc abana.nl
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Duurzaamheid, natuurlijk
Copekcabana is onderdeel van een samenleving waarin
duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Het is daarom voor Copekcabana vanzelfsprekend dat deze duurzaamheid een grote rol speelt bij de bouw en de
verbouwing van haar leefomgeving.
Naast het gebruik van energiebesparende bouwmethoden (warmte-isolatie en
hergebruik van bouwmateriaal) en het gebruik van duurzame energiebronnen (zoals zonnepanelen en
warmtepompen) werken wij duurzaamheid van natuurlijke hulpbronnen door voorzieningen te delen.
Het gezamenlijk gebruik van voorzieningen zorgt er namelijk voor dat we een kleiner beslag leggen
op ruimte, maar ook op natuurlijke hulpbronnen. Bij dat gebruik denken we aan gedeelde ruimtes
zoals werkplek of woonkeuken, maar ook aan het delen van wasmachines, gereedschap en auto’s.

“Duurzaamheid is belangrijk voor mij omdat we met Copekcabana daarmee bijdragen aan een beter
leefklimaat. Voor degenen die na ons komen, maar ook voor de korte termijn: ik denk dat we er allemaal gelukkig van worden als we bewust met elkaar en onze omgeving omgaan.”

KORTOM:
Copekcabana koerst af op een onvervalste win-win situatie. Wij halen nu de kastanjes uit het vuur,
banen een pad door het woud van regelgeving en financiële obstakels en nemen eventuele kinderziektes voor onze rekening. Wij zien het als een groot goed om deze kennis en ervaring te delen
met de stad. Copekcabana zal resulteren in een ideale, op maat gemaakte woonomgeving. En voor
Amsterdam dé blauwdruk van een stappenplan naar een duurzame, betaalbare en betrokken wooncarrière voor iedereen!

w w w.copekc abana.nl
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HET BOUWPLAN
LOCATIE
In haar cultuurhistorische analyse kwalificeerde Bureau Monumenten en Archeologie de Van der Pekbuurt in 3 klassen: structuurbepalende elementen als pleinen/lanen, hoofdelementen in karakteristieke tuindorparchitectuur en
ondersteunende elementen die wat minder typisch tuindorp zijn.6 In het proefgebied vormen de
blokken van ondersteunende waarde een aaneengesloten gebied, waarvoor de aanpak vooralsnog
werd uitgesteld. De prille wooncoöperatie Copekcabana mocht in dit “grijze gebied” haar voorkeur
uitspreken. De vereniging koos voor de enige combinatie met een gemeenschappelijk binnenterrein,
twee bouwblokken met 30 woningen aan de Oleanderstraat nrs. 2 t/m 20 en de Anemoonstraat nrs.
1 t/m 11. Zoals overal in de buurt bestaan deze blokken uit kleinere benedenwoningen van ca 50 m2
en grotere bovenwoningen van 90 m2.7

6
7

zie bijlage 3.1.1 De van der Pekbuurt in detail, BMA
zie bijlage 3.1.2 Tekeningenset Copekcabana
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ONTWERP
In een aantal ontwerpsessies zijn 2 voorstellen ontwikkeld: met de
bestaande woonruimteverdeling in combinatie met een uitbouw en een alternatief met 30 zeer uiteenlopende woningtypes. We gaan vanwege het planproces nu alleen in op
het eerste voorstel. Het tweede voorstel is gereserveerd voor verdere uitwerking in een latere fase
van de planvorming. Het ontwerp gaat uit van de uitbouw van de begane grond met 2,85 meter.
Hiermee worden de benedenwoningen substantieel vergroot tot gemiddeld 66m2 GBO. Het dak
van de uitbouw kan benut worden als buitenruimte voor de grotere bovenwoningen van gemiddeld
83 m2 GBO. Bovendien gaat het ontwerp uit van een gemeenschappelijk binnenterrein, toegankelijk
voor de boven- en benedenwoningen: per “paar” bovenwoningen leidt een trap van het dakterras
naar de tuin. Deze tuin moet het hart van de collectieve gemeenschap vormen, buitenruimte voor
iedereen, voor ontmoeten, voor tuinieren, voor spelen, etc.8

