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Introductie

Welkom
Wie is wie

Wat gaan we doen:

TERREIN EN 
TINY HOUSE BEKIJKEN

OVER DE COÖPERATIE WOLDWIJK
OVER HET PLAN TINY HOUSING

OVER DE REALISATIE VAN HET PLAN
&

OVER HOE MEE TE DOEN



Coöperatieve Vereniging
Woldwijk UA:

•Op Stee:
- zelfoogsttuin
- boerderij, bijgebouwen en boerenerf
- Mas con Menos, bio-bouwcollectief

•Agrarisch Natuurbeheer:
- plas/dras zone
- weidevogelgebied
- lokaal vlees
- educatie

•Energiecoöperatie Ten Boer
•Info centrum Natuurlijk Bouwen
•Tiny Housing



Condities
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proefproject nieuwe omgevingswet I&M – omgevingsteam 

OT
toetsing constructieve- en 

brandveiligheid, gezondheid. 



Uitganspunten Tiny House

SAMEN EEN ZORGZAAM TINY HOUSE WIJK OPZETTEN

EXPERIMENTEREN MET DUURZAME OPLOSSINGEN

KENNISDELEN OVER ONZE ERVARINGEN EN OPLOSSINGEN 



Condities

impressie



planonderdelen



planonderdelen

Collectief aanleggen van: 

• Ontsluitingswegen en parkeervoorziening
• Helofytenfilter ten behoeve van grijswaterzuivering
• Gemeenschappelijk aansluitpunt voor stroom en drinkwater
• Gezamenlijke schuur 
• Mogelijk nog nader uit te werken, gezamenlijk composteren en groenaanleg

Individueel voorzien in:
• Compostsysteem voor toilet (er is geen zwartwater zuivering of riool)
• Buffertank ten behoeve van grijswateropslag en aansluiting op gezamenlijke 

pompput naar helofytenfilter (nader te specificeren)
• Indien gewenst stroom en wateraansluiting op gemeenschappelijk aansluitpunt
• Verharding en terreininrichting op eigen perceel (ca 20x40m)



Condities

Kostenraming

maandlasten

standplaatshuur  (ca 800m2) €                  200 

reserveringsbijdrage (onderhoud verharding en overige voorzieningen) €                    50 

gemeentelijke heffingen (afvalstoffenheffing, verontreiningsheffing, watersysteemheffing, OZB) €                    25 

indien van toepassing aflossing lening (hypotheek) PM 

€                  275 

eenmalige investeringen

collectieve aanleg basisvoorzieningen (verharding, grijswaterzuivering, drinkwater, stroom) €              2.000 

individuele aansluiting op basisvoorzieningen (verharding tbv Tiny House, aansluiting op basisvoorzieningen) €              1.500 

bouw Tiny House en erfinrichting PM 
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OVER DE COÖPERATIE WOLDWIJK
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Planning

planning

februari Voorlichting geïnteresseerden en 

werven deelnemers

maart Goedkeuring plan door gemeente

Selectie deelnemers 

Oprichten vereniging

Nadere uitwerking 

met deelnemers  

Werkvoorbereiding

april/mei Aanleg basis voorzieningen

eind mei 1e toetreding Tiny Houses



Condities

Meedoen



Procedure

Bij belangstelling eigen voorstel voor een Tiny House indienen

Toetsing en selectie door initiatiefnemers van het eerste uur
(Rox, Paula)

Uitwerking Tiny House bespreken met het Omgevingsteam (OT)

Bij akkoord door het OT toetreding tot het initiatief


