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Tiny Houses in Tynaarlo: “op weg naar de realisatie”
PvdA-discussienotie voor overleg met wethouder Wonen Pepijn Vemer
9 oktober 2018
[coverbeeld: concept Lutje Laif van ONIX Architecten]

www.tynaarlo.pvda.nl
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1 Introductie

2 Aanpak PvdA

Het wonen is in beweging. Op basis van uiteenlopende leefstijlen is er
behoefte aan nieuwe concepten. Een daarvan is het Tiny House, een
woonvorm die inmiddels een eigen beweging heeft gekregen. Ontstaan
in de Verenigde Staten en overgewaaid naar Europa en inmiddels ook
hier vaste voet aan de grond gekregen. Waar overigens compact wonen
in verschillende vormen (zowel tijdelijk als permanent) al langer bekend
is, zie bijvoorbeeld de volkstuincomplexen en recreatieterreinen. Al enige jaren zien we bijvoorbeeld ook de toepassing van containerwoningen voor studentenhuisvesting.

De fractie van de PvdA Tynaarlo is begonnen met de organisatie van
een politiek café over de Tiny Houses, waar direct al veel belangstelling
voor was. Architect Haiko Meijer (ONIX Architects) hield hier een enthousiast pleidooi voor Tiny Houses die op een eigentijdse en ‘noordNederlandse’ manier gebouwd zouden kunnen worden (het concept
‘Lutje Laif’).

De Tiny House-beweging past in een ontwikkeling waarin mensen kleiner willen wonen, waarbij de achterliggende redenen voor deze wens
heel divers kunnen zijn. Het gaat om betaalbaarheid, maar ook om van
duurzaamheid, vrijheid, ‘ontspullen’ en zelfvoorzienend zijn (‘off the
grid’). Mensen willen zelf vorm kunnen geven aan hun eigen woonsituatie; een trend die we al kenden van het toegenomen ‘particulier opdrachtgeverschap’ in de bouw. Individualiteit staat voorop, maar net zo
vaak ook het samenwonen met gelijkgestemden in een ‘community’ –
waarbij bepaalde gemeenschappelijke voorzieningen worden gedeeld.
Daar kennen we inmiddels inspirerende voorbeelden van collectief particulier opdrachtgeverschap van.
In tijden waarin de woonlasten onder druk staan (door een krappe woningmarkt en bijvoorbeeld oplopende energielasten) vindt de PvdA dat
Tiny Houses kunnen voorzien in de vraag naar betaalbare huisvesting.
Daarom heeft PvdA Tynaarlo dit onderwerp al enige tijd geleden op de
lokale politieke agenda geplaatst. Naar ons idee kan de gemeente een
stimulerende en aanjagende rol vervullen. Andere gemeenten geven op
dit punt inmiddels het goede voorbeeld (zie bijvoorbeeld Almere met
de locatie Oosterwold, maar dichterbij ook Midden-Drenthe).

Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben we vragen gesteld aan het
(vorige) college van BenW, om de kansen voor Tiny Houses in Tynaarlo
te onderzoeken. Toegezegd is dat deze woonvorm wordt meegenomen
in de woononderzoeken die voor de grotere kernen in onze gemeente
worden uitgevoerd. Resultaten daarvan worden op korte termijn verwacht. Daarmee kan het woonbeleid van de gemeente Tynaarlo verder
worden onderbouwd.
Om meer zicht te krijgen op de vraagkant heeft PvdA Tynaarlo net voor
het zomerreces een actie opgestart, onder meer via de landelijke Tiny
House-vereniging. Onder de eenvoudige vraagstelling: wie heeft er belangstelling voor een Tiny House in Tynaarlo? In korte tijd leverde dat
ruim 100 reacties op, waarbij mensen vaak uitgebreid toelichtten waarom juist deze woonvorm past bij woonvoorkeuren en gewenste woonsituatie. De uitkomsten van de inventarisatie sterkten ons in de overtuiging dat ook in deze gemeente een of meerdere Tiny House-projecten
mogelijk zijn. Om het ‘programma van eisen’ voor dergelijke projecten
scherper te krijgen, is aan alle geïnteresseerden een nadere enquête
verstuurd. Ook de respons hierop blijkt zeer hoog (boven de 80 procent). Met de uitkomsten van beide raadplegingen kan nu een eerste
verkennend gesprek met het gemeentebestuur van Tynaarlo worden
opgestart.
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Doel: gezamenlijk onderzoeken hoe dit onderwerp verder kan worden
gebracht. Meer specifiek: kunnen we een of meerdere locaties aanwijzen waarop Tiny Houses gerealiseerd kunnen worden?

