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Concept notitie experiment tiny houses 
5-9-2018 
 

Aanleiding 
Naar aanleiding van vragen van initiatiefnemers heeft het college kennis genomen van een notitie over tiny 
houses (9 februari 2017) en is de raad over dit segment van de woonmarkt via een ‘in gesprek met de raad’ 
geïnformeerd (30 april 2017). De insteek van de notitie was dat de gemeente voorlopig wachtte op 
initiatieven, maar zou ondersteunen wanneer een partij zich meldde. Dat gebeurde niet. Daarom zijn in 
januari en februari 2018 13 potentiële locaties1 die in eigendom van de gemeente zijn verkend: 

1. Voorwaarts (in de hoek bij het spoor en de toekomstige Hornbach); 
2. Sluisoordlaan; 
3. Dennenkamp (Osseveld, nabij N345); 
4. Winkewijertlaan (hoek Laan van de Westenenk); 
5. Landdrostlaan (bij volkstuintjes, langs A1); 
6. Vlijtseweg (sportvelden, tegenover Zwitsal); 
7. Hoek Matenpoort (kanaal Zuid); 
8. Dak parkeergarage Koningshaven; 
9. Anklaarseweg (tegenover velden ZVV); 
10. Zuidbroek 3 (achter Nijbroekseweg 40); 
11. Zuidbroek 4 (bij stadsakkers); 
12. Malkenschoten (bij Ares) 
13. Naast Omnizorg. 

 
Hierbij zijn de navolgende criteria gebruikt:  

1. Minstens 2000 m² (ten behoeve van maximaal 10 stuks2) 
2. Zichtbare plek in verband met uitdragen van de leefstijl, voorlichting en het experimentele karakter 

(evenwel met enige privacy) 
3. Snelheid  / beschikbaarheid op korte termijn  
4. Geen opofferen van groen  
5. Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer 
6. Ontbreken van duidelijk perspectief dat de gemeente de grond binnen 5 jaar nodig heeft  
7. Als er een milieubelemmering is of een woonbestemming ontbreekt, dan moet dat procedureel en 

financieel snel en goedkoop op te lossen zijn   
8. Zo min mogelijk investering door gemeente in het gebruiksgereed maken 
9. Beschutting (i.v.m. zelfvoorzienendheid/ energie, privacy, enz) 
10. Aanwezigheid van verharde parkeerplaatsen (in verband met voorlichting en bezoek) 
11. Aantrekkelijkheid voor tiny house-initiatiefnemers / juiste ‘sfeer’ (in verband met een goede bezetting 

van de locatie) 
12. In de nabijheid van een woonomgeving 

 
Locatie 10 scoorde het beste. Besloten werd om daarvoor een experiment met 10 tiny houses uit te werken.  
 

 
 

                                            
1 De locatie Zwitsal, waar al een demo tiny house van Ministek staat, is bekeken, maar geconstateerd is dat dit nu geen geschikte 

locatie voor het experiment is o.a. omdat er geen ruimte voor 10 tiny houses is. Bekend is dat Ministek nadenkt over uitbreiding van de 
demo. 
2 Dit aantal is een inschatting op basis van aantallen bij andere gemeenten. 
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Resultaten uitwerking (april – augustus 2018) 
De projectgroep heeft een gemeente met een tiny house-locatie bezocht en verdere literatuurstudie gedaan. 
Op basis hiervan is een concept experiment uitgewerkt:  

- 10 tiny houses die in principe maximaal 5 jaar na aanvang van het experiment op de locatie 
Zuidbroek staan;  

- Afhankelijk van de vraag is er ruimte voor 5 extra tiny houses; 

- De tiny houses hebben een netto vloeroppervlakte van maximaal 28 m²; 

- Van deelnemers wordt verwacht dat zij een gemeenschap vormen en hun ervaringen actief delen.   
 
Zie verder bijlage 1.  
 

Aandachtspunten  
Gedurende de uitwerking zijn vragen ontstaan. Deze beïnvloeden de opzet van het experiment.  
  
