Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!

Nota van Inlichtingen
Deze nota kent telt twee bijlages: 1) plankaart, 2) artikel Homeruspark
Gepubliceerd 25 maart 2016
Deze Nota van Inlichtingen bevat aanvullende informatie van de uitschrijver, gevolgd
door de vragen en antwoorden die zijn gesteld in de vragenronde van de prijsvraag.
Deze vragenronde is gesloten op 14 maart 2016 om 10.00 uur. Het bepaalde in deze
Nota van Inlichtingen gaat voor het bepaalde in het Reglement van de
ideeënprijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!’.

AANVULLING REGLEMENT DOOR UITSCHRIJVER
1.
Voor elektriciteit geldt dat een aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk, maar niet
verplicht is.
2.
Almere Poort is stadsverwarmingsgebied voor wat betreft warmte en warm tapwater.
Nuon is eigenaar en beheerder van het warmtenet. In het gebied geldt een
aansluitingsplicht. In overleg met Nuon is afgesproken dat, vanwege het
experimentele karakter van de BouwEXPO Tiny Housing, naast de standaard
aansluiting op het warmtenet (niet mogelijk voor Tiny Housing Pioniers), ook andere
oplossingen voor warmtevoorziening mogelijk zullen zijn. Afhankelijk van de ideeën
en wensen van de na afronding van de prijsvraag geselecteerde bouwers, zal tijdens
de uitwerking van de ideeën tot een realiseerbaar ontwerp in gezamenlijk overleg met
de gemeente en Nuon afgestemd worden, op welke manier de warmtevoorziening
binnen het gebied aangelegd zal worden. Als u dus een volledig zelfvoorzienende
oplossing heeft, dan is het in deze specifieke bouwlocatie mogelijk om af te zien van
stadsverwarming. Ook een gezamenlijke energievoorziening kan in dat kader
onderzocht worden. Dit zal altijd in overleg met Nuon en de gemeente plaatsvinden.
3.
De schaal waarop de maquette uitgevoerd dient te worden is vergroot van maximaal
1:50 naar maximaal 1:20. Met andere woorden, u bent vrij in de keuze van de schaal,
mits deze niet meer bedraagt dan 1:20. Vergeet u niet de maquette en ook het liggende
A3 bord in te dienen bij kantoorgebouw Alnovum in Almere! Zie ook het antwoord op
vraag 51 voor data, tijden en adres.
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4.
Voor het woonmilieu Tiny Housing Tijdelijk gelden de grondkosten zoals vermeld in
paragraaf 3.2 van het reglement voor de gronden die na afloop van de periode van
tijdelijke bewoning ingericht en gebruikt zullen worden als openbare terreinen (te
weten de straten en parkeerplekken). Deze terreinen zijn op de plankaart die als bijlage
aan deze Nota van Inlichtingen is gehecht herkenbaar met de egaal oranje kleur.
Het terrein op de plankaart aangeduid met lichte en donkere oranje strepen kan
tijdelijk “om niet” beschikbaar worden gesteld voor (moes)tuinen en dergelijken.
Mocht een deelnemer op dit terrein zijn Tiny House Tijdelijk willen plaatsen, dan is
dat ook mogelijk, maar dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat in dat
geval over de grondprijs nog BTW verschuldigd is.
5.
Er zijn vragen gesteld over de mogelijkheid tot deelname aan de prijsvraag door
medewerkers van overheidsorganisaties als de Rijksoverheid en de gemeente Almere.
In beginsel geldt dat medewerkers van een bedrijf waarvoor de juryleden werkzaam
zijn alsmede participanten in een gezamenlijke onderneming uitgesloten zijn van
deelname. Het kan echter voorkomen dat sprake is van een werksituatie waarin
duidelijk is dat er geen werkrelatie bestaat en ook geen contact zal zijn tussen de
medewerker en het betreffende jurylid over de prijsvraag in het algemeen of de
inzending in het bijzonder. In een dergelijk geval dient op individuele basis bezien te
worden of deelname aan de prijsvraag tot de mogelijkheden behoort.
Kandidaat-deelnemers die in een dergelijke situatie verkeren of twijfelen of een
dergelijke situatie op hen van toepassing kan zijn, wordt geadviseerd om
voorafgaande aan de inzending contact op te nemen met de contactpersoon van de
uitschrijver van de prijsvraag via bram.talman@arch-lokaal.nl om hun specifieke
situatie toe te lichten en te kunnen beoordelen of deelname voor hen mogelijk is. De
uitschrijver besluit of zij deelname door de betreffende kandidaat toelaatbaar acht. Dit
besluit betreft een exclusieve en discretionaire bevoegdheid van de uitschrijver.
Afhankelijk van de specifieke situatie (per geval te beoordelen) kan de uitschrijver
extra eisen aan de deelnemer stellen om de anonimiteit te waarborgen en
belangenverstrengeling te voorkomen. Er dient rekening gehouden te worden dat een
reactie tenminste twee werkdagen in beslag kan nemen.

DEELNAME
6.
a) Graag ontvang ik alle vragen en antwoorden van de andere deelnemers. Is dat
mogelijk?
b) Worden er deadlines gesteld aan het uit te geven Nota van Inlichtingen in de vorm
van aantal en tijdstipdata aangezien er wordt gesteld bij paragraaf '4.3 Nota van
Inlichtingen' en hoofdstuk 9 dat 'het tijdig stellen van vragen en zich op de hoogte
stellen van de gepubliceerde Nota van Inlichtingen behoort tot de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemers'?
Tot 14 maart was de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen (reglement 4.3). Alle binnen
de daarvoor opengestelde termijn ontvangen vragen en de daarop verstrekte antwoorden
zijn geanonimiseerd opgenomen in deze Nota van Inlichtingen. De Nota is conform
reglement 4.3 en 7 op de website van de prijsvraag gepubliceerd.
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7.
a) Hoef ik niet vooraf te registreren, doe ik mee zodra ik een ontwerp heb ingediend?
b) Is er een inschrijfformulier? En is inschrijving nodig?
c) Is het juist dat er geen inschrijving vooraf is en slechts uploaden voldoende is?
Registratie vóóraf is niet nodig. Echter het uploaden van de digitale inzending is niet
voldoende. Het liggende A3 bord en de maquette dienen fysiek te worden ingeleverd bij
kantoorgebouw Alnovum in Almere op woensdag 20 april 2016, met een tweede gelegenheid
voor het inleveren op zaterdag 23 april as. Zie het reglement 5.3 voor adres en tijden, als ook
het antwoord op vraag 51.
8.
a) Zijn er kosten aan deelname verbonden?
b) Dient inschrijfgeld betaald te worden?
Nee. Deelname aan de ideeënprijsvraag geschiedt met gesloten beurzen. Meedoen is
kosteloos doch geschiedt voor eigen rekening. Door de uitschrijver wordt geen vergoeding
beschikbaar gesteld voor deelname (reglement 4.4).
9.
a) Mag ik als penvoerder twee projecten aandragen? Bijvoorbeeld voor Tiny Housing
Tijdelijk en Tiny Housing Pioniers?
b) Kunnen door één partij meerdere ideeën worden ingezonden?
c) Mag ik als penvoerder (alle) drie en dan wel opvolgende, projecten aandragen? Dus,
een basis, voor nr 3, gekoppeld of gecombineerd en aangevuld met
(gemeenschappelijke) voorzieningen en installatie voor 2 en voor nr 1 een totaal
project met alles ‘self supporting” enz. op blz 7 staat één van de beschikbare locatie,
maar dat gaat over de realisatie en niet over het concept.
d) Er wordt geschreven dat de inzender maar één inzending mag indienen. Betekent
dit dat de inzender ook maar op één van de drie woonmilieus mag inschrijven? Of mag
de inzender ook op meerdere woonmilieus tegelijkertijd inschrijven?
e) Is een combinatie van woonmilieus mogelijk waarbij de combinatie op verschillende
manieren kan worden geïnterpreteerd?
f) Is een combinatie van woonmilieus met een door de inzender/deelnemer
aangegeven voorkeursmilieu mogelijk?
Deelnemers mogen slechts éénmaal één inzending indienen (reglement 4.1) en moeten dus
een keuze maken voor een specifiek woonmilieu c.q. locatie. Een penvoerder maakt deel uit
van het team en kan dus ook maar één keer bij een inzending betrokken zijn. Zie ook
antwoord op onderstaande vraag.
10.
Is het mogelijk dat de jury een inzending selecteert voor een ander woonmilieu dan het
door de inzender gekozen milieu indien zij van mening zijn dat de inzending daar beter
tot zijn recht komt?
Nee, de jury geeft een samenhangend en integraal oordeel over een inzending binnen het
door de inzender gekozen woonmilieu (reglement 6.2).
11.
Is het toegestaan om van 1 concept (basis) meerdere varianten op te stellen?
(Bijvoorbeeld met verschillende ambities)
Het indienen van meerdere volwaardige varianten c.q. alternatieven is niet toegestaan. Zie
ook het antwoord op vraag 9. Een basishuisje met keuzemogelijkheden voor de gebruiker is
wel toegestaan. Uiteraard moet steeds voldaan worden aan de (rand)voorwaarden voor
deelname zoals opgenomen in het reglement.
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12.
a) Wij hebben een bestaand, flexibel, concept dat ook geschikt is als Tiny House.