8

zie bijlage 3.1.2 Tekeningenset Copekcabana
w w w.copekc abana.nl
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De schil van de bouwblokken is onderhoudsbehoeftig, de uitstraling moet verbeterd worden volgens de richtlijnen die opgesteld zijn door Bureau Monumenten en Ymere.9
De funderingsonderzoeken die Ymere voor ons heeft laten doen, wijzen uit dat de blokken verschillend van kwaliteit zijn, maar gerenoveerd kunnen worden zonder funderingsherstel. Hierbij dient
rekening te worden gehouden met de herverdeling van paalbelastingen. We gaan nu uit van een
renovatieplan zonder funderingsherstel.10
Om de woningen toekomstbestendig te maken moet de energieprestatie ingrijpend worden verbeterd. Het energetische ontwerp gaat uit van een zeer grote verbetering van de energieprestatie. Om
aan Europese subsidie-eisen te voldoen gaan we uit van een goede isolatie van de schil in combinatie
met een collectief warmtesysteem. Dit systeem bestaat uit grond/water warmtepompen met buffervaten en een ketel op het binnenterrein, een ringleiding en lage temperatuurverwarming.11

HET BOUWTEAM
Als sociale wooncoöperatie streven we een duurzame gemeenschap en een duurzame ontwikkeling
van de woningen na. Dat wil onder andere zeggen dat de woningen na oplevering niet weer 50 jaar
lang onveranderlijk stilstaan. Met een nieuwe vorm van controle en zeggenschap ontstaat er ruimte
voor de groep en de bewoner om vorm te blijven geven aan veranderlijke ambities en zal het collectieve woonmilieu en de eigen woning zich voortdurend blijven ontwikkelen.
Bij wijze van opmaat gaat de aanpak uit van de collectieve renovatie van de bouwblokken in combinatie met de individuele afbouw van de woning. Om de bewoner daarbij te helpen wordt er een
klein bouwbureau opgezet dat bestaat uit deskundige coöperatieleden en een coördinator van de
hoofdaannemer (een vorm tussen ACTA en Kleiburg). Voor de ontwikkeling van dit plan heeft Copekcabana een bouwteam opgericht:
• Ruimtelijk ontwerp: team uit leden: Job van der Sande, Eva Souren, Vincent van Leeuwen HVA
Bouwkunde Academie van Bouwkunst, aangevuld met Bas van Vlaenderen architect/werktuigbouwk.
• Intersell. BV, Jaco van het Hoff (onderhoud van der Pek & CPO afbouwtrajecten).
• Hein Schilder, LDG Installatietechniek BV.

9
10
11

zie bijlage 3.2.1 Richtlijnen buitenschil woningen, Ymere BMA
zie bijlage 3.2.2 (a+b) Funderingsrapporten bouwadviesbureau Strackee
zie bijlage 3.2.3 (a+b+c+d) EPA opnameformulieren en EPA rapporten
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BUSINESSCASE
De gehele businesscase is opgenomen in
bijlage 4.0.1 (a+b+c) Businesscase, Copekcabana

STICHTINGSKOSTEN
Ontwikkeling marktwaarde
Vanwege het aflopen van de eerste taxatie van december 2015 zijn de twee bouwblokken in september 2016 voor de tweede keer getaxeerd. Uit de twee taxaties blijkt dat de marktwaarde in een
jaar met ca 30% gestegen is. Aangenomen wordt dat de ontwikkelkosten in die periode min of meer
gelijk gebleven zijn en daarmee de residuele waarde zelfs met 50% gestegen is.12

“Via Ymere huur ik al jaren een leuk huis in de Van de Pekbuurt en ben zeer gehecht geraakt aan deze
fijne, gemêleerde wijk. Ik geniet van het wonen in dit karakteristiek stadsdeel en de sociale contacten met de buren. Ik vind het leuk om met Copekcabana te brainstormen over het creëren van een
gezicht voor de rest van de wijk.”

Marktwaarde, businesscase & wettelijke eisen wooncoöperaties
Onze exploitatieberekening laat zien dat als de marktwaarde in zijn geheel gefinancierd moet worden, dat tot woonlasten tussen de 730,- €/mnd en 1480,- €/mnd leidt (13,7 €/m2/mnd) zodat alle
woningen boven de liberalisatiegrens zitten.13 Dit is onverenigbaar met de eisen die de wetgever,
Ymere en de gemeente (zie erfpacht) aan onze wooncoöperatie stelt. En tevens onverenigbaar met
de doelstelling en visie van Copekcabana als sociale wooncoöperatie. Om de wooncoöperatie toch
in een passende vorm te gieten moet een andere oplossing gevonden worden.
In het onderstaande bod gaan wij uit van een korting. Met een korting van ca. 35% op de marktwaarde kunnen we volstaan met een huur van ca. 9,3 €/m2/mnd, waarmee we 24 van de 30 woningen
onder de liberalisatiegrens kunnen verhuren.14