Vraag: omvang en aard  
Uit nieuwe contacten tussen de projectgroep respectievelijk de winkel Kavels + Panden met 
geïnteresseerden bleek dat zowel gegadigden als aanbieders (van een tiny house) onder een tiny house 
vaak verschillende dingen verstaan en uiteenlopende verwachtingen hebben en dat motieven verschillen. Dit 
sluit aan op de notitie uit 2017 en literatuur3. Er is grofweg een zesdeling te maken: 

1. Mensen met een echt voornemen die in een gemeenschap van gelijkgestemden tijdelijk in een 
eenvoudig te verplaatsen, klein huisje van zeg maximaal 30 m² willen wonen (zelfbouw of aanschaf), 
een zo klein mogelijke ecologische footprint nastreven en alleen nog een plek in overwegend 
stedelijk gebied zoeken.  

2. Als in 1, maar dan op een individuele plek en niet in gemeenschap.  
3. Mensen die zich op de tiny house-leefstijl zoals onder 1 genoemd aan het oriënteren zijn, maar nog 

niet weten of die iets voor hen is en dus of zij aan een experiment willen meedoen.    
4. Mensen die wel een aantal aspecten van een tiny house-leefstijl onderschrijven, maar niet steeds 

willen verhuizen. 
5. Mensen die alleen maar kleiner en goedkoper op een vaste plek willen wonen, niet aan comfort 

willen inleveren en minder aandacht voor duurzaamheid en gemeenschap hebben. Zij zoeken 
vermoedelijk eerder een small house van 30 tot 50 m² of, maar noemen dat soms een tiny house. 

6. Ondernemers die tiny of small houses aan particulieren verkopen of die op een plek de benodigde, 
duurzame technieken willen verbeteren, eventueel samen met bewoners van de tiny houses.  
 

Beleidsmatig en planeconomisch zitten er grote verschillen tussen de categorieën. Voor de categorieën 4 en 
5, maar deels ook 6 zijn immers permanente locaties nodig die een volwaardige woonbestemming hebben 
en waarvoor de grondeigenaar een marktconforme prijs moet vragen. Deze categorieën tellen ook mee als 
woningcontingent.  
 
In de bestuurlijke behandeling in 2017 en bij de uitwerking van het concept experiment is met name van 
mensen uit categorie 1 uitgegaan. Er lijkt echter ook sprake van een behoefte te zijn die in meer of mindere 
mate ook als tiny house wordt gelabeld, maar dat in de strikte zin van het woord niet is. Hierdoor is het niet 
helemaal in te schatten hoe groot de daadwerkelijke vraag naar tiny houses in Apeldoorn is en dus of het 
concept experiment kansrijk is en of er bijvoorbeeld niet meerdere locaties voor tiny houses moeten komen, 
met elk hun eigen initiatiefnemer en doelgroep.  
 
Er is nog weinig bekend over hoe tiny house-bewoners hun leefstijl door de jaren heen ervaren en of voor de 
al ontwikkelde terreinen blijvende animo is. Op maar enkele tijdelijke locaties zijn tiny houses van 
particulieren in ontwikkeling (bijvoorbeeld Haarlem, Middelburg, Delft, Almere, Nieuwegein). Elders gaat het 
om permanente bewoning of verhuur door een woningcorporatie.  
 
Er is duidelijk een categorie 1, maar er lijkt ook een groep overwegend jonge geïnteresseerden (starters) die 
denken dat een tiny house een opstap kan zijn. Voor hen is misschien de tijdelijkheid en het moeten 
verplaatsen naar een andere locatie, wellicht buiten Apeldoorn, eerder een nadeel dan een motief om in een 
tiny house te gaan wonen. Als zij hun wooncarrière vervolgen in een regulier huis, dan is de vraag waar het 
tiny house blijft. De ontwikkelmarkt voor tiny houses4 is nog erg jong en de courantheid van de tiny houses 
moet nog blijken.  

                                            
3 Zie bijvoorbeeld STEC, Klein wonen: trend of hype, juni 2017 
4 Zie bijvoorbeeld tinyfindy.nl, https://www.usp-mc.nl/nl/artikel/535/tiny-house-consument-vs-ontwikkelaar/ 
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Op 5 september 2018 zijn aan het college de wensen van een aantal geïnteresseerden in een tiny of small 
house overhandigd.  
 
Aandachtspunt 1:  
De daadwerkelijke behoefte aan een experimentele locatie voor categorie 1 zoals beschreven in bijlage 1 is 
onbekend. Pas bij de uitvraag zal blijken of de locatie Zuidbroek te groot, groot genoeg of te klein is.  
 
