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De raad van de gemeente Waterland, 

constateert dat:  

 jongeren, die het ouderlijk huis willen verlaten en een woning willen kopen, beperkt zijn in 
hun keuze gezien het beperkte aanbod van betaalbare woningen in Waterland;  

 dit ook geldt voor volwassenen die vrijwillig of noodgedwongen van woning gaan wisselen; 

 er een tendens gaande is onder jongeren en volwassenen, om duurzamer te willen leven; 
een tendens die zich ook vertaalt in kleiner wonen, minder spullen om zich heen willen 
hebben en bewuster willen omgaan met hun omgeving; 

 diverse gemeenten reeds ervaring hebben met 'Tiny Houses' als duurzame en betaalbare 
woonvorm (zoals Alkmaar, Almere en Boekel). 

 

overweegt dat: 

 het ‘Tiny Houses’ concept voortkomt vanuit voorgenoemde wensen/frustraties en hier een 
oplossing voor biedt door middel van een klein en duurzaam vervaardigd huis; 

 de huidige regelgeving mogelijk belemmeringen opwerpt voor het legaal bewonen van een 
‘Tiny House’; 

 een initiatiefnemer plannen heeft om een “Tiny Houses” project in Waterland te realiseren.  

 

verzoekt het college:  

 een proactieve houding aan te nemen in het faciliteren van initiatieven met betrekking tot 

‘Tiny Houses’; 

 constructief te zoeken naar mogelijkheden om eventuele belemmeringen in de bestaande 
regelgeving weg te nemen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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Toelichting:  

Het Tiny House Movement krijgt in toenemende mate voet aan grond in Nederland. Het voorziet in 

kleine woningen van maximaal 50 m2 die in beginsel tijdelijk ergens worden neergezet en in veel 

gevallen geen aansluiting op elektra, water of riool nodig hebben, maar met creatieve en innovatieve 

technieken volledig selfsupporting zijn. Een goed voorbeeld van circulaire economie op een beperkt 

aantal vierkante meters.  

Mensen kiezen niet zomaar voor een Tiny House; dat is een welbewuste en goed overwogen keuze. 

Zoals de beweging zelf op haar website schrijft:  

“Een Tiny House is voor ons de ideale basis om een bewuster en duurzamer leven te creëren. Door het 

leven in een Tiny House ontdek je wat je echt nodig hebt, wat je echt gelukkig maakt, en het 

stimuleert je bewuster om te gaan met je verbruik.”  

Door het innovatieve, creatieve en duurzame karakter, past het Tiny House concept uitstekend in de 

kernwaarden en de visie van Waterland en verdient daarmee een coöperatieve en faciliterende rol 

van het gemeentebestuur.  

 

 

Voorbeeld:  

 