12
13
14

zie bijlage 4.1.1 (a+b) Taxatierapporten Ymere
zie bijlage 4.1.2a Businesscase marktwaarde
zie bijlage 4.1.2b Businesscase marktwaarde 65%
w w w.copekc abana.nl
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Nieuwe

voor

grondwaardeberekening en erfpacht

Amsterdamse wooncoöperaties

De gemeenteraad heeft onlangs een regeling aangenomen voor drie pilots in de nieuwbouw voor coöperaties. En zich tevens uitgesproken voor maatwerk
voor coöperatieven in bestaande bouw. Wij zijn hoopvol dat deze regeling bij zal dragen aan lagere
stichtingskosten. Deze regeling omvat tevens de juridische borging van het sociale initiatief middels
de erfpacht.15 We zijn nu in gesprek met het grondbedrijf over deze nieuwe regeling en de betekenis
ervan voor ons initiatief.

FINANCIERING
We gaan uit van een gestapelde financiering van het project uit bronnen, collectieve hypothecaire
lening, krediet/crowdlending, subsidies en fondsen en een eigen bijdrage.

Collectieve hypotheek
Voor de collectieve hypothecaire lening hebben we contact gelegd met de GLS bank uit Bochum.
Deze Duitse bank financiert dit type collectieve projecten door Mieterverein en Baugruppen in
Duitsland en onderzoekt de kansen op de Nederlandse woningmarkt. Deze bank financiert ca 60%
van de stichtingskosten.

Collectieve lening provincie Noord-Holland
De Provincie Noord-Holland kent verschillende financieringsmogelijkheden voor projecten in de zelfbouw. Eerder heeft Copekcabana een startsubsidie gekregen voor het optuigen van dit coöperatieplan. We zijn voornemens ook gebruik te maken van de mogelijkheden die de provincie biedt voor
het afsluiten van leningen t.b.v. zelfbouwprojecten, tot € 8000,- per woning.

Private kredieten en crowdlending
Een klein deel van onze begroting zal sluitend worden gemaakt met Crowdlending. Dat is een vorm
van crowdfunding waarbij individuele personen en ondernemingen direct geld lenen aan Copekcabana. Zij investeren in een innovatief woonproject en krijgen daarbij een hoger rendement op hun
(spaar)geld omdat er een mooie rente wordt geboden. Het is per saldo interessanter om te investeren
in Copekcabana dan het geld te laten staan op een spaarrekening.

15

zie bijlage 4.1.5a Notitie grondwaarde B&W & 4.1.5b Commissieflap
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Deze financieringsvorm wordt zowel in het
bedrijfsleven als de ‘softe sector’ steeds gebruikelijker en het vertrouwen in solide platforms als geldvoorelkaar.nl,
collincrowd.nl en oneplanetcrowd.nl wordt steeds groter.
Copekcabana zal met een campagne op één van de bovengenoemde platforms zo snel mogelijk het doelbedrag willen bereiken. Met een aansprekende videopresentatie en een intensieve (social)
mediastrategie moet er genoeg interesse worden gewekt bij potentiële investeerders.

Inleg & zelfbouw door leden
Het coöperatieplan gaat uit van collectief eigendom, de woningen zijn eigendom van de coöperatie
en niet van de individuele leden. Desondanks wordt de leden gevraagd om te investeren, in geld en
in arbeid. Achterliggend motief is het vergroten van de betrokkenheid onder de bewoners; men heeft
meer binding met een plek als men er niet alleen zeggenschap over heeft, maar ook daadwerkelijk
geld en arbeid in geïnvesteerd heeft. De leden leggen een bescheiden bedrag van € 2000,- in. Bovendien gaan we ervan uit dat de leden het afbouwen van de eigen woning, voor een waarde van
150 €/m2, in zelfwerkzaamheid uitvoeren. Dat betekent voor een benedenwoning ca. 6 weken werk
en voor een bovenwoning ca 9 weken werk.