Aandachtspunt 2:  
Als Apeldoorn alleen voor categorie 1 een locatie aanbiedt, dan wordt misschien een deel van de 
initiatiefnemers (dat zichzelf wel tot de brede doelgroep tiny house rekent) niet bediend. 
 
Aandachtspunt 3: 
Er lijkt een risico dat een deel van de tiny house-eigenaren na 5 jaar niet het tiny house van de locatie haalt 
omdat zij willen blijven zitten of omdat zij het tiny house niet kunnen verkopen dan wel geen regulier huis 
vinden. In het tweede en derde geval kan ook het risico ontstaan dat de tiny houses verhuurd worden. 
 
Aanbod 
Momenteel is van één locatie in de stad bekend dat de eigenaar uit oogpunt van levendigheid en 
‘placemaking’ overweegt tijdelijk een klein aantal tiny houses op zijn terrein toe te laten. Hierna wordt het 
terrein verder commercieel ontwikkeld.  
 
Aandachtspunt 4:  
De markt (grondeigenaren, aspirant-bewoners) pakt het ontwikkelen van locaties voor tiny houses nog niet 
op. Dat kan een signaal zijn.  
 

Financiën 
Uit het onderzoek rijst het vermoeden dat een aantal gegadigden de idee hebben dat bij een tiny 
house(achtige) leefstijl een lagere grondprijs – tot zelfs om niet – hoort. Voor een deel is de idee begrijpelijk 
als het om een tijdelijk tiny house op bijvoorbeeld een stuk braakliggend terrein gaat, maar niet wanneer het 
om een gemeenschappelijk (ingericht) terrein of zelfs een permanente locatie gaat.  
 
Ook lijkt er een samenhang met de financierbaarheid van de tiny houses zelf en de tijdelijkheid: banken 
verstrekken niet zo maar leningen voor een tiny house en niet alle gegadigden kunnen of willen veel eigen 
geld in het tiny house steken. Er zijn voorbeelden in gemeenten van tiny house-initiatieven die strandden 
omdat de initiatiefnemers niet de vergoeding voor de grond konden opbrengen.  
 
Met de vergoeding hangt samen of en hoeveel de gemeente de kosten van het experiment verdisconteert.  
 
Het concept experiment gaat uit van een sobere inrichting van de locatie. Ook is het vertrekpunt dat de 
gemeente een sobere uitvraag doet. Dit betekent o.a. niet toetsen op welstand (hetgeen tot een tijdrovend 
experiment zou leiden) en zo veel mogelijk kennis en producten van andere gemeenten gebruiken die al tiny 
houses hebben. Evenwel blijkt uit contacten met andere gemeenten dat ongeacht het aantal tiny houses een 
uitvraag de nodige menskracht vergt omdat een locatieontwikkeling veel regie en communicatie kost, mede 
doordat het concept van tiny houses nog in beweging is (‘trend of hype’).  
 
Uit een eerste berekening blijken de mogelijke kosten bij 10 tiny houses als volgt:  
Prepareren tijdelijk terrein Zuidbroek:     € 65.000  
Beleidsvorming, projectleiding, juridica, administratie, rente5:   € 109.000 
 
Onderzocht is tot welke vergoeding deze kosten kunnen leiden: 

1. Bij een vergoeding van € 290 per maand gedurende 5 jaar is het experiment kostendekkend. Dit 
bedrag is verhoudingsgewijs hoog omdat ten opzichte van reguliere woningbouw de 
afschrijvingstermijn veel korter is en de ontwikkelkosten middels een heel klein aantal tiny houses 
terugverdiend moet worden;  

2. Een gewone bouwkavel (inclusief alle nuts- en parkeervoorzieningen) kost in Zuidbroek circa € 238 
per maand. Bij deze vergoeding is er een tekort op het vijfjarig experiment van circa € 31.000.  

                                            
5 Exclusief evaluatie en afronding (o.a. de locatie leeg maken) 
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3. Er zijn nog niet veel tijdelijke tiny house-projecten à la Apeldoorn. In Delft wordt bijvoorbeeld € 250 
per maand gevraagd. Mogelijk verdraagt de markt in Apeldoorn zo’n randstedelijke prijs niet; 

4. Bij langjarige tiny house-projecten voor particuliere eigenaren worden vergoedingen van € 100 tot € 
200 gevraagd. Bij het gebruik van deze vergoeding is er een tekort op het vijfjarig experiment van € 
54.000 tot € 114.000. 
 