3 Belangrijkste uitkomsten

Uiteraard gaat er onder het begrip Tiny House een veelheid aan verschillende soorten schuil, van het ultrakleine en verplaatsbare minihuis
van minder dan 20 m2 tot en met de compacte mini-appartementen
die nu in veel steden gebouwd worden.
Zonder vooraf teveel te willen inperken, hanteren wij voorlopig deze
beschrijving voor deze woonvorm:
Een Tiny House is een volwaardig grondgebonden huis, dat bedoeld is
als hoofdverblijf voor het wonen, met een woonoppervlak van maximaal 50 vierkante meter, dat is inclusief verdiepingen en/of zwevende
etages.

Uitkomsten inventarisatie
Bij de inventarisatie zijn inmiddels ruim 100 reacties binnengekomen
(stand begin oktober 2018). De toelichtingen geven een persoonlijke
inkijk in de woonwensen van mensen. Enkele voorbeelden:
‘Het idee om met minder spullen en minder ruimte te leven spreekt me
aan. Met name uit milieuoogpunt.’
‘Goed voor het milieu, onze portemonnee en ons gevoel. Waarom een
hypotheek van €250.000 en maandelijkse vaste lasten als het ook
voor €50.000 kan en zelfvoorzienend?’

‘Momenteel ben ik nog thuiswonend maar ook mijn vader verdiept zich
veel in deze trend van bouwen. We hebben het er onderling al geregeld
over gehad. Bij het zien van deze oproep wist ik dat ik er op moest reageren.’
‘Ik wil zelf op een bepaald moment mijn grote woning verlaten en
kleiner en mogelijk ook “off-grid” (zelfvoorzienend) gaan wonen.’
‘We krijgen steeds meer de behoefte om met minder spullen te leven,
bij voorkeur in de natuur.’
‘Dit najaar ga ik beginnen met de bouw van mijn Tiny House op een
oude vrachtwagen dieplader. Mijn huisje wordt ongeveer 3 bij 8 meter. Ik verwacht dat het over een jaar klaar zal zijn. Zodra we een plek
hebben om te wonen zou er nog een klein huisje (slaapkamer) bij komen voor mijn zoon, omdat hij ruimte voor zichzelf nodig zal hebben.
We willen proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te leven.’
‘Ik loop zelf ook al een tijdje rond met ideeën over Tiny Houses. En dan
met name over Tiny House buurten/communities. Ter inspiratie bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Wonen-project te Nieuwegein
(http://www.gwnieuwegein.nl/), maar dan met Tiny Houses.’
‘Sinds februari 2017 woon ik tijdelijk in Zuidlaren. Voorheen had ik
een huis in de stad. Ik vind het hier prachtig wonen en zou hier graag
willen blijven. Ik ben benieuwd naar de plannen die uit jullie onderzoek voort gaan komen.’
‘Het wachten op een huurwoning van Actium in Assen of noordelijker
duurt lang omdat ik nog maar een kleine twee jaar ingeschreven sta. Ik
sta ingeschreven voor een appartement of seniorenwoning maar als er
ook een Tiny house-optie zou zijn zou ik daar echt de voorkeur aan
geven.’
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De toelichtingen maken duidelijk dat het om heel uiteenlopende groepen gaat die verlangen naar een kleiner en meer betaalbaar huis: van
starters tot en met senioren. Voor een deel gaat het om mensen uit onze gemeente, maar ook van (veel) verder.