“De zelfbeschikking en zelfbeheer van Copekcabana spreekt mij aan. Als het gaat om de binnentuin en
het complex zorgt dat voor sociale samenhang in de buurt. Wat betreft je eigen woning zorgt zelfbeschikking ervoor dat je veel meer te zeggen hebt over je eigen leefomgeving, zodat je die zoveel
mogelijk naar je eigen wens kunt invullen.”

w w w.copekc abana.nl
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Energiesubsidies
We hebben een Cityzen subsidie aangevraagd van
€ 112.000. Deze subsidie wordt echter in zijn geheel benut voor twee
collectieve warmtepompen. Subsidie en investering laten we verder buiten beschouwing. De bewoners genieten tijdens de exploitatie het voordeel van deze investering in de vorm
van lagere (energie) woonlasten. We vragen echter, in aanvulling op de Cityzen, de Steps subsidie
aan. Omdat we al moeten voldoen aan de hoge eisen die Cityzen stelt aan de energieprestatie, valt
de Steps subsidie hoog uit.16

EXPLOITATIEBALANS

Lasten
De jaarlijks lasten zijn opgebouwd uit financieringslasten inclusief opbouw onderhoudsreserve, technisch en administratief beheer en huurderving. De opbouw onderhoudsreserve (extra aflossingspotentieel) bedraagt na 15 jaar ca € 150.000. Voor het technisch beheer wordt 8 €/m2/jaar gerekend
en voor het administratief beheer 7 €/m2/jaar. We gaan hierbij uit van een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Om conflictsituaties te voorkomen wordt de huuradministratie echter wel uitbesteed. We
gaan uit van 2% verlies op de huurinkomsten door huurderving.

Overzicht lasten
Rente, aflossing en onderhoudsreserve (extra aflossingspotentieel)
Technisch beheer
Administratief beheer
Huurderving
Totaal

200.000 €/jaar
23.000 €/jaar
20.000 €/jaar
5.000 €/jaar
248.000 €/jaar

zie bijlage 4.2.1 (a+b) BEST tabel Cityzen Amsterdam, Copekcabana & Bijlage 4.2.2 STEP-subsidiescan, ASW
16
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Inkomsten
De inkomsten bestaan uit de huurinkomsten. De huren
zijn in deze initiatiefase nog op een eenvoudige manier verdeeld op basis van een eenheidsprijs per m2 GBO en de gebruiksoppervlakten van de 30 woningen. Met een m2 prijs van 9,25 €/m2/mnd. Is deze businesscase sluitend te krijgen. Het komt erop
neer dat 21 woningen onder de liberalisatiegrens zitten en de 9 grootste woningen daar bovenuit komen. Met een nivellering van de huren vallen er 3 extra woningen onder de liberalisatiegrens, zodat
het complex gaat bestaan uit 24 aantal sociale huurwoningen en 6 geliberaliseerde huurwoningen.

Overzicht inkomsten
Benedenwoningen
Bovenwoningen
Totaal

15 x 66,4 m2 GBO =
996 m2 GBO
15 x 83,2 m2 GBO = 1248 m2 GBO
2244 m2 GBO

x 12 x 9,25 =
x 12 x 9,25 =
x 12 x 9,25 =

110.000 €/jaar
139.000 €/jaar
249.000 €/jaar

De gehele businesscase is opgenomen in bijlage 4.0.1 (a+b+c) Businesscase, Copekcabana
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JURIDISCHE BORGING

SOCIALE DOELGROEP COPEKCABANA
De kern van Copekcabana betreft de leden. De leden zijn allen lid van de ‘Coöperatieve vereniging Copekcabana B.A.’. De leden verzamelen zich zoals vastgesteld in de statuten als ‘Algemene
Ledenvergadering’. Hier worden alle ontwikkelingen besloten en besproken op initiatief van het bestuur. Besluiten die van belang zijn voor het functioneren van de coöperatie worden vastgelegd in
het huishoudelijk reglement17 welke de leden dienen na te leven.
Zoals in de initiële statuten staat omschreven is het doel van Copekcabana het bevorderen van het
aanbod van betaalbare woonruimte binnen de gemeente Amsterdam, ten behoeve van haar leden.
Het is dan ook van uiterst belang voor de wooncoöperatie om alle mogelijke voorwaarden (zowel
wettelijk, als voorwaarden van stakeholders) waaraan voldaan moet worden in kaart te brengen.
Betaalbare woonruimte moet in de context van de wooncoöperatie Copekcabana gezien worden als:
een merendeel van de huurwoningen onder de liberalisatiegrens (€ 710,- per maand) en het overige
deel middeldure huurwoningen (tussen € 710,- en € 971,- per maand). Dit vertaalt zich naar in het
huishoudelijk reglement opgestelde inkomenseisen waar nieuwe leden aan moeten voldoen.
Van de huishoudens die bij Copekcabana huren mag 51% een verzamelinkomen hebben van maximaal € 35.000,- en 49% een verzamelinkomen tot € 45.000,- . Indien dat noodzakelijk blijkt zullen
deze bepalingen opgenomen worden in de statuten.