Mogen wij dit ontwerp indienen?
b) Is het toegestaan om mee te doen aan de prijsvraag met een eerder door inzender
gerealiseerde woning die voldoet aan de gestelde randvoorwaarden?
Dit is aan de deelnemer.
13.
a) Kan er zoals in hoofdstuk 9 wordt aangegeven dat als de uitschrijver bepaalt om de
prijsvraag om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te staken of op te
schorten, de deelnemer zonder opgaaf van reden zich terugtrekken waarbij eventueel
ingezonden werk als niet verzonden wordt beschouwd?
b) Kan de deelnemer zonder opgaaf van reden zich terugtrekken waarbij eventueel
ingezonden werk als niet verzonden wordt beschouwd en is hiervoor een deadline?
c) Kan de deelnemer zonder opgaaf van reden zich terugtrekken bij wijzigingen van de
ideeënprijsvraag waarbij eventueel ingezonden werk als niet verzonden wordt
beschouwd?
Na indiening van de inzending kan deze niet meer worden teruggetrokken. Indien echter de
uitschrijver van de prijsvraag na de sluiting van de termijn voor inzending zou besluiten tot
het definitief staken of intrekken van de prijsvraag zullen alle ontvangen inzendingen door de
inzenders teruggenomen kunnen worden.
14.
Waarom moet bij de ideeënprijsvraag de deelnemers gegarandeerd vrijwillig
producten leveren waarbij is voldaan aan het reglement, de bijlage en nota van
inlichtingen om mee te mogen doen met de ideeënprijsvraag om hiermee in
aanmerking te kunnen komen voor een prijs, terwijl er in tegenstelling geen enkel
garantie voor een prijs voor de betreffende winnaars is gegeven en er eveneens geen
garantie wordt gegeven voor het gestelde aantal winnaars?
Dat is inherent aan het karakter de ideeënprijsvraag. Mensen worden gevraagd om ideeën
aan te leveren; de beste ideeën kunnen worden gehonoreerd. De jury beoordeelt de ideeën
zelfstandig. Daarover kan op voorhand geen uitspraak worden gedaan. Deelname is op
basis van vrijwilligheid doch geschiedt volgens de regels van de prijsvraag. Het intellectuele
eigendom van het ingezonden idee blijft bij de inzender.
15.
Wat wordt bedoeld met Verklaring van Eigendom?
Dat is een document waarin wordt verklaard dat de inzending het geestelijk eigendom is van
de hoofdverantwoordelijke voor de inzending. Dit houdt in dat de inzender verklaart dat het
ontwerp/idee van zijn/haar hand is en akkoord gaat met gebruik daarvan voor publicitaire
doeleinden met betrekking tot de prijsvraag en de BouwEXPO door de gemeente Almere en
het Woningbouwatelier (reglement 9). De Verklaring kan worden gedownload van de
webpagina van de prijsvraag en moet bij de inzending worden ingediend (reglement 5.2).
16.
Wordt een LinkedIn verzoek of verbinding in deze gezien als ‘contact?’
Een enkel LinkedIn verzoek of verbinding wordt niet gezien als contact in verband met de
prijsvraag in de zin van onderdeel 6.4 reglement, zolang geen toenadering wordt gezocht
met vragen, opmerkingen of anderszins over de prijsvraag.
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17.
Op welke wijze waarborgt de organisatie de anonimiteit en de privacy?
De technische commissie, jury en secretaris hebben géén inzage in of toegang tot de
gegevens van de deelnemers aan de prijsvraag. De inzendingen moeten anoniem zijn en
alleen voorzien van een motto worden ingediend (reglement 5.1). De Verklaringen van
eigendom waarin de persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn opgenomen worden pas
ná de juryuitspraak geopend (reglement 6.4. en 6.5)
18.
Wie maken deel uit van Technische Commissie?
De technische commissie bestaat uit medewerkers van de gemeente Almere met specifieke
expertise plus de secretaris.
19.
Mag er nu en voor straks ook met een drone worden gevolgen? Zo ja, zijn er
beperkingen (meer dan de in NL gestelde beperkte hoogte?)
De landelijke wetgeving is van toepassing. Op het terrein van de BouwEXPO zullen ook
bezoekers aanwezig zijn. Mogelijk wordt in verband met de veiligheid van deze bezoekers
aanvullende regelgeving op het BouwEXPO-terrein van toepassing verklaard.
20.
Is er in verband met de expositie BouwEXPO een vereiste om je vooraf in te schrijven
of wordt deelname gelijktijdig bevestigd bij de inzending?
De ideeënprijsvraag ligt ten grondslag aan de BouwEXPO. Zij vormt in feite de verkennende
‘aftrap’ van de manifestatie (reglement 1.3). De winnaars worden in de gelegenheid gesteld
hun idee te concretiseren in een daadwerkelijk gebouwd Tiny House op de gekozen locatie.
Een aparte inschrijving voor de expositie BouwEXPO is dus niet van toepassing. De
winnaars worden automatisch toegelaten.
21.
Wat wordt er bedoeld met kleine gebreken zoals omschreven in hoofdstuk 9 van het
reglement?
Een klein gebrek is een kennelijke vergissing van de deelnemer en/of een beschadiging van
de ingediende stukken. Het is aan de uitschrijver van de prijsvraag om te oordelen of sprake
is van een klein gebrek en het verzoek te doen uitgaan tot reparatie. Herstel van een klein
gebrek kan nooit tot een nieuwe inschrijving leiden.

OPGAVE EN BEOORDELING
22.
Zijn de aandachtspunten harde eisen en/of voorwaarden?
De aandachtspunten zoals verwoord in het reglement 3.2 bevatten onderdelen die voor
deelnemers specifiek van belang kunnen zijn en daarom extra in beeld worden gebracht. Het
kan gaan om bepaalde mogelijkheden of beperkingen c.q. onmogelijkheden waarop de
deelnemers gewezen worden. Voor een aantal van deze aandachtspunten geldt dat
deelnemers daarover in de in te dienen tekst (reglement 5.2) een uitspraak moeten doen,
zoals bijvoorbeeld duidelijk moet zijn of het gaat om een enkele woning, óf om een cluster
van twee of drie woningen, óf om een prototype bedoeld voor seriematige productie. (Zie in
dit verband ook het antwoord op vraag 26.) Ook geven inzenders in de in te dienen tekst
voor het woonmilieu Tiny Housing Permanent aan welk kaveloppervlakte gewenst is waarbij
in het kader van de prijsvraag het maximum op 100 m2 per Tiny House is gesteld.
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23.
In de categorie ‘off the grid’ worden geen eisen gesteld aan de oppervlakte aan
buitenruimte die gebruikt mag worden. Voor bijvoorbeeld drinkwater is vaak
buitenruimte nodig om zelfvoorzienend te zijn. Dit is ook het geval als niet wordt
aangesloten op de openbare riolering. Wat zijn de uitgangspunten die hier kunnen
worden aangehouden?
De gemeente Almere heeft geen vastomlijnde uitgangspunten dienaangaande. In het kader
van deze ideeënprijsvraag is de gemeente juist belangstellend naar mogelijk alternatieve
oplossingen. Wat daadwerkelijk mogelijk zal zijn dient in het vervolgtraject van de prijsvraag
nader onderzocht te worden in samenspraak met de gemeente.
24.
“Off the Grid”: een mooie doelstelling, en met gas/ wamte en elektra met de huidige
regelgeving (en techniek) goed te doen. Maar vooral op het punt gezondheid (de
locatie ligt niet in een “filterend bosgebied”) is de kwaliteit van het drinkwater en de
afvoer van het DWA riool van belang. (Ook met een septic tank is er bij de uiteindelijke
afvoer zgn. zwart water aanwezig). Ik stel voor dat u twee mogelijkheden aangeeft
“totaal off the Grid” voor eigenbewoners (is hun gezondheidsrisico) en Off the Grid
van gas/warmte en elektra voor professionals (in verband met de verantwoordelijkheid
met betrekking tot de gezondheidsaspecten).
Voor het woonmilieu Pioniers bestaan geen mogelijkheden voor aansluiting op
nutsvoorzieningen en riool, oftewel ‘totaal off the grid’. Voor de woonmilieus Tijdelijk en
Permanent bestaat de facultatieve mogelijkheid van aansluiting. Zie ook het antwoord op
vraag 25. Vragensteller maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid met
betrekking tot gezondheidsaspecten in geval van eigenbewoning en in geval van ‘ik bouw
voor (vele) anderen’. Hoe hier mee om te gaan is in het kader van deze ideeënprijsvraag de
vrije keus van de inzender. Wat daadwerkelijk mogelijk zal zijn dient in het vervolgtraject van
de prijsvraag nader onderzocht te worden in samenspraak met de gemeente.
25.
Het huisje dat ik in gedachten heb is zelfvoorzienend. Betekent dit dat het ontwerp
alleen in aanmerking komt voor het kavel ‘zelfvoorzienend’ of kan er op het kavel met
‘gewone’ aansluitingen ook een zelfvoorzienend huis komen? Misschien krijgt het
huis een wateraansluiting als reserve en is de rioolaansluiting een optie, net als de
aansluiting voor elektra. Het ontwerp van het huis blijft qua uiterlijk exact hetzelfde.
Een ontwerp voor een zelfvoorzienend Tiny House kan op de locaties Tijdelijk en Pioniers.