 Bij voorkeur grondgebonden, zo mogelijk ook mobiel
 In eigendom met tuin (2 a 3 are) en nutsvoorzieningen
 Zelfbouw of projectbouw, 15 tot 50 vierkante meter woonoppervlakte
 Met gebruikmaking van nutsvoorzieningen

Uitkomsten enquête
Om concrete projecten te gaan ontwikkelen is meer nodig dan een
algemene beschrijving van woonwensen. Daarom heeft de
PvdA Tynaarlo de circa 120 belangstellenden gevraagd hun woonwens
nader te verduidelijken. Op basis
van ruim 80 binnengekomen reacties concluderen we dat er een
voorkeur is voor het wonen:

 In of in de omgeving van
Zuidlaren, Eelde/
Paterswolde, Vries (in die
volgorde)
 In een community met
gelijkgestemden die gezamenlijke voorzieningen
delen
 In een apart wijkje of geheel vrijstaand
 In natuur/landelijke omgeving

 Zowel behoefte aan kleine(re) als grotere kavels
 Maandlasten kale woning 150 – 600 euro per maand
Foto :Madi House Renaldo Videl https://www.madihome.com/
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4 Hoe nu verder?
Wat de PvdA Tynaarlo betreft geven de uitkomsten van de inventarisatie
en de enquête aan dat er veel oprechte belangstelling is voor deze vorm
van kleiner, betaalbaar en duurzaam wonen. Het is een waardevolle toevoeging aan de manier waarop permanent wonen in Tynaarlo gestalte
kan krijgen. Daarbij past de belangstelling voor Tiny Houses uitstekend in
de ambities van de gemeente, op uiteenlopende terreinen:
- het streven naar duurzaamheid en zelfvoorzienende kernen in 2030;
- het tegemoetkomen aan woonwensen en het wonen meer ‘van onderop’ vormgeven. In algemene zin: het accommoderen van initiatieven uit
de samenleving;
- het aantrekken van inwoners, om daarmee de bevolkingssamenstelling
op peil en gevarieerd te maken. Dat geeft ook weer draagvlak voor voorzieningen en organisaties;
- de vernieuwing van de bestaande woningvoorraad en het inbreiden op
kleinere locaties binnen de bestaande dorpskernen;
een oplossing voor het permanent wonen op recreatieparken (en de kwaliteitsverbetering daarvan);een impuls voor ondernemerschap en werkgelegenheid: in en om Tynaarlo bieden verschillende bedrijven inmiddels
Tiny Houses aan (zoals modiQ).

Uit de inventarisatie blijkt dat ruim 25 procent van de geïnteresseerden al
in de gemeente woont, dus daarmee kan ook een bijdrage aan de doorstroming worden geleverd. Deze mensen kunnen daarmee hun wooncarrière binnen Tynaarlo vervolgen en hun woonruimte komt weer voor anderen beschikbaar.
In den lande zijn nog maar weinig echte concrete locaties beschikbaar
voor Tiny Houses. In die zin kan Tynaarlo zich met een slagvaardige aanpak ook goed op de kaart zetten als ‘vernieuwende’ gemeente, die ruimte
biedt aan de wensen van individuen en groepen.

De Tiny TIM (Timber Independent Mobile) is ongeveer 13 m2 groot
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De PvdA Tynaarlo ziet de volgende stappen voor zich
voor het vervolg:
A Aanbieding van de resultaten van de onderzoeksfase aan College
BenW, wethouder Wonen, tevens publicatie op PvdA Tynaarlo-website.
De gemeente uitnodigen om te verkennen wat de gemeente kan doen
om realisatie te bevorderen (bouwterreinen, wettelijke bepalingen –
bouwvoorschriften) i.c. welke belemmeringen en bezwaren weggenomen moeten worden.

B Terugkoppeling per mail naar geïnteresseerden over stand van zaken/
uitkomsten/vervolg.