“Een alternatief voor de grote corporatiecultuur van woningbouwverenigingen vinden wij interessant.
De mogelijkheid om vanuit een kleinere organisatie meer je eigen invulling te kunnen geven aan je
woonruimte en omgeving. Het veilig stellen van betaalbare woningen voor mensen met een lager
inkomen, in een stad met snel veranderende prioriteiten, vinden wij belangrijk.”

Naast deze eisen, die vanuit de wooncoöperatie zelf opgelegd worden, vindt het verzekeren van het
huisvesten van de juiste sociale doelgroepen ook plaats door te voldoen aan de huisvestingsverordening van de Gemeente Amsterdam. Deze wordt verplicht aangevraagd voor huurwoningen met een
maandhuur van onder € 710,- per maand. De maximale huurgrens voor de woningen boven deze
liberalisatiegrens zal tevens ook geborgd worden in de statuten.
Het uitgangspunt hierbij is dat wij als wooncoöperatie zelf verantwoordelijk zijn voor toewijzing van
de woningen aan de juiste doelgroep: huishoudens die aangewezen zijn op sociale of middeldure
huurwoningen.

17

zie bijlage 5.0.5 Huishoudelijk reglement Copekcabana
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De gemeente borgt dit via eisen die gesteld
worden aan de statuten van onze wooncoöperatie
en waar mogelijk in de erfpachtbepalingen. Deze bepalingen mogen alleen gewijzigd mogen worden na goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders. Zoals al in het collegebesluit “pilots voor zelfbouw huurwoningen
via wooncoöperatieven”18 is aangegeven zal deze bevoegdheid worden gemandateerd aan de directeur Grond en Ontwikkeling.

HET BORGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK GEBONDEN EIGENDOM
Grond
Ten tijde van het samenstellen van dit coöperatieplan is er, door het college van B&W van de gemeente Amsterdam en het actieteam wooncoöperaties, een duidelijk beeld geschetst van de erfpachtregeling welke van toepassing kan zijn op Copekcabana en soortgelijke initiatieven. Vaststellende dat wooncoöperatieven een groot sociaal belang hebben, is de gedachte om wooncoöperatieven
als aparte erfpachtbestemming te benoemen en een lagere grondwaarde te rekenen dan voor
markthuurwoningen geldt. Deze lagere erfpacht wordt verantwoord vanuit het feit dat wooncoöperatieven beperkt worden in de huurstijging.
Daarnaast is het voorstel om de volgende voorwaarden te hanteren:
• Toewijzing aan de juiste doelgroep (inkomensgrenzen worden door het Rijk bepaald, inkomen < €
43.786 (huisvestingsverordening 2016)
• Voor deze woningen moet conform de huisvestingsverordening een huisvestingsvergunning aangevraagd worden
• Afspraken over minimaal (gemiddeld) oppervlak
• Bij mutaties zal, op grond van de statuten en de benodigde huisvestingsvergunning, aan de juiste
doelgroep toegewezen moeten worden
Een aanpassing van de erfpacht is alleen te verantwoorden als deze beperkingen ook handhaafbaar
zijn. De voorwaarden uit het erfpachtcontract zijn handhaafbaar via (één of tweejaarlijkse) controle
door de afdeling Uitgifte en Erfpacht (E&U). Juridisch gezien moeten de volgende zaken worden
vastgelegd in het erfpachtcontract (gebaseerd op eeuwigdurende erfpacht):
• Beperking huurstijging
• Verbod op splitsen
• Verbod op verhandelen

18

zie bijlage 5.0.4 Coops commissieflap 26 jan 2016 BDnr ZD2015-009241
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Indien het coöperatief zich niet aan de voorwaarden houdt wordt:
• Een boete opgelegd
• Indien sprake is van een (erfpacht)bestemmingswijziging (bijvoorbeeld in markthuur of koop), zullen nieuwe erfpachtvoorwaarden gelden, tegen de dan geldende grondwaarde voor de betreffende bestemming.
Bovenstaande is gebaseerd op pilotprojecten van Platform31 en Gemeente Amsterdam voor wooncoöperatieven. Voor Copekcabana zal een aangepaste regeling gemaakt worden waarvoor overleg
plaatsvindt op 3 februari 2017.19

“Door het delen van elkaars talenten ontstaat er veel moois en is er beweging. De diversiteit en dynamiek in de Van der Pekbuurt is precies wat mij aanspreekt. Een volksbuurt met een sterk karakter
wat niet verloren mag gaan. Ik kom er wekelijks omdat mijn werkplek om de hoek is.”