Ook voor de locatie Permanent kunnen in het kader van duurzaamheid en/of betaalbaarheid
alternatieve oplossingen voor een zelfvoorzienend huisje worden voorgesteld (reglement,
bijlage, pagina 5). Zie in dit verband ook de aanvullingen 1. en 2. van deze Nota van
Inlichtingen.
26.
a) In de stukken staat dat er een open onderzoekende houding is gevraagd om het
maximale karakter van Tiny Housing te verkennen. Ook een gestapelde variant wordt
genoemd. Maar verder in het stuk wordt gesproken over een cluster van maximaal 3.
In essentie is een stapeling ook als een cluster te omschrijven. Geldt voor een
gestapelde variant een maximum van 3 woningen of mogen dat er evt meer zijn? Bij
een gestapelde variant dient er uiteraard een mogelijkheid te zijn om ook boven te
komen, een trappenhuis/constructie. Deze valt niet onder de 50m2 van het maximale
bruto oppervlak per woning, hoop ik?`
b) In geval van een cluster: mogen de woningen dan geschakeld en/of gestapeld
worden?
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c) Zijn combinaties van types inzendingen mogelijk? Zoals een cluster of community
van mobiele, seriematig geproduceerde tiny houses met eventueel een
gemeenschappelijke voorziening.
Een inzending kan bestaan uit een cluster van maximaal drie niet seriematig bedoelde Tiny
Houses (reglement 3.2). Het is denkbaar dat een dergelijke cluster van 3 woningen
gestapeld dan wel geschakeld wordt. Een winnend cluster telt in dit geval als één inzending,
maar zal feitelijk drie plekken van de in totaal 25 beschikbare plaatsen innemen.
De inzending kan ook het karakter hebben van een opmaat naar een prototype dat de
potentie in zich draagt van seriematige productie (reglement 3.2). In het kader van de
prijsvraag wordt een dergelijke inzending geteld als één winnend Tiny House waarvan één
prototype gebouwd kan worden. Wél kan de jury aanbevelen om van een winnend prototype
meer Tiny Houses te laten realiseren om zo het seriematige karakter te verduidelijken
(reglement 6.2).
De benodigde ruimte, bedoeld voor de ontsluiting van bovenliggende woningen, maakt geen
onderdeel uit van het maximum van 50 m2 BVO per woning. Vanzelfsprekend dient een
dergelijke oplossing in de gedachte van de prijsvraag ‘tiny’ te worden opgelost. Het is aan de
jury om te beoordelen of een dergelijk voorgestelde gemeenschappelijke ruimte
verhoudingsgewijs voldoende ‘tiny’ is.
27.
Mag een soort van een tweekapper? (omdat een 50m2 met de verdieping mee
gerekend wel klein is om demontabel te bouwen, en onze inzending zal niet voorzien
zijn van wielen).
Ja. Een tweekapper wordt als twee Tiny Houses gerekend. Deelnemer dient zelf aan te
geven of de inzending bedoeld is als een cluster (dus niet seriematig) of een prototype
bedoeld voor seriematige productie. Zie ook het antwoord op de voorgaande vraag.
28.
a) Op jullie website zie ik de afmeting 50m2 meerdere malen genoemd. Is dit een harde
eis?
b) Is de 50m2 bruto of netto vloeroppervlakte? Wat is de definitie binnen dit project
voor bruto woonoppervlak?
c) Het woonoppervlak is 50m2 maximaal. Is dat exclusief de buitenmuren?
d) In het geval van bijvoorbeeld strobalen in de gevel wordt het BVO onevenredig
groot. Is in dit geval een overschrijding van de 50m2 toegestaan?
50 m2 BVO is in het kader van de prijsvraag een harde eis (zie onderdeel 3.3 reglement).
BVO staat voor bruto vloeroppervlakte. Dat is de vloeroppervlakte van een ruimte die op
vloerniveau langs de buitenomtrek van de scheidingsconstructie die de ruimte omhullen is
gemeten. Dit betekent dat 50 m2 BVO dus inclusief de buitenmuren is. Dat geldt in het kader
van deze prijsvraag ook voor strobalen in de gevel.
29.
Is er een maximale inhoud (m³) voor de woningen?
Nee.
30.
a) Vanaf welke stahoogte geldt de BVO? Hoeveel mag de vrije hoogte op een
insteekverdieping zijn zonder dat deze tot het BVO gerekend wordt?
b) Er wordt in art 3.3 van het reglement aangegeven dat de BVO niet groter mag zijn
dan 50m2 (incl. berging en verdieping). Telt een entresol (al dan niet te gebruiken als
leefruimte) / open veranda / uitbouw / dakoverstek / dakterras / oppervlakte buiten het
huis maar wel beschut / ingebouwde meubels / oppervlakte van de muren (binnen- en
buitenmuren) / traptreden mee?
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Er is sprake van een Tiny House als het volledige woonprogramma (inclusief bergingen,
uitbouwen, slaapvlonders en dergelijken) is opgelost in 50m2 BVO maximaal, ongeacht de
hoogtes. Alle verdiepingsvloeren bij elkaar opgeteld mogen 50 m2 BVO niet overschrijden.
Traptreden en ingebouwde meubels worden niet meegeteld in de 50 m2 BVO.
Buitenruimtes als open veranda’s, dakterrassen en beschutte buitenruimtes worden niet
meegerekend bij de 50 m2 BVO. Dergelijke oplossingen dienen zich echter wel op ‘tiny’ wijze
te verhouden met de woning. Het is aan de jury om te beoordelen of daar voldoende sprake
van is.
31.
a) In het reglement staat geen maximale hoogte, is die wel bepaald voor goot en nok?
b) Wat is de maximale bouwhoogte voor de Tiny Houses, m.n. voor de cluster van 3
woningen?
De bouwhoogte kent geen restricties, ook niet voor een goot en een nok.
32.
In het geval van een cluster woningen leent de situatie zich uitermate voor de
realisatie van een separate gemeenschappelijke ruimte voor bijvoorbeeld een berging
of wasgelegenheid. Valt deze ruimte ook onder de maximale BVO van 50 m² per
woning, of valt deze daarbuiten?
Nee, maar deze dient zich wel op ‘tiny’ wijze te verhouden tot het totale woonprogramma.
Het is aan de jury om te beoordelen of een voorgestelde gemeenschappelijke ruimte
verhoudingsgewijs voldoende ‘tiny’ is.
33.
Is het mogelijk om (binnenshuis) gebruik te maken van een verticale trap indien
gebruik wordt gemaakt van meerdere verdiepingen (evt. in combinatie met een
kooiconstructie voor de veiligheid)? Dit in verband met de beperkte beschikbare
ruimte: een reguliere trap (cf. het bouwbesluit) neemt teveel ruimte in beslag.
Dit is aan de deelnemer. Wat daadwerkelijk mogelijk zal zijn dient in het vervolgtraject van de
prijsvraag nader onderzocht te worden. Zie ook het antwoord op vraag 34.
34.
a) Mijn vraag is of het ontwerp ook aan het bouwbesluit moet voldoen?
b) Wat wordt er bedoeld met 'De bouw van de Tiny Houses zal in een
‘laboratoriumachtige’ sfeer plaatsvinden?
c) Hoe gaan jullie om met ontwerpen van Tiny Houses die te klein zijn waardoor ze het
bouwbesluit overtreden?
d) Hoe zit het met bouwbesluittoetsing?
e) In het reglement wordt gesproken over versoepelde bouwregelgeving waar
mogelijk. Voor welke punten zal deze versoepelde bouwregelgeving gelden?
f) Is het concept van tiny housing binnen de huidige wet-en regelgeving mogelijk?
g) In paragraaf 3.3 en ook onder punt 8 wordt zijdelings verwezen naar de algemene
wet- en regelgeving ten aanzien van bouwen in Nederland, nl. het Bouwbesluit. Wordt
bij deze prijsvraag de vrijheid gegeven om op punten af te wijken van het Bouwbesluit,
zoals bijvoorbeeld bij minimale afmetingen van kamers of tochtportalen?
h) Aan welke voorwaarden moet een tiny house voldoen: bouwtechnisch en qua
veiligheid?
i) (Mocht ik het goed hebben begrepen dan is huidige situatie als volgt:) In Nederland
is het vanwege voornamelijk regelgeving momenteel niet mogelijk om compact en
praktische techniekoplossingen voor 'de nutsvoorziening water' zelfstandig te
bewerkstelligen, vandaar dat de vraag wordt gesteld of er bij de prijsvraag opstelling
en jurering hiermee rekening wordt gehouden?
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1. De prijsvraag is in eerste instantie een ideeënprijsvraag. De inzending wordt door de jury
beoordeeld op de aspecten culturele waarde, innovatie, duurzaamheid, betaalbaarheid en de
mogelijkheden tot realisatie. De jury voert daarbij geen toets aan de bouwregelgeving uit. Het
is dus mogelijk om een inzending in te dienen die op onderdelen afwijkt van het Bouwbesluit.