Aandachtspunt 5:  
Het lijkt erop dat het experiment niet kostenneutraal uitgevoerd kan worden, tenzij bij aanvang meteen met 5 
plekken uitgebreid wordt en de vergoeding € 200 is. 

 
 
Risico’s / scenario’s 
 
Er is een aantal voors en tegens bij een experiment voor tiny houses en bij het initiatief en de regie daarover 
door de gemeente in plaats van door particulieren. 

 
Bij de gekozen aanpak (scenario 1) is er het risico dat de locatie niet meteen volledig bezet is of dat mensen 

na enkele jaren stoppen. In dat geval loopt het tekort verder op dan € 54.000 tot € 114.000, afhankelijk van 

de gekozen vergoeding. Dit pleit voor een tussentijdse evaluatie waaruit moet blijken of het opportuun is om 

met 5 plaatsen uit te breiden en of het zelfs wenselijk is om over een tweede locatie na te denken .  

Scenario 2:  
Als 1, maar de vergoeding is € 210 en duur van het experiment wordt naar 7 jaar verlengd zodat het experiment 
kostenneutraal wordt (mits alle 10 plekken gedurende 5 jaar bezet zijn) 
 
Scenario 3a:  
De locatie wordt een nader te benoemen periode voor een collectief gereserveerd dat een rechtsvorm heeft, 
bijvoorbeeld een stichting of vereniging. Indien dat zich meldt, dan wordt daar een overeenkomst voor 5 jaar 
mee gesloten en wordt de locatie gebruiksklaar gemaakt. Niet de gemeente, maar het collectief verzorgt dan 
de voorlichting, de uitgifte en de tijdelijke exploitatie binnen het kader van deze notitie. Het risico van het 
voldoende aantrekken van tiny house-eigenaren ligt bij het collectief. De besparing is circa € 53.000. Als zich 
geen collectief in de periode meldt, dan heeft de gemeente circa € 40.000 kosten gemaakt om een concept 
experiment op te zetten en kennis over de tiny en small houses-markt op te doen.  
 

Scenario 3b:  
Als 3a, maar dan legt de gemeente het groen vooraf aan. Als zich een collectief meldt, dan wordt de locatie 
verder gebruiksklaar gemaakt. De kosten en de verdere aanpak zijn hetzelfde als in scenario 3a, maar het 
risico is groter. Als zich geen collectief meldt, dan heeft de gemeente circa € 70.000 uitgegeven (maar daarvan 
is een deel besteed aan blijvend groen in Zuidbroek). 
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Bijlage 1: concept aanpak experiment tiny houses 
 
Bedoeling / kader 
Doel van het experiment is het ervaren door, het promoten van en voorlichten over een ‘leefstijl tiny houses’ 
(duurzaam, ontspullen enz). In eerste instantie door de bewoners, maar ook i.s.m. de gemeente als 
onderdeel van Apeldoorn Energieneutraal 2030, Cleantech en de Woonagenda (kennis over aard en 
omvang van de vraag naar nieuwe woonvormen, kansen en beperkingen van tiny houses bij 
gebiedsontwikkeling, enz).   
 
De gemeente volgt zo veel mogelijk de succesfactoren voor tiny houses zoals geformuleerd door STEC 
(Klein wonen: trend of hype, juni 2017): lage bebouwingsdichtheid, eigen verantwoordelijkheid van 
deelnemers (zelfbouw is cruciaal), duurzaamheid en tijdelijk gebruik.  
 
Het gemeentelijke experiment gaat uit van diversiteit en zet de tiny house-bewoners voorop. Elk tiny house 
wordt door één individuele initiatiefnemer ontwikkeld. Er wordt nu niet voor gekozen om bouwers, 
projectontwikkelaars of woningcorporaties meerdere, uniforme tiny of small houses turn key te laten plaatsen 
en te verkopen of verhuren. De gemeente ziet dit als een ander vraagstuk.  
 
Het experiment legt sterke nadruk op innovatie en de duurzaamheid van een tiny house in de brede zin van 
het woord (o.a. circulariteit, materiaalgebruik, energieprestatie, zelfvoorzienendheid). Bij de aanmelding zal 
een initiatiefnemer zijn visie en motivatie moeten geven. Aan het tiny house mag met nog niet helemaal 
bewezen technieken geëxperimenteerd worden, mits er geen overlast ontstaat.  
 