Woningen
In een kamerbrief van 4 juli 201620, met betrekking tot het experimenteren met verkoopregels voor
wooncoöperaties, wordt gehoor gegeven aan het verzoek om de verkoopregels van natuurlijke personen voor eigen bewoning ook toe te passen bij verkopen aan wooncoöperaties.
Om de realisatie van ons mooie project te bevorderen voldoen wij dan ook al aan de volgende, vanuit
het rijk opgestelde, voorwaarden:
• De woningen zullen bewoond moeten gaan worden door leden van de wooncoöperatie
• De wooncoöperatie voldoet aan de wettelijke definitie volgens de woningwet; hoofdstuk 3a;
Wooncoöperaties, artikel 18a
• Bij doorverkoop binnen tien jaar (of een langere periode indien overeengekomen) wordt de korting op de koop terugbetaald
• Goedkeuring Autoriteit Woningcorporaties
Naast bovenstaande voorwaarden voor een mogelijke koop en korting op de koop is het voor ons
van groot belang om verdere voorwaarden op te stellen in overleg met Ymere. Om zo contractueel
en statutair te waarborgen dat de beoogde woonruimtes als maatschappelijk kapitaal blijven voortbestaan.
19
20

zie bijlage 4.1.5b Commissieflap
zie bijlage 5.0.3 Kamerbrief verkoopregels voor wooncoöperaties
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DANKWOORD
Dit coöperatieplan is opgesteld door Wooncoöperatie Copekcabana, de werkgroepen Bouwplan, Financiering, Juridisch, de Visiecommissie, de Wervings/Selectie commissie, alsmede het Bestuur en met alle inspirerende bijdragen van de
leden van Copekcabana.
Dank aan allen die hun steun hebben gegeven en betuigd.
We willen in het bijzonder dank uitspreken aan:
• de Huurdersvereniging Van der Pek als aanjager en initiator
• onze gesprekspartners bij Ymere, nu en in het verleden: Patrick Biesboer, Jan Voskamp, Henny
Timmerije, Marjolein Cazemier, Erik Schaaphok, Jimmy Verheij, Harry Platte
• De Provincie Noord-Holland, Mw. Aslin Karakas, voor het toekennen van de subsidie initiatiefase,
• Platform 31 en Cooplink voor het delen van alle kennis en het aanjagen van alle wooncoöperaties
in Nederland
• het Gemeentelijk Actieteam Wooncoöperaties voor het aanjagen van de Amsterdamse initiatieven
• Stadsdeel Amsterdam-Noord voor het opzetten van het overleg met initiatieven in Amsterdam-Noord
• Stichting Woon! Clemens Mol, Eef Meijerman, Vincent Feith, voor de ondersteuning, de kennis
en de voortgang
• de Woningbouwvereniging Gelderland, Bernard Smits, voor de inspiratie, enorme kennis en ervaring en het geven van cruciaal advies op een cruciaal moment
• Team Zelfbouw, Marije Raap, voor de gemeentelijke ondersteuning van Wooncoöperatieven, en
de afdeling Erfpacht en Uitgifte Grond en Ontwikkeling, Lida van Bommel en Bas Rijpert voor
nieuwe erfpachtregelingen voor wooncoöperatieven
• Bureau Monumenten en Archeologie, Hester Aardse voor de cultuurhistorische waardering en de
richtlijnen voor een goede renovatie
• Intersell, Jaco van’t Hof voor het advies, de aanpak en de basisraming
• LDG Installatietechniek BV, Hein Schilder en Rudy Rood voor de installatietechniek en het warmtepompsysteem
• Amsterdam Smart City, Annelies van der Stoep en Juke Westendorp voor het advies voor de
aanvraag Cityzen Subsidie & Duurzaamheid
• GLS Bank Bochum voor het advies over de financiering en het businesscase-model van de GLS
Bank
• de Verandering, Marieke van Ouwerkerk, voor het controleren van de businesscase
5 februari 2017
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