2. Prijswinnaars worden in de gelegenheid gesteld om het door hen ontworpen Tiny House
te realiseren op één van de gekozen locaties. Tijdens de realisatiefase van de Tiny Houses
wordt pas inzichtelijk of, en zo ja, welke regelgeving het daadwerkelijk bouwen en bewonen
van deze Tiny Houses eventueel in de weg staat. De uitgewerkte Tiny Houses moeten in
beginsel voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op de
woonfunctie. Daarbij wordt opgemerkt dat er sinds 1 juli 2015 in het Bouwbesluit lagere
voorschriften gelden voor de woonfunctie voor particulier eigendom. Grotendeels
overlappend hiermee gelden er in Almere voor particulier opdrachtgeverschap minder zware
voorschriften op basis van de Crisis & Herstelwet. Verder gelden in het Bouwbesluit lagere
voorschriften voor tijdelijke bouw. Hiervan kan gebruik worden gemaakt voor de niet
permanente Tiny Houses.
Daarnaast kent het Bouwbesluit het principe van gelijkwaardigheid. De gemeente Almere en
het Woningbouwatelier zullen bij de realisatie van de Tiny Houses een welwillende houding
aannemen ten aanzien van als gelijkwaardig te beschouwen oplossingen. Daarbij zal altijd
rekening worden gehouden worden met de basiseisen die aan het bouwen gesteld moeten
worden met het oog op gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. De wijze
waarop u dat in uw idee verwerkt is vrij.
35.
Wat houdt een welwillende houding concreet in van de gemeente en Het
Woningbouwatelier zoals het beschreven staat in hoofdstuk 8? Kan worden
aangegeven wat de gemeente en Het Woningbouwatelier trachten te zullen doen en
kunnen betekenen voor de winnaars?
Hoewel de gemeente Almere en Het Woningbouwatelier zich - vanuit de intrinsieke motivatie
om regelgeving te verbeteren indien mogelijk - daartoe zullen inspannen, kunnen zij niet
garanderen dat ingezonden en geselecteerde ideeën daadwerkelijk binnen de (eventueel
aan te passen) kaders van de regelgeving gerealiseerd kunnen worden, zonder dat enige
aanpassing van het ingezonden idee dient plaats te vinden.
36.
a) Blz 5, “betaalbare woning” en dus haalbaarheid moet worden onderzocht, verlangt
u nu, of na de prijsvraag, een stichtingskostenberekening, graag dan of de NEN 2631
of bijvoorbeeld http://www.zelfjehuisbouwen.nl/Kostensheet_ZelfJeHuisBouwen.xls
als vergelijkbare basis opgeven en hanteren.
b) Blz. 2, “een kleinere belasting voor het milieu”: wordt er onderzocht of gaat er later
ook een beoordeling plaats vinden zoals een Breeam waardering of certificering?
In het kader van de ideeënprijsvraag vindt er geen onderzoek of beoordeling plaats op basis
van bestaande wet- en regelgeving of duurzaamheidnormering. Ook een
stichtingskostenberekening is geen vereiste. De betaalbaarheid wordt door de jury
beoordeeld op basis van de gekozen woonvorm en de overige eigenschappen van de
woning. De deelnemer beschrijft hoe globaal is omgegaan met aspecten van innovatie,
duurzaamheid, betaalbaarheid en de mogelijkheden tot realisatie (reglement 5.2). De wijze
waarop u dat doet is vrij.
37.
Blz 2, “naar eigen inzicht”: in het vergelijk met de auto- en maakindustrie kan het juist
goed zijn om de juiste bouw- en installatie-elementen, te koppelen en te integreren tot
een geheel, ofwel wat ook wel eens genoemd wordt “Lego-lisering van de bouw. En
dat de bewoner(s) zich meer te laten richten op de door hun gewenste inrichting
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(Lego) en decoratie (Ikea). De vraag is in hoeverre er duidelijk gemaakt moet worden,
of aangegeven, dat er elementen in het concept van de (transformatie) markt kunnen
worden ingekocht (dat is dus vooral bij “Tiny Housing tijdelijk” van belang).
Dat is aan de deelnemer.
38.
Aangezien 'afzien van regels', 'realiseerbaar' en 'vernieuwend', zoals o.a. omschreven
in paragraven '3.1 Opgave (visie)' en '3.3 Randvoorwaarden', in tegenspraak met
elkaar zijn, wordt de vraag gesteld op welke wijze hiermee om te gaan en of dit harde
eisen zijn of moet het ingediende ontwerp uiteindelijk binnen alle aangeduide termen
vallen?
Het ingediende ontwerp wordt op meerdere aspecten door de jury beoordeeld. Die aspecten
zijn naar de mening van de uitschrijver van de prijsvraag niet per definitie tegenstrijdig. Het is
ook geen vereiste om aan alle aspecten te voldoen. De jury heeft ook de opdracht te kiezen
voor de inzendingen die het meeste bijdragen aan een zo breed mogelijk palet aan
aangedragen ideeën. Er zijn twee harde eisen aan het idee gesteld (zie onderdeel 3.3
reglement). Realiseerbaar wordt in dit kader gehanteerd in de zin van ‘maakbaar’. Wat
daadwerkelijk mogelijk zal zijn dient in het vervolgtraject van de prijsvraag nader onderzocht
te worden. Zie ook het antwoord op vraag 34.
39.
Met eisen als nieuw idee, realiseerbaar, duurzaam moet voor alle genoemde
aandachtspunten en randvoorwaarden uitvoerig onderzoek worden gedaan om
zodoende vanuit alle inzendingen die het meest voldoen aan gestelde criteria in
samenhang en integraal geheel binnen het gekozen woonmilieu een zogenaamd
wezenlijke bijdrage te leveren om door de jury als winnaars worden aangewezen.
Waarom is de inhoudelijke opstelling van de wedstrijd en de ideeënprijsvraag
gedachte in tegenstelling met elkaar?
Zie het antwoord op vraag 38.
40.
a) Wat houdt realiseerbaar/maakbaar, zoals o.a. omschreven in paragraaf '3.1 Opgave
(visie)', in en zou dit kunnen worden beperkt met een minimum, maximum of
omkadering?
b) Wat houdt innovatief/vernieuwend, zoals o.a. omschreven in paragraaf '3.1 Opgave
(visie)' in en zou dit kunnen worden beperkt met een minimum, maximum of
omkadering?
c) Wat houdt betaalbaar, zoals o.a. omschreven in paragraven '3.1 Opgave (visie)', in
en zou dit kunnen worden beperkt met een minimum, maximum of omkadering?
De prijsvraag is bedoeld om zoveel mogelijk ideeën een kans te geven. De uitschrijver heeft
daarom beoogd om de inkadering daarvan zeer beperkt te houden. Ideeën laten zich moeilijk
op voorhand benoemen, tenzij deze reeds bestaan. Er wordt echter juist gezocht naar
creativiteit en innovatie. De grenzen daarvan liggen dan ook voornamelijk in een realistische
benadering van de opgave. De jury beoordeeld deze op basis van haar kennis en expertise.
Zie ook het antwoord op vraag 38.
41.
Met welke opzicht of tot welk niveau moet realiseerbaar, zoals o.a. omschreven in
paragraaf '3.1 Opgave (visie)', verenigbaar zijn met het aandachtspunt zoals
omschreven in paragraaf '3.2 Aandachtspunten', met de volgende tekst: 'de inzending
kan het karakter hebben van een opmaat naar een prototype dat de potentie in zich
draagt van seriematige productie', want een prototype, wat kan worden omschreven
als testontwerp, hoeft per definitie niet en is in de praktijk ook meestal niet een
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bruikbaar ontwerp, waarbij wordt uitgegaan dat met realiseerbaar eveneens ook
praktisch bruikbaar wordt bedoeld?
Het idee moet het in zich hebben om maakbaar en toepasbaar voor het beoogde gebruik te
zijn. Zie ook het antwoord op vraag 40.
42.
a) Is er een gedetailleerdere situatiekaart beschikbaar? Dit in verband met de
oriëntatie van de kavels en overige belemmerende elementen.
b) Is het mogelijk om maattekeningen te krijgen van de drie de bouwterreinen? (dit met
het oog op eventueel voorbereide aansluitpunten en de zichtlijnen)
c) Graag ontvang ik tekeningen in maat, en op schaal.
d) Kan een digitale ondergrond (dxf/dwg) beschikbaar worden gesteld? Kunnen
tekeningen cq situatietekeningen / maaiveldontwerp (waarin vermeld verlichting en
hoogteverschillen, kabels en leidingen, voet-, fietspaden en autowegen, water ea
(inclusief legenda) voorts in maat en op schaal beschikbaar worden gesteld?
Een plankaart met daarin tevens aangegeven de ligging van het riool en de
nutsvoorzieningen is als bijlage aan deze Nota van Inlichtingen gehecht. Aangezien het een
ideeënprijsvraag betreft die open staat voor zowel voor niet-professionals als professionals,
kiest de prijsvraag uitschrijver er niet voor om meer technische tekeningen beschikbaar te
stellen. Ook niet als dxf/dwg bestand. Overigens is de directe omgeving woon- en bouwrijp
zodat ter plekke een goed beeld te verkrijgen is van de omgeving.
43.
a) In paragraaf 3.2. wordt gesproken over minibuurtjes. Is hier al een lay-out of
situatietekening van beschikbaar of dienen deze binnen het kaveloppervlak per tiny
house gerealiseerd te worden? Of zijn hier gemeenschappelijke m² voor beschikbaar?
b) Welke kavels (qua vorm) worden uitgegeven? Zijn deze steeds vierkant (met een
maximum van 100 m2) of zijn rechthoekige kavels of andere vormen ook mogelijk? In
hoeverre heeft een bewoner keuze in de vorm van het kavel?
c) Is het mogelijk om een principe verkaveling aan te geven?
d) Mag je zelf een locatie kiezen en ook de grote, vorm van de locatie?
e) Zijn er al bestaande plattegrond /situatie tekeningen aanwezig?