De gemeente kiest bewust voor tiny houses voor 1 à 2 personen omdat die het beste bij de tijdelijke, 
experimentele gedachte en het verkleinen van de ecologische voetafdruk passen.  
 
Het experiment sluit het zoeken naar particuliere grond voor en het ontwikkelen van tiny of small houses 
door anderen dan de gemeente niet uit. Ideeën hiertoe zullen aan bestaande wet- en regelgeving en het 
eigen volkshuisvestingsbeleid worden getoetst 
 
De tiny houses zijn een tijdelijke invulling van grond die (nog) geen woonbestemming heeft.  
 
Gelet op aspecten als goede bereikbaarheid per openbaar vervoer, zichtbaarheid van het experiment en het 
creëren van een community, kiest de gemeente voor een locatie in het stedelijk gebied. Daarbij komt dat een 
los tiny of small houses-wijkje buiten de stad niet voldoet aan provinciale en gemeentelijke kaders, zoals 
Wonen in het landelijk gebied (13-2-2014) en Perspectief voor de woningbouwprogrammering in de dorpen 
van Apeldoorn 2018-2020 (7-12-2017). 
 
De locatie (Zuidbroek, achter Nijbroekseweg 40) kan 10 tot 15 tiny houses aan. Vooralsnog verloten we in 
één keer 10 plekken.  
 
Voorwaarden 
Een tiny house moet het hele jaar bewoonbaar zijn.  
 
Het gaat om een tijdelijk experiment: er wordt ruimte geboden voor maximaal 5 jaar, ongeacht wanneer een 
tiny house-eigenaar zich meldt. Hierna moeten de tiny house-eigenaren de locatie in principe leeg en schoon 
worden opleveren.  
 
Een tiny house is maximaal netto 28 m² vloeroppervlakte, eventueel inclusief 1 volwaardige 
bovenverdieping. Bovenop het tiny house mag duurzame energie opgewekt worden.  
 
Een tiny house kan worden gebouwd of (tweedehands) worden aangeschaft. Doorslag gevende criteria zijn 
maatvoering, duurzaamheid en motivatie van de initiatiefnemer.  
 
Omdat zelfrealisatie een belangrijk onderdeel van de ‘leefstijl tiny houses’ is, worden minimaal 7 plekken 
hiervoor gereserveerd.  
 
De tiny houses zijn welstandsvrij.  
 
Per tiny house is een kavel met een bruto oppervlakte van gemiddeld 200 m² nodig. 
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Elk tiny house mag 100 m² gebruiken (w.v. maximaal 35 m² voor het bouwwerk). De resterende ruimte is vrij 
te gebruiken door alle tiny house-eigenaren.  
 
De tiny houses zijn off grid (zelfvoorzienend, geen aansluiting op riool, gas, elektra en kabel). De tiny house-
eigenaren zorgen zelf voor een drinkwateraansluiting of een zuiveringssysteem van hemel- of afvalwater 
(groene wand enz). Uit oogpunt van duurzaamheid gaat de voorkeur naar zuivering uit.  
 
De tiny house-eigenaren parkeren op locatie en zorgen niet voor extra parkeerdruk in de openbare ruimte. 
De voorkeur gaat uit naar zo min mogelijk parkeerplaatsen en duurzame mobiliteit (deelauto, openbaar 
vervoer enz).  
 
De tiny houses zijn gemakkelijk verplaatsbaar. 
 
De initiatiefnemer woont er zelf en verhuurt niet (geen vakantieverblijf of tweede woning). 
 
Rolneming gemeente 
Aanpak 
Een initiatiefnemer meldt zich door het indienen van een opzet en een motivatie. Die toetst de gemeente. Er 
moeten echter onbedoeld niet allerlei handhavingskwesties ontstaan. Dit kan betekenen dat de gemeente 
sommige dingen niet helemaal vrij laat dan wel contractueel vastlegt.  
 
De lichte toetsing houdt in dat naast harde criteria (oppervlakte, hoogte, verplaatsbaarheid enz) vooral naar 
innovatie, duurzaamheid en motivatie gekeken wordt. Hierbij wordt zo veel mogelijk van een ondergrens 
gebruik gemaakt, opdat er voldoende ruimte voor initiatiefnemers is om te experimenteren.  
  
