
I n v e n t a r i s a t i e

FAAL- EN SUCCESFACTOREN 
van klimaatadaptieve en natuurinclusieve

tiny house concepten 

2 3 - 0 6 - 2 0 2 1



Faalfactoren ambtenaren/politiek 



Communicatie
Burgers met emotie
Overheid ambtelijk

Beschikbaarheid
Projectontwikkelaars hebben 

de grond reeds opgekocht

Projectontwikkelaars
Hebben expertise en 
netwerk om snel en 

professioneel te handelen

Geen maatwerk
Strikt hanteren van
wet- en regelgeving 

Weinig 
Referentieprojecten

Omdat het een relatief 
nieuw fenomeen is

Weinig ervaring
En te weinig oog voor 
klimaatadaptieve en 

natuurinclusieve
woonconcepten

Niet integraal
Projecten worden niet 
integraal aangevlogen, 

maar veelal alleen vanuit 
Ruimtelijke ordening 

Geen structuren
Over hoe om te gaan met 

bewonersinitiatieven/ 
bewonersparticipatie 

Gedrag/houding
Defensief en controlerend

Hoge grondprijs
Waardoor businesscase 

lastig sluitend te krijgen is



Succesfactoren ambtenaren/politiek 



Diversificatie
Van het woningaanbod 
(Tiny houses als extra 
nieuwe woonvorm)

Natuurinclusief
en klimaatadaptief: 

bewoners en gemeente geven dit 
samen vorm en implementeren samen.

Open houding
Van alle betrokkenen

Kansen
En mogelijkheden op 
alle beleidsterreinen

Vertrouwen
Werken op basis van vertrouwen

Win-win
Situaties creëren

Integrale benadering
Vanuit verschillende diensten 

(ruimtelijke ordening, duurzaam-heid
vergunningen, groen, wonen, sociaal 

domein, educatie…

Innovatie
Oog voor innovatie en creativiteit

Grond 
beschikbaar stellen

voor dergelijke initiatieven, met 
minder zware procedures voor 

bewonersinitiatieven

Wel maatwerk
Ook in interpretatie 
wet- en regelgeving 

Begrip en respect
Voor het burgerinitiatief 

Flexibel
Omgaan met betalingsmomenten 

bij leges, aanschaf grond etc.



Faalfactoren landeigenaren



Onbekendheid
Met gemeentelijke 

procedures

Niet vrijwillig
Overstappen naar nieuwe 
invulling grond, b.v. door 

gebrek aan bedrijfs-
opvolging

Onbekend 
maakt onbemind

Spannend proces, met 
veel processtappen

Introvert
Eigenaar is regelmatig 

introvert. Vraagt nieuwe 
basishouding bij erfdelen

Onbekendheid
Nog weinig 

voorbeeldprojecten 

Onduidelijk
Hoe juridisch, 

organisatorisch en 
financieel vorm te geven

Afstemming
Met de buurt / hoe om 
te gaan met inspraak 

en afstemming

Angst
Voor overlast / 

inbreuk op privacy / 
mensenwerk is spannend 

Impact van plannen
(op het terrein) en de beno-
digde kosten infrastructuur 

moeilijk te overzien 

Onbekendheid
Met (on-)mogelijkheden 
van bestemmingsplan

Overheid:
anders aanvliegen dan 
met een traditioneel 
projectontwikkelaar

Onduidelijkheid
Wie aanspreekpunt is 

van een initiatief

Onbekendheid
Om samen invulling van 
het plan vorm te geven

Uitdaging
Om goede infrastructuur te 

maken op eigen terrein 
(ook in kader van veiligheid 

en t.b.v. hulpdiensten)

Onbekendheid
met mogelijkheden 

alternatieve 
inkomstenbronnen



Succesfactoren landeigenaren



Risicospreiding
Door gestapeld verdienmodel 

met het land op het terrein en met 
gezamenlijk onder-nemerschap

Ontzorgen
Van landeigenaar, door als 
initiatief het voortouw te 

nemen in proces

Uitbreiding 
inkomsten:

initiatief neemt financiële 
middelen mee voor ontwikkeling 

en onderhoud van het erf

Ontwikkeling
Tijd nemen voor ontwikkeling

Taal en begrip
met elkaar ontwikkelen

Inpassen
in landschap, waardoor 

biodiversiteit wordt bevorderd 

Brengt reuring
In het gebied. Kansen voor natuur-

inclusieve en klimaatadaptieve
gebiedsontwikkeling met 
meerdere ondernemers

Samenwerking
met respect voor natuur 
en impact op omgeving 

Nieuwe invulling
Van een terrein, waar hij/zij ook 

zelf gebruik van kan blijven maken

Biologisch
één van de onderzochte initiatieven 

is nu bioboer, en door meer 
ondernemers bij het land te 
betrekken, is er garantie op 

opvolging die ook biologisch boert. 