Er is nog geen (principe) verkavelingsplan gemaakt. Inzenders kiezen voor een van de drie
woonmilieus en kunnen zelf een voorstel doen van de grote en vorm van de kavel. In geval
van Tiny Housing Permanent bestaat de keuze voor een kaveloppervlak van maximaal 100
m2 per Tiny House. In geval van een cluster van (niet seriematig bedoelde) drie Tiny Houses
betreft dit maximaal 300 m2. De feitelijke verkaveling en plaatsing van de winnende
voorstellen op de EXPO-locaties zal ná afloop van de prijsvraag onder leiding van de
supervisor van de wijk Homeruskwartier plaatsvinden (reglement 8). Mocht een winnende
visie met een voorstel voor een gemeenschappelijke voorziening zijn geselecteerd, dan
treedt de gemeente in overleg met de initiatiefnemer(s) over de mogelijkheden tot
verwezenlijking van het idee door de initiatiefnemer(s), inclusief het grondgebruik ervan
(reglement 8).
44.
a) Wat moet de minimale afstand zijn (als die er al is) van de bebouwing tot de
erfgrens?
b) Rekening houden met “bouwen op de erfgrens met de eventuele belending
rekening houden” Naast de BB en BW eisen met betrekking tot daglicht/uitzicht en
brandveiligheid (eis van spiegelsymmetrie) en geluidoverdracht is het in dit kader
beter af te spreken: 2,5 meter uit de erfgrens te blijven, tenzij… (want u geeft aan bij
3.1 “niet geremd te voelen door praktische belemmeringen” en dat de gemeente
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soepel wil omgaan met, wil nog niet zeggen dat er later andere inzichten of problemen
van komen!)
Vragensteller doelt mogelijk in het bijzonder op de wetgeving dat binnen 2,00 meter van de
gezamenlijke perceelgrens vensters, andere muuropeningen, balkons of soortgelijke werken
niet zijn toegestaan indien deze uitzicht bieden op het perceel van de buren, tenzij de buren
daarmee instemmen. Vaste ramen van ondoorzichtig glas zijn wel toegestaan. Vragensteller
doelt mogelijk ook op extra maatregelen in verband met het risico van brandoverslag en doorslag indien binnen 2,50 meter van de gezamenlijke perceelgrens wordt gebouwd.
De uitschrijver van de prijsvraag heeft er niet voor gekozen om bij voorbaat te anticiperen op
deze voorschriften met een verkavelingsplan met bouwvlakken voor vrijstaande Tiny
Houses, als ook de mogelijkheid van belendende Tiny Houses. Ook is niet gekozen voor het
vermelden en toetsen op dergelijke vereisten zodat deelnemers in deze fase de vrijheid
hebben om te komen met een geheel eigen visie op het ‘ideale’ Tiny House. Zie ook het
antwoord op vraag 43.
45.
Welke eisen worden er in het bijzonder gesteld aan permanente tiny housing?
Zie in dit verband in het bijzonder het reglement Hoofdstuk 3 en de bijlage ‘De drie
prijsvraaglocaties’, Tiny Housing Permanent .
46.
a) Wat wordt met 'openbaar gebied' bedoeld zoals is aangegeven in paragraaf '3.2?
b) Aandachtspunten' met de tekst 'parkeermogelijkheden zijn voorzien in het openbaar
gebied'?
Betekent 'openbaar gebied' zoals is aangegeven in paragraaf '3.2 Aandachtspunten'
met de tekst 'parkeermogelijkheden zijn voorzien in het openbaar gebied, dat er mag
worden geparkeerd uitsluitend door alleen de Tiny Houses bewoners, de Tiny Houses
bewoners en de Tiny Houses bezoekers of door iedereen of een ander omschrijving,
nader te bepalen door de prijsuitschrijver?
Het openbaar gebied is de ruimte die in eigendom en beheer blijft van de gemeente en voor
een ieder toegankelijk is. Parkeerplaatsen in openbaar gebied zijn ook openbaar en daarmee
door iedereen te gebruiken.
47.
Is er informatie beschikbaar over het Homeruspark aangezien zich daar een
archeologische vondst blijkt te bevinden?
Aan deze Nota van Inlichtingen is een artikel gehecht ‘Sterrenschoolkinderen onthullen
Erfgoedmakers in Homeruspark’ dat nader ingaat op het park als archeologische vindplaats.
48.
a) Wat zijn de plaatselijk geldende bestemmingsplanvoorwaarden, en die van het
bestemmingsplan Almere Poort oost, inclusief die voor het Cascadepark?
b) Graag ontvang ik de bestemmingsplanvoorschriften
c) Gaat het om een reguliere woonbestemming, of kunnen er ook andere vormen van
exploitatie van het pand worden gevonden?
d) Zal er later (ook) “commerciële” B&B in een Tiny House gerealiseerd kunnen en
mogen worden?
e) Wat is de bestemming van de grond? Is dit vastgelegd voor een bepaalde periode,
of wijzigt de bestemming na de EXPO?
Het vigerende bestemmingsplan is leidend. Informatie over bestemmingsplannen is
beschikbaar op: https://www.almere.nl/bestuur/bestemmingsplannen/
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Het woonmilieu Permanent heeft een permanent karakter en een woonbestemming. De
woonmilieus Tijdelijk en Pioniers hebben een tijdelijk karakter. Voor deze locaties is een
alternatieve functie voorzien. Zie ook de bijlage ‘De drie prijsvraaglocaties’ bij het reglement.
49.
a) Zijn er al sonderingen gemaakt ivm heiwerkzaamheden en de lengte van de palen?
b) De haalbaarheid is gebaseerd op de opgegeven grondkosten, (blz 11) maar hoe is
de grond samengesteldheid / maximale gronddruk ter plaatse, zijn er sonderingen
bekend?
c) Moet er voor de bedoelde woningen altijd geheid worden?
d) In het reglement staat niet aangegeven hoe de bouwwerken gefundeerd kunnen
worden. Na wat onderzoek zijn wij er achter gekomen dat de grond in Almere best wel
wat discontinuïteit vertoont. Kunnen we uitgaan van fundering op staal?
Er zijn geen sonderingen bekend. Over fundering op staal kan in deze fase van
ideeënvorming nog geen uitspraak worden gedaan. Zie in dit verband ook het antwoord op
vraag 56.
50.
Mag er voor water en/of verwarming/koeling een diepe grondlaag worden
aangeboord?
Ja. Het Homeruskwartier valt buiten de boringvrijezones die de provincie Flevoland heeft
vastgesteld. Wel dient er bij realisatie afhankelijk van het gekozen systeem een melding
gedaan te worden of een vergunning te worden aangevraagd. Meer informatie is te vinden
op de volgende internetsite: http://www.sikb.nl/10437.

INZENDING
51.
a) Mogen de fysieke stukken (bord & maquette) ook per post aangeleverd worden? Zo
ja: naar welke geadresseerde?
b) Is het mogelijk om de inzending per aangetekende post op te sturen?
c) Is het mogelijk om het bord en de maquette gewoon met de post (pakket) te
verzenden naar (kantoorgebouw Alnovum, P.J. Oudweg 1-3, 1314 CH, Almere Stad)
i.p.v. indienen?
d) Ik heb een vraag over de maquette. We zouden eventueel eentje kunnen 3D printen,
maar ik was benieuwd of dit echt nodig is. Moeten we dat inleveren of zijn goede
foto’s, tekeningen en eventueel een video ook voldoende?
e) Is de maquette verplicht?
De digitale stukken dienen conform de gestelde voorwaarden van het reglement 5.3 te
worden ingediend. Een maquette maakt deel uit van de gestelde inzendingsvoorwaarden en
is dus verplicht (reglement 5.2). De maquette en het A3 bord dienen voorzien van het motto
te worden en te worden ingeleverd bij kantoorgebouw Alnovum in Almere (reglement 5.3).
De schaal van de maquette mag maximaal 1:20 zijn, en elke willekeurige maat daaronder
(zie deze Nota van Inlichtingen, punt 3).
De wijze waarop de fysieke stukken worden ingediend is ter keuze van de deelnemer.
Echter, voor het indienen van de inzending zijn in het reglement bepaalde vaste tijden en
termijnen vastgesteld. Een tijdige en juiste indiening is geheel voor rekening en risico van de
indiener, evenals de keuze waarop de indiening plaatsvindt. Het adres waar de fysieke
stukken dienen te worden gebracht is: Kantoorgebouw Alnovum, P.J. Oudweg 1-3, 1314CH
Almere. Uw inzending kan alleen op de volgende dagen en tijden in ontvangst worden
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genomen: woensdag 20 april tussen 9.00 en 15.00 uur en, zaterdag 23 april tussen 9.00 en
15.00 uur.
52.
Hoeveel maquette-foto’s mogen worden ingezonden?
Er dient één foto te worden ingezonden (reglement 5.2).
53.
Is het mogelijk om in plaats van de maquette een extra bord in te leveren met 3D
plaatjes?
Nee.
54.
a) Mag de tekst worden voorzien van kleine, ondersteunende afbeeldingen?
b) Mag de toelichting enkel tekst bevatten of ook beeld? En mag het bord ook
tekstuele toelichting bevatten en zit hier een maximum aan?