Na loting van de getoetste ontwerpen mogen de indieners samen een verkaveling maken. De gemeente zal 
zo nodig deze workshop(s) ondersteunen. Er zal uit oogpunt van o.a. privacy en veiligheid enige zonering 
nodig zijn. Het centrale idee bij de verkaveling is losse spreiding in een grote (groene) ruimte en het 
voorkomen van een camping-achtige uitstraling.  
 
Het tiny house staat er binnen een jaar na het bekend worden van de verkaveling. Zo niet, dan vervalt het 
contract en wordt een nieuwe loting voor de vrij komende plek gedaan.  
 
Uit vergelijkbare experimenten is gebleken dat voor zowel initiatiefnemers als omwonenden een vaste 
contactpersoon bij de gemeente nodig is.  
 
De gemeente is zeer terughoudend met het ontwikkelen van nieuwe regels naar aanleiding van onvoorziene 
omstandigheden op de locatie. Het is een experiment. Inherent hieraan is dat er succes, maar ook 
mislukkingen zijn in het streven naar autarkie, energiezuinigheid enz.  
 
Alleen wanneer zich onhoudbare situaties voordoen, grijpt de gemeente in. Voorafgaand aan het experiment 
en bij herhaling zal de gemeente aangeven dat de veiligheid van de tiny houses een verantwoordelijkheid 
van de eigenaar is. De gemeente laat geen keuringen uitvoeren. Door middel van een half verharde weg 
wordt de toegankelijkheid voor hulpdiensten gewaarborgd.  
 
De gemeente evalueert tussentijds de bezettingsgraad. Mede op basis hiervan besluit zij of het uitbreiden 
van de locatie of het zoeken naar en investeren in een tweede locatie opportuun is.  
 
Aan het einde van het experiment wordt met bewoners en omwonenden geëvalueerd. Een eenmalige 
verlenging met nog eens 5 jaar is dus mogelijk. Afhankelijk van de evaluatie en de marktvraag op dat 
moment is ook mogelijk om een additionele locatie tijdelijk in gebruik te nemen (mits die voorhanden is) of de 
tiny house-eigenaren te vragen naar een andere locatie te verhuizen (‘stadsnomaden’).  
 
 
Bemensing 
De uitvraag wordt door de eenheden Veiligheid & Recht en Projecten/Vastgoed/Grond gedaan.  
 
Voorlichting over de uitvraag, de toetsing en de loting geschiedt door en in samenwerking met De Kavels + 
Panden winkel.  
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Voor de lichte toetsing stelt de gemeente een team van adviseurs van (voornamelijk) de eenheid Ruimtelijke 
Leefomgeving samen. Hierbij wordt ervaring die met de call opgedaan is gebruikt. 
 
Het experiment vindt in afstemming met de projectgroep Zuidbroek en de stadsdeelmanager noordoost 
plaats.  
 
 
Ruimtelijke aspecten 
 

   
 
Voor het experiment stelt de gemeente tijdelijk eigen grond beschikbaar.  
 
De tiny houses maken geen deel uit van het woningbouwcontingent. 
 
De gemeente ontvangt een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de grond.  
 
De gemeente prepareert de locatie sober. Vertrekpunt hierbij is dat de tiny house-eigenaren de ruimte 
moeten hebben om te experimenteren en om de locatie naar eigen inzicht in te richten en door 
zelfwerkzaamheid op de kosten te besparen. De gemeente voorziet wel in:  

- een half verharde toegangsweg aan de zuidkant (zodat de bewoner van de Nijbroekseweg 40 geen 
verkeer langs zijn huis krijgt); 

- verbeteren van de ontwatering; 

- een halve groene kraag die de locatie van Nijbroekseweg 34, 36 en 40 afscheidt en beschutting 
geeft (en die ook na het vertrek van de tiny houses bijdraagt aan de beeldkwaliteit).  

 
De gemeente legt op de locatie dus niet een helofytenfilter, een overkapping voor fietsen, een vorstvrij hokje 
voor een wasmachine enz aan.  
 
De gemeente houdt een strook van 1.300 m²  tussen de locatie en de Nijbroekseweg 40 vrij.  
 
Voorlopige planning 
September – oktober: besluitvorming 
November – januari 2019: voorbereiden uitvraag  
Februari – maart: uitvraag 
April - september: contracten met initiatiefnemers, terreinplan maken en terrein prepareren 
Oktober: start bouw of plaatsing eerste tiny houses 


