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Beste heer Verstoep, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Ruimte voor nieuwe woonconcepten. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Heeft het college de maatschappelijke vraag naar Tiny Houses in Stichtse Vecht onderzocht of 
heeft het college de intentie de maatschappelijke vraag naar Tiny Houses op korte termijn te 
onderzoeken? Heeft het college inzicht in aanvragen naar Tiny Houses? Staan er Tiny Houses in 
Stichtse Vecht? 
 
Antwoord 1 
Tot op heden hebben wij de maatschappelijke vraag naar Tiny Houses in de gemeente nog niet 
onderzocht. Maar er zijn wel al diverse aanvragen naar Tiny Houses bij ons binnengekomen. Dit 
zijn vaak initiatiefvoorstellen voor een stukje grond waar geen woonbestemming op rust of 
informatieverzoeken naar een vrije bouwkavel die wij in deze gemeente niet hebben. Om die 
reden zijn dergelijke initiatieven binnen onze gemeente nog niet gerealiseerd.  
Wel zijn wij bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma Actualisatie Woonvisie 2017 – 
2022. Hierin is onder meer aandacht ingeruimd voor het opstellen van beleid voor Tiny Houses. 
Denk daarbij aan een uitgangspuntennotitie, waarmee de gemeente haar faciliterende rol kan 
vervullen bij initiatieven van externe partijen. 
  
Vraag 2 
Heeft het college de ambitie om deze doelgroep te helpen en de woonvorm Tiny Houses te 
realiseren, in lijn met het thema nieuwe woonconcepten van de woonvisie? Wil het college het 
bouwen van Tiny Houses mogelijk maken? 
 
Antwoord 2 
Wij hebben inderdaad de ambitie om deze doelgroep te helpen en de woonvorm Tiny Houses te 
realiseren. Dat is ook de reden dat wij in de Woonvisie aan dit nieuwe woonconcept aandacht 
hebben besteed. Zoals onder antwoord 1 aangegeven gaan wij als vervolgstap beleid voor Tiny 
Houses opstellen om zo invulling en ruimte te geven aan het kunnen realiseren van dit nieuwe 
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woonconcept. Daarnaast wordt bij sommige nieuwbouwontwikkelingen deze woonvorm ingebracht 
in het woonprogramma zodat ontwikkelaars waar mogelijk een deel van de ontwikkeling hierop 
inrichten. Ook is er een initiatief in één van onze recreatieparken om de caravans geleidelijk te 
verwijderen en te vervangen voor Tiny Houses. Hierover zijn wij in gesprek met de Provincie om 
de regels zodanig te versoepelen dat we hieraan mee kunnen werken. 
 
Vraag 3 
Heeft het college een proactieve houding ten aanzien van deze woonwens? Ziet het college zelf 
belemmeringen in de sfeer van tijdelijke vergunningen/voorzieningen en (wettelijk toegestane) 
uitzonderingen op de bouwregelgeving en is het college bereid deze belemmeringen weg te 
nemen? De vraag is dus welke regels wil het college loslaten en welke wil het college 
vasthouden? Zijn er al duidelijke kaders binnen Stichtse Vecht voor de woonvorm Tiny Houses? 
 
Antwoord 3 
Voor een Tiny House, bedoeld voor permanente bewoning, is een omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen nodig. Een aanvraag wordt getoetst aan bestaande wetgeving waaronder het 
bestemmingsplan en het Bouwbesluit. Om medewerking te kunnen verlenen aan een Tiny House 
is een woonbestemming noodzakelijk. Wanneer deze ontbreekt kan geen medewerking verleend 
worden. Het college van B&W kan wel besluiten een tijdelijke vergunning te verlenen voor een 
maximale periode van 10 jaar. Daarvoor dient de gemeente wel eerst een beleidskader op te 
stellen. Hierbij tekenen we wel aan dat een tijdelijke vergunning in beginsel niet gebruikt mag 
worden voor een permanent gebruik. Dit beleidskader ontbreekt op dit moment, maar zoals 
hiervoor al gesteld gaan wij hiermee aan de slag. Voor dit moment is nog niet helder welke 
belemmeringen, uitzonderingen en voorwaarden daarin worden opgenomen.     
 