Bij start initiatief:
buurt betrekken en hun 

wensen meenemen in het plan

Win-win
Uitgaan van de win win win 



Faalfactoren burgerinitiatieven



Welk loket?
Waar moeten we zijn om een idee 

/ aanvraag in te dienen

Niet dezelfde taal
Spreken niet de ambtelijke taal / 

wetgevende taal

Procedures
Niet gewend om te gaan met 
gemeentelijke en provinciale 

procedures

Verantwoordelijkheid
Geen verantwoordelijkheid 

nemen voor het proces

Geen inzicht
Bestemmingsplannen 

(denken dat alles overal kan) 

Kosten
Worden vaak onderschat

Doorlooptijd
En risico’s 

worden onderschat 

Geen totaaloverzicht
Van consequenties voor 

natuur en beheer 

Tijdelijkheid
Brengt onzekerheid en 

hoge kosten met zich mee

Wet-regelgeving
Weinig kennis en begrip voor 

wet- en regelgeving 

Teveel emoties
Te weinig oog voor zakelijkheid / 

veelal geen benadering vanuit 
ondernemerschap 

Geen ‘nee’
Kunnen accepteren Klimmen 
hoger in de ambtelijke ladder



Succesfactoren burgerinitiatieven



Waarde gedreven
Initiatieven, willen ook maat-
schappelijke waarde leveren

Intrinsiek gedreven
Om klimaatdoelstellingen 

te halen 

Global Goals
Gedreven om samen met de 

overheid Global Goals te 
realiseren in bouw, omgang met 

elkaar en de omgeving. 

Vrijwilligerswerk
bereidheid vrijwilligerswerk te 

doen en bij te dragen aan 
aanleg/beheer/onderhoud van 

het (kwetsbare) landschap 

Betaalbaar bouwen
Door beperkt formaat en 
wellicht door gebruik van 

circulair materiaal

Duurzaam
zoeken duurzame oplossingen 

voor gebruik van energie en water

Betrokkenheid
Enorme betrokkenheid en 

gedrevenheid 

Groepssamenstelling
gemêleerde groep (leeftijd, 

achtergrond, diversiteit) zorgt 
voor goede dynamiek 

Sociale cohesie
Door opzetten van duurzame 
woon-leefgemeenschappen

Innovaties
Toepassen van innovaties 

in de praktijk 

Voorbeeldfunctie 
Hebben, niet alleen voor de 

koplopers maar ook voor het 
peloton

Creatief
Enthousiast & innovatief 

Circulariteit
Oog voor circulariteit, bouwen 
met lage ecologische footprint

Trajecten
Om met elkaar te leren over 
burgerparticipatie en burger 

leiderschap 

Met heldere
Realistische en professionele 

businesscase aanvliegen. 

Professionele
Begeleiding van community 
building en werving/selectie 

bewoners 

Ontzorgen
Van politiek en ambtenaren, 
door professionele aanpak

Leefomgeving
Veel oog voor persoonlijke 

leefomgeving 

Doorstroming
Bevordert doorstroming

Rollen, taken en 
bevoegdheden

helder hebben tussen initiatief, 
overheid en landeigenaren



Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep:

Schagen: LiberTerra community die zich inzet voor regeneratieve Landbouw & ‘Korte Keten Voedsel’ (ontwikkelfase)

Langedijk: LiberTerra Geestmerambacht; community met Kenniscentrum Natuurlijk Bouwen en WEconomy (gerealiseerd)
Mieke Elzenga (coördinator werkgroep, Elzenga Consultancy - LiberTerra), mieke.elzenga@gmail.com

Bergen: permanente locatie, liggend in Bijzonder Provinciaal Landschap, CPO (planfase)
Monique van Orden (voorzitter stichting Tiny House Nederland) hallo@tinyhousenederland.nl

Haarlemmermeer: Tiny Groenmakers; met kleine voetafdruk woonruimte bieden binnen de MRA (ideefase)
Martine Meulmann (Circulair Wonen/Tiny Groenmakers) circulairwonenhm@gmail.com

Hilversum: Vonk, kleinschalige, binnenstedelijke duurzame broedplaats, met wonen en werken. (is gerealiseerd en met nieuw idee)
Marileen Fabels (kwartiermaker Vonk - Hilversum) hallo@vonkindewijk.nl

Opdrachtgever

Team Groen Kapitaal, provincie Noord Holland 

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) provincie Noord Holland
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