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Besluitenlijst Duurzaamheidstafel 22 maart 2022 

 

Tiny House community Schimmert 

Aanvrager: A. Spier 
Datum aanvraag: 11 januari 2022 
Omschrijving project/activiteit: Educatieve projecten, dagen en lezingen 
Gevraagde bijdrage: 10.000 euro 

Besluit: De aanvraag voor 10.000 euro subsidie wordt gefaseerd toegekend per uit te voeren maatregel 
onder de volgende voorwaarde en adviezen: 

 

Voorwaarde: 

 Het bestemmingsplan dient gewijzigd te zijn voordat tot subsidiëring kan worden 

overgegaan. Hierdoor vindt de waarborging plaats dat de educatieve plannen uitgevoerd 

worden die de Duurzaamheidstafel essentieel vinden. De Tiny House community geeft in 

overleg met de aangewezen ambassadeur aan, wanneer voor elke maatregel geïnvesteerd 

dient te worden.  

De Ambassadeur van de Duurzaamheidstafel is de contactpersoon voor de aanvrager die 

alle ontwikkelingen rondom de aanvraag communiceert met de Duurzaamheidstafel en 

gemeente. 

  

Adviezen: 

 

 Om een helder beeld te krijgen op de uitvoering en ook toekenning van de subsidie wordt 

geadviseerd om een faseplanning op te stellen en te delen met de Duurzaamheidstafel. In 

deze planning staan richtlijnen wanneer in welke maatregelen geïnvesteerd dient te 

worden. De planning kan als richtlijn worden gebruikt voor het uitkeren van de subsidie 

en de hoogte ervan. 

 

 De Duurzaamheidstafel adviseert contact op te nemen met bestaande gelijksoortige 

projecten in Beekdaelen om te leren van de lokale ervaring. Mogelijk is door verdere 

afstemming samenwerking mogelijk. 

De locaties De Reusch in Schimmert en het Clemensdomein in Merkelbeek worden 

geopperd als goede voorbeelden.  

 

 Het is geadviseerd en gewenst om voor draagvlak en continuïteit te zorgen van de 

activiteiten. Op deze manier heeft de subsidie effect voor de lange termijn en kan worden 

voorkomen dat het een incidenteel karakter heeft en de subsidies alleen ten goede 

komen aan de Tiny House Community. Aanbeveling in dit kader is om de basisscholen in 

Beekdaelen actief te benaderen en de activiteiten te laten opnemen in de 

schoolwerkplannen. 

 