Vraag 4 
Heeft het college duidelijke locaties voor ogen waar Tiny Houses kunnen worden geplaatst? Is het 
college bereid om nog meer mogelijkheden (zoeklocaties) te onderzoeken en te bepalen.  
 
Antwoord 4 
Voor dit moment hebben wij nog geen duidelijke locaties voor ogen voor het realiseren van Tiny 
Houses. Maar bij de ontwikkeling van Zogwetering is dit woonconcept wel meegenomen als 
mogelijke optie. Kanttekening hierbij is dat in de lijn van ons grondbeleid wij ons niet actief bezig 
houden met het strategisch aankopen van gronden. Wij hebben relatief weinig gronden in 
eigendom en dat betekent dat wij ook bij het concept Tiny Houses voor een groot deel afhankelijk 
zijn van initiatieven van derden.  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * G.

Achternaam * Verstoep

E-mailadres * gverstoep@gmail.com

Fractie * GroenLinks

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Ruimte voor nieuwe woonconcepten

Inleiding * Tiny houses in Stichtse Vecht.
Ruimte voor nieuwe woonconcepten is een belangrijk thema in de 
geactualiseerde woonvisie van Stichtse vecht, waar het college mee aan 
de slag is gegaan. GroenLinks Stichtse Vecht vraagt aandacht voor de 
mogelijkheden en realisatie van tiny houses in Stichtse vecht.
'Tiny House' is een zelfstandige, volwaardige woning met een oppervlakte 
kleiner dan 50 vierkante meter. Mobiel, vaak zelfvoorzienend en tijdelijk 
van aard, klein van oppervlak en hoogte, geen vaste aansluiting op 
nutsvoorzieningen nodig en eenvoudig te plaatsen en te 
verplaatsen/verwijderen (zie ook http://www.tinyhousenederland.nl/). Deze 
ontwikkeling sluit aan op een trend onder jongeren en volwassenen, om 
duurzamer te willen leven, dat zich ook vertaalt in kleiner wonen, minder 
spullen om zich heen willen hebben en bewuster willen omgaan met hun 
omgeving.
Het concept van Tiny Houses biedt wellicht goede mogelijkheden om de 
jong volwassenen te behouden in de kernen van de gemeente. In Stichtse 
Vecht zijn veel starters die geen huis kunnen kopen of huren. De 
huizenmarkt is aardig overspannen Jongeren en starters hebben 
nauwelijks kans op de huidige woningmarkt; Er zijn veel jongeren, die 
langer thuis moeten blijven, omdat er geen woningen beschikbaar zijn. 
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GroenLinks Stichtse Vecht wil graag de wacht- en zoektijd voor woningen 
verlagen en hiervoor braakliggend terrein of pauze landschap in onze 
gemeente benutten voor tiny houses. Steeds vaker zien we inwoners 
informeren naar de mogelijkheden naar Tiny houses in Stichtse Vecht. We 
zijn benieuwd naar de ambities en keuzes van het college.  

Vragen

Vraag 1 * Heeft het college de maatschappelijke vraag naar Tiny houses in SV 
onderzocht of heeft het college de intentie de maatschappelijke vraag naar 
tiny houses op korte termijn te onderzoeken? Heeft het college inzicht in 
aanvragen naar tiny houses? Staan er tiny houses in Stichtse Vecht?

Vraag 2 * Heeft het college de ambitie om deze doelgroep te helpen en de 
woonvorm tiny houses te realiseren, in lijn met het thema nieuwe 
woonconcepten van de woonvisie? Wil het college het bouwen van tiny 
houses mogelijk maken?

Vraag 3 * Heeft het college een proactieve houding ten aanzien van deze 
woonwens? Ziet het college zelf belemmeringen in de sfeer van tijdelijke 
vergunningen/voorzieningen en (wettelijk toegestane) uitzonderingen op 
de bouwregelgeving en is het college bereid deze belemmeringen weg te 
nemen? De vraag is dus welke regels wil het college loslaten en welke wil 
het college vasthouden? Zijn er al duidelijke kaders binnen Stichtse Vecht 
voor de woonvorm tiny houses?

Vraag 4 * Heeft het college duidelijke locaties voor ogen waar tiny houses kunnen 
worden geplaatst? Is het college bereid om nog meer mogelijkheden 
(zoeklocaties) te onderzoeken en te bepalen.

 

Bijlagen
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Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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