Tiny Houses in Tynaarlo:
“op weg naar de realisatie”
Foto impressie : woonhofje voor ouderen Beltsum FR

C Oriënterend gesprek met de woningcorporaties in onze gemeente om
te onderzoeken of zij ook grond kunnen/willen leveren en kansen zien
voor Tiny Houses in de huursector.

D Organisatie van discussiebijeenkomst waarbij geïnteresseerden worden uitgenodigd en bij voorkeur al een aantal mogelijke locaties kunnen
worden getoond.

E Raadsexcursie naar Almere (expowijk Tiny Houses en Oosterwold) en
Hardegarijp.

F Opstellen van initiatief-raadsvoorstel met andere partijen in de gemeenteraad om de ontwikkeling van een of meerdere locaties ter hand
te nemen.
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Waar ongeveer in de gemeente wenst u een Tiny House ?
Aantal

Wens

Eis

Zuidlaren omgeving

58

48

9

Eelde Paterswolde omgeving

45

39

3

Vries omgeving

37

29

3

Gewonebuurt

21

21

Apart wijkje

68

67

1

Vrijstaand

65

48
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Waar wenst u een Tiny House?

Als u wilt wonen in een wijkje, wenst u dan ook gezamenlijke voorzieningen ?
Ja

56

56

Nee

21

18

4

Grondgebonden

71

55

15

Mobiel

35

28

4

Kopen

74

49

24

Huren

22

19

7

Eigen tuin

77

46

29

Gezamenlijke tuin

30

26

7

Geen tuin

2

2

ja

45

38

7

Nee

39

24

14

Ja

63

38

25

Nee

17

13
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Wilt u grondgebonden of in een mobiel Tiny House wonen?

Wilt u een Tiny House huren of kopen?

Wilt u een tuin

Wilt u zelf bouwen?

Wilt u gebruik maken van een nutsvoorziening ( Gas/Water/Licht)

Wat is voor u de minimum woonoppervlakte in vierkante meters ?
van 15 tot 50 m2

59

van 50 tot 300 m2
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Tiny Houses in Tynaarlo: “op weg naar de realisatie”

Wat is voor u de minimum perceelgrootte in vierkante meters?
van 20 tot 250 m2

36

van 300 tot 1000 m2

28

Voor de buurt zo'n 8 ha incl. gezamenlijke moestuin, zwemvijver
enz. Het eigen perceel hangt af van de gezamenlijke ruimte.
250m2

1

Wilt u een indicatie geven van het bedrag dat u wilt besteden koopsom/ huur
per maand
Huur 150,- tot 350,-

11

Huur 350,- tot 700,-

23

Koop 10 tot 20.000

2

Koop 30.000 tot 80.00

15

80.000,- tot 250.000

15

Verzonden formulieren

107

Retour formulieren

84

Woonachtig binnen onze gemeente

25

Woonachtig buiten gemeente

59

Foto: Wikkelhouse.nl
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Heeft u nog andere wensen of voorwaarden?
‘Er moet een werkplaats komen. En het natuurlijk karakter van het gebied behouden blijft. Verder zou het erg fijn zijn als dit project ook mogelijkheid biedt aan mensen die een kleiner inkomen hebben. Het wonen in een tiny house is voor deze groep ideaal omdat de woonlasten
laag kunnen blijven.’
‘Duurzaam en groen wonen en rustig wonen.’
‘Land voor paarden.’
‘Zelfvoorzienend, zonnepanelen ed.’
‘Een wens is om met redelijk gelijkgestemden te wonen en meer op
basis van de keus voor duurzaam dan goedkoop wonen. Met respect
voor omgeving en inbreng in samenleving. Belangrijk is: inbreng te
hebben in het project, de duur van het wonen, gezamenlijk gebruik,
comfort, natuur.’
‘Dat ik mijn hond kan meenemen! Graag woongroepachtige inslag, mogelijkheid tot dingen samen doen.’
Gezamenlijke ruimte om samen te komen, presentaties, workshops te
geven, misschien een gezamenlijke pluktuin, geen harde voorwaarden, maar wensen.’
is ook mooi erbij, zodat anderen kunnen zien wat mogelijk is.’
‘Niet langs de snelweg. Rustig maar niet op industrieterrein.’
‘Ons Tiny house moet 3 slaapkamertjes hebben. Losstaand schuurtje
erbij.’
‘Gezamenlijke schuur/werkplaats, ontvangstruimte, logeerruimte,
oplaadpunt gezamenlijke elektrische auto.’