De tekst mag voorzien worden van ondersteunende afbeeldingen mits de informatie in totaal
niet meer dan 2 pagina’s A4 in pdf-formaat blijft beslaan. De indeling van het A3 bord is
geheel vrij.
55.
a) Bij verbeelding wordt een scan of foto gevraagd. Mag dat er slechts 1 zijn of ook
meerdere.
b) Kunnen ook tekeningen als plattegronden, gevels en doorsneden worden
ingezonden. Zo ja hoeveel mogen dat er zijn en is er een papierformaat waar aan moet
worden voldaan?
Op één bord (op bijvoorbeeld foam of karton) op liggend formaat A3 wordt de voorgestelde
verschijningsvorm van het Tiny House verbeeld. Daarop kunnen schetsmatige tekeningen et
cetera worden aangebracht. Van dit A3 bord dient één scan of foto te worden gemaakt dat
wordt geüpload. De fysieke stukken – te weten het A3 bord en de maquette – dienen,
voorzien van het motto van de inzending, te worden ingediend bij kantoorgebouw Alnovum in
Almere. Zie ook het antwoord op vraag 51.
56.
a) Er wordt niet gevraagd naar een volwaardig (schets)ontwerp, wat wordt hier mee
bedoeld? Ik heb een volledig uitgewerkt plan dat ik graag zou willen bouwen. De
maquette is schetsmatig, maar de tekeningen en visualisaties zijn volledig uitgewerkt.
b) Wat wordt verstaan onder een volwaardig (schets)ontwerp? Kan een inzending
dermate uitgewerkt zijn dat deze daardoor niet aan de voorwaarden voldoet en wordt
uitgesloten van beoordeling? Voor professionele inzenders is een inzending namelijk
al snel 'meer dan een schetsontwerp'.
Bedoeld wordt dat nadrukkelijk niet gevraagd wordt om een volledig uitgewerkt ontwerp. De
deelnemers wordt gevraagd een beknopte visie en verbeelding te geven op het Tiny House
dat hem/haar voor ogen staat (reglement 1.4). De prijsvraag uitschrijver wil hiermee
voorkomen dat deelnemers in deze fase te veel ontwerpwerkzaamheden verrichten en
daarmee teveel kosten zouden maken. Deelnemers hebben hierin een eigen
verantwoordelijkheid. De inzending dient verder te voldoen aan de voorwaarden als
opgenomen in het reglement.
57.
De inzending zou niet mogen bestaan uit meer dan 2 A4 en 1 bord A3,: er is begrip
voor de hoeveelheid informatie die u als jury zal moeten beoordelen, maar andersom
moet u ook inzien dat de vraag in tekst, met de verbeelding meer vergt dan enkele
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pagina’s en één bord. Ik verzoek u dringend het mogelijk te maken twee (en bij
voorkeur 3) A3 borden voor de presentatie mogelijk te maken. En in de tekst ook
verbeeldingen toe te staan, met zeg een maximum van 4 blz. En zou een, simpel,
filmpje niet wat (later) kunnen toevoegen? Ook gelezen op blz 14 dat er niet wordt
gevraagd naar een volwaardig schetsontwerp, maar juist op schetsniveau en met
impressies kunnen wij presenteren anders is het niet uit te leggen en te verbeelden. Ik
kom nogmaals terug op (en herhaal) op de tekst, de inzending: die zou niet mogen
bestaan uit meer dan 2 A4 en 1 bord A3,: ons inziens is dat de vraag in tekst, met de
verbeelding meer vergt dan enkele pagina’s en één bord. Ik verzoek u dringend het
mogelijk te maken twee (en bij voorkeur 3) A3 borden voor de presentie mogelijk te
maken. En met de tekst een 4 blz. De beschikbare ruimte van het A3 paneeltje is zeer
beperkt om al het gevraagde beeldmateriaal te kunnen presenteren (kaveltekening,
beeld exterieur, beeld interieur, referentiebeelden, conceptschets). Het worden al snel
postzegeltjes. Voor een goed begrip van de ruimtelijke voorstelling, biedt een A2
paneel al meer ruimte. Zou dit een heroverweging kunnen zijn, mede gelet op
leesbaarheid van de ontwerpen tijdens de tentoonstelling? Is het mogelijk om
meerdere A3 borden te leveren , indien ja hoeveel borden maximaal? Is het mogelijk
om een groter formaat bord te gebruiken A2 ,A1 ,of A0 ?
De prijsvraaguitschrijver wijzigt de inzendingsvereisten niet met uitzondering van de schaal
van de maquette (zie deze Nota van Inlichtingen, punt 3). Een tweede A3-bord maakt dus
geen onderdeel uit van de beoordeling. Er kan niet meer worden ingediend dan gevraagd.
58.
Kan het volstaan dat wij digitaal een A3 blad bezorgen met daarop de gegevens van
het project, prijzen, tekst, enz.?
Nee (reglement 5.3).
59.
Is er een maximum voor grootte (MB) van bestanden
De te uploaden bestanden mogen, gezamenlijk, maximaal 250 MB zijn.

VERVOLG PRIJSVRAAG
60.
Is er enige restrictie in het aangaan van een samenwerking met een andere inzender
na het bekendmaken van de winnaars?
Nee. Het is de intentie van de prijsvraag uitschrijver en de deelnemers om de “winnende”
ideeën daadwerkelijk te realiseren. Een samenwerking hoeft deze intentie niet in de weg te
staan.
61.
a) Er is niet concreet aangegeven met zodanige benoeming wat de prijs is of prijzen
zijn, vandaar de vraag: Wat is de prijs van de ideeënprijsvraag Tiny Housing: 'Bevrijd
wonen. Jouw Tiny House in Almere!'?
b) Is het zo dat de winnaars een kavel winnen om op te bouwen of winnen zij (slechts)
de mogelijkheid om een kavel te kopen/huren?
c) Ik lees nergens een paragraaf 'prijs'. Voor mij blijft het enigszins onduidelijk wat de
beloning is voor een goed ontwerp of goede inzending. Ik lees dat inzenders de
mogelijkheid wordt geboden om, uitgaande van het ingezonden voorstel, op één van
de drie beschikbare locaties van het EXPO-terrein de Tiny House te realiseren. Op
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welke manier wordt deze mogelijkheid geboden (naast het gebruik van de grond en
versoepeling van bouwregels)?
d) Valt het kavel onder de prijs, of moet dit nog worden gekocht/gepacht? Wat voor
constructie komt hier bij kijken?
e) Mocht je worden uitgekozen met de prijsvraag is het dan de bedoeling dat je de
grond koopt en het Tiny House er op te bouwen? Dit in verband met het berekenen
van de kosten.
f) Wat zijn de nadere voorwaarden voor de grondreservering die na afronding van de
prijsvraag worden gesteld; aangezien de grondkeuze- en reservering een heel erg
belangrijk onderdeel is van de wedstrijd?
De winnaars worden in de gelegenheid gesteld hun idee te concretiseren in een
daadwerkelijk gebouwd Tiny House op de gekozen locatie alwaar door hen een kavel
gekocht, gepacht of gehuurd dient te worden. De eigenaars van de winnende inzendingen
krijgen daarmee de mogelijkheid om een kavel te verwerven en mogen bij het uitwerken van
hun idee tot een realiseerbaar ontwerp rekenen op de welwillende houding en ondersteuning
van de gemeente Almere en Het Woningbouwatelier ten aanzien van het onderzoek naar de
mogelijkheden om af te wijken van de geldende (bouw)regelgeving. Van belang is immers
dat pas tijdens de ontwikkel- en realisatiefase inzichtelijk zal worden of, en zo ja, welke
regelgeving het ontwikkelen en daadwerkelijk bouwen en bewonen van de Tiny Houses in de
weg staat. De gemeente zal daarom pas na afronding van de prijsvraag met de winnaars in
gesprek treden om de nadere voorwaarden voor de grondreservering te bespreken. De
datum waarop de grondreservering kan ingaan als ook een opleverdatum maken daar
onderdeel van uit. Vooralsnog is de grond op de drie locaties gereserveerd voor de
eventuele prijswinnaars. De grondkeuze door de indieners is van belang om te kunnen
vaststellen voor welk woonmilieu de inzending bedoeld is.
62.
a) De droom die bouwers van Tiny Houses hebben is toch vaak verbonden met de
natuur en een mooie plek. Dat de Gemeente Almere dan een plek uitzoekt naast een
basisschool is op z'n minst wat wrang. En dat ze voor een stukje grond van tien bij
tien nog 38.500 euro willen hebben vind ik bizar. Waar blijft dan de gedachte dat je
voor heel weinig geld ergens kan wonen? (Ik wacht wel tot de gemeente een wat
prettiger plekje beschikbaar stelt).
b) Grond te koop à € 385,- per m2 of te huur a € 20,- per m2. Niet bepaald prijzen die ik
verwacht na het "winnen" van een prijsvraag.
