
 
 
 
Amendement  
Reg.nr. 14. A7. 
 
Agendapunt: 14. Vastgoednota;  
Onderwerp: sanitaire ruimte woonwagenstandplaatsen 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 4 november 2020. 
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 

1. als beslispunt i. aan het besluit te voegen:   
i. in bijlage 3. de ‘vastgoedperspectieven van de sanitaire ruimte 

woonwagenstandplaatsen te wijzigen in ‘B Investeren (verbeteren van bijvoorbeeld 
de technische staat)’ in plaats van ‘D Afstoten (of slopen) in overleg met de  
bewoners’. 

 
Toelichting 
Woonwagenbewoners hebben een eigen culturele identiteit waardoor ze in woonwagens leven. De 
Nederlandse overheid heeft diverse mensenrechtenverdragen medeondertekend waardoor ook 
Nederland moet zorgen dat de woonwagencultuur beschermd wordt en er voldoende standplaatsen 
voor hen zijn. Dit zodat woonwagenbewoners volgens hun tradities en culturele identiteit kunnen 
wonen. 

• De Nationale Ombudsman een op 17 mei 2017 met nr. 2017/060 rapport heeft opgeleverd 
met de titel: Een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de overheid voor 
woonwagenbewoners 

• Dat er door de internationale verdragen erkende en beschermde (woonwagen) cultuur het 
noodzakelijk maakt met een andere bril naar standplaatsenbeleid te kijken. 

• Aandacht voor de behoeften van woonwagenbewoners heeft een mensenrechtelijke basis. 
• Daarnaast is men tot de conclusie gekomen over zaken waarin het aanbod van woonruimte 

voor woonwagenbewoners (in de vorm van standplaatsen) niet voldoende gelijkwaardig is 
aan het aanbod van sociale huurwoningen. 

• Men dient te handelen in lijn met de uitspraken van het Hof. Maar waar het Hof de culturele 
identiteit van woonwagenbewoners vooral beschouwt vanuit het recht op eerbiediging van 
privé-familie- en gezinsleven, behoort het College vanuit het gelijkheidsbeginsel te handelen, 
zoals vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). 

• Vermeld in de Vastgoednota 2020 dat het college voornemens is om de toiletvoorzieningen 
bij de woonwagenkampen te laten verwijderen er vanuit gaande dat ze niet meer nodig zijn. 

• Dat het niet vanzelfsprekend is dat iedere woonwagen is voorzien van een toiletvoorziening 
• Dat in het kader van het gelijkheid-beginsel bij een ‘woning ‘ ook een toiletvoorziening 

aanwezig dient te zijn 
 



Link rapport ombudsman  
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/DEF%20Rapport%202017060%20Woonw
agenbewoner%20zoekt%20standplaats  
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