‘Vrijheid in bouwen van een woning, zodat creativiteit kan stromen
en het geen eenheidsworst wordt.’
‘Wij zijn al een jaar bezig met ons project: het bouwen van een
huis van containers, zo duurzaam, zelfvoorzienend en circulair als
mogelijk. Maar we lopen tegen veel regelgeving aan en we kunnen
geen grond vinden tegen een redelijke prijs waar ze onze droom
kunnen realiseren.’
‘Wifi.’
‘Veranda.’
‘Geen gasaansluiting, daar moeten we vanaf. Verder zou het mooi
zijn als er een verscheidenheid aan huisjes mogelijk was. Ik wil zelf
graag een huisje met een modernere uitstraling, maar een huisje op
wielen is ook mooi erbij, zodat anderen kunnen zien wat mogelijk
is.’
‘Ik ben reeds in het bezit van een eigen tiny house (op wielen). Afmetingen zijn 2,55 m breed x 6,5 m lang x 4 m hoog.’
‘In de ideale situatie wonen mijn man en ik samen met onze twee
paarden. Bij voorkeur bij ons land, off the grid. Het tiny house moet
opgaan in de omgeving en ons leren hoe we slimme technologie
kunnen gebruiken om volledig in harmonie met de natuur en comfortabel kunnen leven.’
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‘Ik volg met interesse de Oosterwoldse wijk te Almere waar kavels met 10 procent bebouwd worden.’
‘Ik zou het erg fijn vinden als er natuur om heen ligt. En dat je genoeg
privacy hebt. Niet op een kluitje met andere Tiny house bewoners.
Ook zou het tof zijn als we misschien zelf ideeën mogen geven over
ons eigen huis zodat de huisjes verschillen. En het een speels effect
heeft. Zonnepanelen tof!’
‘Tiny is voor mij een kleine ecologische footprint. Niet een klein huis,
maar wel efficiënte woonruimte indeling, energie neutraal, circulair
etc. 60m2.’
‘Voor de beeldvorming: ik zie dan een soort vrijstaande blokhut voor
mij, een heel goed geïsoleerd houten "chalet" zoals dat ook wel
wordt genoemd.’
‘Mijn enige 'eis' - naast dat ik een TH moet/wil kopen (heb nu ook een
koophuis) - is dat er geen snel- of autoweg in de buurt is,

‘Aansluiting nutsvoorzieningen: zou hier gedeeltelijk gebruik van
willen maken denk hier aan stroom ter backup van zonnepanelen.
Wel gasvrij.

‘Garage.’
‘Liefst een permanente locatie. Een eigen grondgebonden tiny
house wil ik niet na 5 of 10 jaar hoeven afbreken. Tenzij het systeem heel flexibel en verplaatsbaar is. Mobiel is voor mij een
tweede keus. In dat geval speelt de zekerheid van een permanente locatie minder.’
‘Het zou geweldig zijn, een grote meerwaarde, als er water is
(meer, vijver, sloot) vlakbij 't huis.’

of anderszins lawaaioverlast (structureel). Ook een locatie pal aan een
drukke doorgaande weg is voor mij waarschijnlijk te lawaaiig.’

‘Het is voor mij de bedoeling dat ik er financieel een stuk op vooruit ga. Ik kan nou bijna niet rondkomen. Dus 200/250 euro. Zo
laag mogelijk.’

‘Kleinschalig; Niet teveel huizen/huisjes (mensen) bij elkaar. Het
moet niet een woonwijk worden met tientallen huizen.’
‘Ik ben benieuwd hoe de gemeente staat tegenover andere alternatieve bouwmanieren van huizen.’
‘Moeilijk te zeggen het begrip klein huis is relatief.’