In het kader van de BouwEXPO 2016/2017 is gekozen voor drie locaties, elk met eigen
ontwikkelcondities die als voorbeeld kunnen dienen voor vergelijkbare vervolgprojecten
elders in Almere, maar ook daarbuiten. Met de BouwEXPO worden de mogelijkheden in een
‘laboratoriumachtige’ sfeer verkend. Met andere woorden, dit is het moment om innovatieve
ideeën in te dienen, nader te verkennen en zo mogelijk te realiseren. Met deze
leerervaringen kunnen latere vervolgprojecten elders (al dan niet in Almere) worden
opgestart. Voor de duidelijkheid: de huur- of pachtprijs bedraagt € 19,25 (incl. btw) per
vierkante meter per jaar. Bij een benodigd perceel van bijvoorbeeld 50 m2 bedragen de
grondkosten
€ 962,50 (incl. btw) jaarlijks, exclusief eventuele aansluitkosten. Het is aan de deelnemers
om te bepalen of zij van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken.
63.
a) Wat is de financiële opzet van de realisatie. Dienen de winnende inzenders zelf te
investeren in het realiseren van het ontwerp of worden alle investeringen door de
prijsvraag uitschrijver gemaakt?
b) Wat is de financiële bijdrage in de projectrealisatie van de bouw zelf?
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c) Voor wie zijn de kosten voor het realiseren van het ontwerp als je bent
geselecteerd? Moet je dat zelf betalen, of wordt dat als prijsgeld door de organisatie
bekostigd?
d) Wie gaat het idee uitvoeren?
e) Worden de winnende concepten van deze prijsvraag gefinancierd? Of moeten de
deelnemers de projecten zelf financieren?
f) Indien een ontwerp wordt gekozen om gerealiseerd te worden wie neemt dan de
kosten voor zijn rekening?
i) Is er een vergoeding voor het gerealiseerde ontwerp?
h) Is er, wanneer je deze prijsvraag overleeft, financiering vanuit de prijsvraag
uitgevende partij, dien je zelf een ontwikkelende partij te zoeken, of dien je het zelf te
financieren?
i) Is er voor de winnende inzendingen budget om het huis te realiseren? Zo ja, is dit
budget voornamelijk voor bouwmateriaal of ook in werkuren? Of wordt een aannemer
aan het werk gezet onder supervisie van de inzender? Of is de gedachte dat de
inzender zelf de Tiny House verkoopt/verhuurd en er een winstmarge uithaalt?
j) Indien niet gekozen wordt voor zelfbewoning van het tiny house, dient de inzender
dan op zoek te gaan naar potentiële kopers/huurders van het tiny house? En zijn de
uiteindelijke bewoners degenen die de grondreserveringsovereenkomst aangaan of is
dit ten alle tijden de inzender?
k) Is er een vaste datum voor de start van de koop / huur van de grond bij selectie voor
één van de 25 kavels?
l) Bij de opgave naar het eerst genoemde project van 15 permanente Tiny houses zijn
geen vervolgopgave gesteld. Wel zijn grondkosten genoemd, maar morgen ze worden
verkocht, na of tijdens de bouwExpo? Wordt er dan nog een maximum aan de
verkoopwaarde of de winst (op basis van de stichtingskosten of via een
exploitatieovereenkomst) gesteld?
m) Wanneer is de start bouw en de geplande (of verplichte uiterlijke) opleverdatum
van de Tiny Houses als je in aanmerking komt voor één van de locaties?
n) Mocht je worden uitgekozen met de prijsvraag is het dan de bedoeling dat je de
grond koopt en het Tiny House er op te bouwen? Dit in verband met het berekenen
van de kosten.
o) Wat zijn de nadere voorwaarden voor de grondreservering die na afronding van de
prijsvraag worden gesteld; aangezien de grondkeuze- en reservering een heel erg
belangrijk onderdeel is van de wedstrijd?
De winnende deelnemers, wier inzending kan worden uitgevoerd, dienen zelf te investeren in
het uitwerken en realiseren van het ontwerp. Er wordt geen financiële bijdrage of vergoeding
vanuit de uitschrijver van de prijsvraag beschikbaar gesteld. Het staat de winnaars van de
prijsvraag vrij om investeerders en sponsors voor de realisatie van hun winnende idee te
zoeken. Initiatiefnemers, investeerders en sponsors hebben vanwege de BouwEXPO de
mogelijkheid van exposure op in ieder geval de eigen kavel. Deelnemers hoeven niet zelf in
het gerealiseerde Tiny House te gaan wonen. Zowel de optie ‘ikbouwvoormezelf’ als ‘ik bouw
voor (vele) anderen’ (reglement 3.2) behoort tot de mogelijkheden. Er is geen vaste datum
voor de start van de gronduitgifte aan de winnaars van de prijsvraag. Zie in dit verband ook
het antwoord op vraag 61. Na afloop van de prijsvraag vangt vrijwel onmiddellijk het
vervolgtraject aan, waarvan het proces om te komen tot de gronduitgifte deel uitmaakt
(reglement 8). De start van de BouwEXPO op locatie is voorzien in de zomer van dit jaar.
64.
a) Als er wordt aangeven op pagina 6 van het reglement bij onderdeel '1.3 Doel
prijsvraag' dat de winnende deelnemer de kans krijgt om hun inzending te realiseren,
betekent dit dan dat hij financiële, materiële, regelgeving ondersteuning krijgt om zijn
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vernieuwende, in de regels niet voorziene, nader onderzoek vereiste en
pioniersontwerp te realiseren?
b) Met welke maatstaven wordt er 'de kans gegeven' als er op pagina 6 van het
reglement bij onderdeel '1.3 Doel prijsvraag' wordt aangegeven dat de winnende
deelnemer de kans krijgt om hun inzending te realiseren of wordt dit alleen beperkt
met een mogelijke grondreservering zoals aangegeven in paragraaf '1.4 Opzet
prijsvraag' van het reglement?
Zie ook het antwoord op vraag 63. Voor iedere geselecteerde inzending is het vertrekpunt
gelijk maar bepaalt de aard van de inzending wat er nodig is om tot realisatie te kunnen
komen. De nader op te stellen bepalingen in de grondreservering worden daarbij gezien als
een belangrijke voorwaarde om de woning daadwerkelijk te kunnen bouwen.
65.
Zijn er naast de grondkosten, ook aansluitkosten, leges, precario en straks OZB
tarieven te verwachten?
Zie voor de eventuele aansluitkosten de bijlage bij het Reglement, pagina 5, als ook deze
Nota van Inlichtingen, punt 1 en 2, en de antwoorden op de vragen 23 en 24. Leges en OZB
zijn van toepassing, precario is afhankelijk van het gebruik.
66.
a) Indien er bij een geselecteerd / winnend ontwerp nog geen bewoners / kopers
betrokken zijn, is de gemeente, of andere betrokken partijen, dan bereid om te
bemiddelen met potentiële geïnteresseerden?
b) Wij willen heel graag een tiny house laten bouwen op een van de permanente
kavels. Maar wij willen niet zelf bouwen of ontwerpen. Wat is dan onze mogelijkheid?
Zijn er al architecten die bezig zijn met ontwerpen? En zo ja is het mogelijk om contact
met hen te leggen?
Het is aan de deelnemers van de prijsvraag en de BouwEXPO om zelf een of meer
bewoners te vinden. De winnende ontwerpen/ideeën worden na bekendmaking op de site
www.bouwexpo-tinyhousing.nl geplaatst. Geïnteresseerden zijn dan ook zelf in de
gelegenheid om contact op te nemen met de winnaars om na te gaan of samenwerking in de
zin van kopen, huren of anderszins mogelijk is. Het is verder aan de woningzoekende en
winnaar om onderling nader afspraken te maken. De gemeente is hierin geen partij.
67.
a) Is er een verplichting om, indien onze inzending verkozen wordt tot een van de
winnende ideeën, de grond ter realisatie van het plan te kopen? Ben je verplicht de
grond te kopen of te huren bij selectie van één van de 25 kavels?
b) Is de eventuele prijswinnaar verplicht tot realisatie van het idee?
c) Kan een winnende deelnemer van de prijsvraag zonder opgave van redenen, zonder
financiële verplichtingen afzien van de realisatie van de woning?
Het is de nadrukkelijke intentie van de uitschrijver dat de winnende inzendingen ook
daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Van de deelnemers wordt daarom verwacht dat zij
dezelfde intentie hebben en zich daarvoor ook zullen inspannen.
Het kan echter blijken dat de daadwerkelijke realisatie van een Tiny House door een winnaar
ondanks de gedane inspanningen uiteindelijk toch niet mogelijk is. Bij deelname aan de
prijsvraag en selectie door de jury ontstaat er geen verplichting om de grond te kopen,
pachten of huren in het geval de winnende deelnemer zijn Tiny House niet blijkt te kunnen
realiseren.
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68.
a) Is het ontwerp auteursrechtelijk beschermd?
b) Blijft het eigendom van het ontwerp bij de inschrijver of gaat dit over op de
uitschrijver van de prijsvraag?
c) Behoudt de inzender het alleenrecht om het ingezonden werk commercieel uit te
buiten?
d) Bij wie liggen de rechten na uitvoering van het ontwerp?
e) Zeggen de prijsvraag uitschrijver, de uitvoerende organisatie en betrokken derde
partijen erop toe dat wanneer zij een ingezonden werk van een deelnemer of
deelnemers niet afdoende vinden oftewel niet tot een van de winnaars behoord, dat zij
het ingezonden werk, het idee en een afgeleide ervan niet zullen gebruiken?
f) Voor Tiny Houses kan mijn manier van bouwen relevant zijn, maar bij deelname aan
een openbare ideeënprijsvraag raak ik mijn idee mogelijk kwijt voor ik er zelf iets mee
gedaan heb. Dat neemt niet weg dat ik mijn intellectueel eigendom wil delen met een
belanghebbende partij, als mijn naam eraan verbonden blijft.
De algemeen geldende regels omtrent intellectueel eigendom zijn van toepassing. Het
ontwerp is auteursrechtelijk beschermd doch de maker dient dit evenwel zelf te bewaken. De
uitschrijver verkrijgt het fysieke eigendom van de inzending doch niet het geestelijke
eigendom (auteursrecht) daarvan. De uitschrijver mag in het kader van de prijsvraag en
BouwEXPO in beperkte mate gebruik maken van de bij de inzending ingediende stukken.
(reglement 9, 8e bullit). Vondsten die kunnen leiden tot een industrieel eigendom zoals een
octrooi of een merkrecht dienen door de bedenker daarvan zelf beschermd te worden via de
daarvoor geëigende wegen, bijvoorbeeld door inschakeling van het Octrooicentrum
Nederland.
69.
Wat is het honorarium indien het ontwerp ‘op de markt’ komt?
Het ontwerp blijft eigendom van de inzender. Deze draagt zelf de verantwoordelijkheid voor
de eventuele commerciële “vermarkting” van het ontwerp.
70.
Zeggen de prijsvraaguitschrijver en de uitvoerende organisatie erop toe dat zij met de
winnende ideeën afdoende ideeën hebben?
Het resultaat van de prijsvraag laat zich moeilijk voorspellen. De uitschrijver heeft de
verwachting dat de prijsvraag voldoende ideeën zal opleveren, doch kan daarover op
voorhand geen enkele uitspraak doen.
71.
a) Waar zit de prijswinnaar aan vast? Welke plichten zijn er? Wat houdt 'mee te werken
aan het vervolg op de prijsvraag' in zoals staat aangegeven in hoofdstuk 9?
b) Na bekendmaking van de 15 gekozen inschrijvers mogen zij dus gaan realiseren,
maar wenselijk is ook gelijk (commercieel) publiceren en marketing maken met naam
en logo’s enz. (wat bij de inschrijving juist niet wordt verzocht) worden er nog verder
beperkingen gesteld?
c) Blz 6, “lezingen” wordt er ook verwacht dat er door de inschrijvers een lezing cq
presentatie wordt gehouden, zo niet kan dat wel tijdens de EXPO zelf worden ingelast,
cq een presentatie als film worden getoond.
d) Op welke wijze moet er of kan er rekening worden gehouden met de publieke
belangstelling voor de bouwinitiatieven tijdens de periode van de BouwEXPO zoals
aangegeven in hoofdstuk 8 van het regelement?
Van de Tiny House bouwers wordt verwacht dat zij zich zullen inspannen om hun winnende
idee ook daadwerkelijk binnen de context van de BouwEXPO te realiseren en daarbij
logischerwijs rekening houden met publieke belangstelling voor de bouwinitiatieven in het
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vervolg op de prijsvraag tijdens de BouwEXPO periode. Na bekendmaking van het resultaat
van de prijsvraag hebben de winnaars volop de gelegenheid om hun eigen winnende idee te
publiceren en te ‘vermarkten’. De namen van de winnaars worden opgenomen in het te
publiceren juryrapport. De eigen kavel binnen het terrein van de BouwEXPO kan daartoe, in
afstemming met het projectteam BouwEXPO dat het totaalconcept bewaakt, worden
ingericht. Het fysieke hart van de BouwEXPO bestaat uit de 25 Tiny Houses – in
ontwikkeling dan wel gerealiseerd -, met ondersteunende activiteiten als lezingen en
rondleidingen. De opzet van de BouwEXPO is dat de Tiny House bouwers, in overleg met de
BouwEXPO organisator, zelf volop activiteiten kunnen organiseren.
72.
a) De projectduur is tot de zomer 2017; wat gebeurt er daarna? Eindigt dan de expo of
wordt er verwacht dat de huizen worden verplaatst?
b) Is er een termijn verbonden aan de huur van de grond voor Tiny Houses Tijdelijk?
Wat is de te verwachten bewoningstermijn voor het woonmilieu ‘Tijdelijk’? - hoe lang
mogen de ‘Tiny Houses’ op deze plek staan?
De BouwEXPO eindigt rond de zomer van 2017 als manifestatie. De Tiny Houses op het
veld Tiny Housing Permanent blijven uiteraard staan. De huur van de grond bij Tiny Housing
Tijdelijk is mogelijk tot 01-01-2019 (zie de bijlage bij het reglement op pagina 3). Voor Tiny
Houses Pioniers is de huur van de grond mogelijk tot 01-01-2018. Na verloop van de
tijdelijke huurtermijn dienen de Tiny Houses binnen de woonmilieus Tijdelijk en Pioniers
verwijderd te worden.
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Op 3 juli onthulden kinderen van sterrenschool ‘De Ruimte’ een
beeld met informatiebord op de archeologische vindplaats in
het Homeruspark. In de ochtend waren er lessen archeologie op
school en maakten de kinderen op hun eerste dag in het tijdelijke schoolgebouw al kennis met de omgeving.

Sterrenschoolkinderen onthullen
Erfgoedmarker in Homeruspark
Plukbaar landschap
Het Homeruspark ligt in het Homeruskwartier: een wijk die volledig door
bewoners is gebouwd. Ter hoogte van
de toekomstige school zijn drie groene
‘kamers’ ingericht die kunnen dienen
als schoolpleinen. Aan de binnenzijde
zullen kinderen eetbare bessen kunnen
plukken. Ook de hazelaars in de omloop
van het park zullen in de toekomst volop vrucht dragen. De kinderen die van
de bessen en noten gaan snoepen staan
daarmee in een mooie traditie van de
jagers en verzamelaars die voorheen op
die plek woonden. Zo worden de omwonenden en gebruikers nauw betrokken
bij hun eigen omgeving.
Archeologie
De vorm en inhoud van het Homeruspark
zijn bepaald door de begrenzing van een
serie van archeologische vindplaatsen
op die plek uit de Midden Steentijd (ca.
8000-6500 voor onze jaartelling). Hier
hadden nomadische jagers en verzamelaars jaarlijks hun tijdelijke kampen op
een hoge plek. Het landschap rond deze
locatie is tijdens die 1500 jaar zeer ingrijpend veranderd. Van een droog boslandschap naar een moeraslandschap.
Van een droog en koud klimaat naar een
vochtig en warm klimaat.
Inrichting park
De inrichting van het park, naar een
ontwerp van landschapsarchitect Thijs
van Hees, verbeeldt die geschiedenis.
Vanaf de erfgoedmarker in het zuiden
van het park begint een rondgang met
het droge bos met grove den, zilverberken en populieren uit de koude periode
na de laatste IJstijd. Aan de kant van de
Damoclesstraat komen daar zomereiken,
hazelaars en iepen bij die bij een warmer

klimaat horen. Bij de Aurorastraat gaat
dit ten slotte over in het natte gebied met
eerst lindes, wilgen en zwarte elzen. Dit
symboliseert het moeras waarin de laatste mensen leefden voordat het gebied
onder water kwam te liggen. Door de
inrichting als park worden de archeologische resten netjes bewaard. Er is zelfs
een archeologisch monitorveld waar
metingen gedaan worden in de ondergrondse archeologie.
Ontwerp van Iris Le Rütte
Als onderdeel van de inrichting is bij
de start van de rondgang een beeld met
informatiebord onthuld, de zogenaamde
erfgoedmarker, ontworpen door kunstenares Iris Le Rütte. Het beeldmerk stelt
drie gestapelde mensfiguren voor, die
oprijzen uit de grond. Zij staan voor de
gelaagdheid van de vindplaats: generatie op generatie heeft hier gewoond en
geleefd, ‘wij staan op de schouders van
onze voorouders’. De sokkel kan gezien
worden als de boring die gebruikt is om
de vindplaats te ontdekken. De onderste
figuur duikt de grond in; hij staat symbool voor de archeoloog. De bovenste
persoon steekt euforisch zijn handen
omhoog, alsof hij wil zeggen: ‘Kijk, hier
hebben we iets gevonden’ en ‘Hier moet
je zijn’. Tot slot drukken de mensfiguren
met elkaar samenwerking en ‘het zoeken
van evenwicht’ uit.
Erfgoedmarker
Een erfgoedmarker is een herkenningssymbool voor een archeologische vindplaats en geeft hier informatie over. Dit
is het tweede beeld in een serie die diverse cultuurhistorische plaatsen in de Almere en Flevoland gaat markeren. In november 2012 is de eerste erfgoedmarker
onthuld op vindplaats ‘de Buitenkant’ in

Almere Buiten. De erfgoedmarker is ontworpen door kunstenares Iris Le Rütte en
is tot stand gekomen met subsidie van
Provincie en Rijk.
Educatieve activiteiten
Speciaal voor het Homeruspark zijn er
archeologische activiteiten beschikbaar
die ingaan op de geschiedenis en natuur
en milieu. Hiervan kan iedereen gratis
gebruik maken. Meld je bij ons bureau
voor meer informatie of voor een project
op maat bij jou in de buurt!
Bureau Archeologie & Monumentenzorg n
www.almere.nl/archeologie
archeologie@almere.nl
Facebook: ‘stadsarcheoloog van almere’
www.irislerutte.nl
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