
Beantwoording technische vragen Groen Links 

 

Er staat in de stukken dat de duurzaamheidseisen versoepeld zijn. Ik lees ook dat dit alleen kan, mits 

dit goed beargumenteerd wordt. Wat houdt deze versoepeling concreet in? Wat zijn alternatieven 

waarbij wel de duurzaamheidseisen gehanteerd worden en welke afwegingen zijn gemaakt om daar 

niet voor te kiezen? Antwoord: de versoepeling houdt in dat we niet van een nieuwe 

woonwagenbewoner eisen dat de woonwagen NOM (nul op de meter) is. Alternatieven zijn dat we 

eisen dat er bijvoorbeeld wel aandacht is voor een goede isolatie. De gemeente kiest hiervoor omdat 

de woonwagenbewoners aangeven dat zij geen hypotheek kunnen krijgen voor de aankoop van een 

nieuwe woonwagen die aan alle duurzaamheidseisen voldoet en zelf hebben zij ook niet het geld om 

een dergelijke investering te doen. De gemeente is ook niet van plan om zelf nieuwe woonwagens in 

te kopen en te verhuren, we willen juist van alle niet-wettelijke taken afstand nemen. Kortom, we willen 

de woonwagenbewoners niet dwingen om een nieuwe woonwagen te kopen als er een plek vrij komt, 

zij mogen ook een tweedehands woonwagen plaatsen die dan dus niet aan de duurzaamheidseisen 

voldoet maar wel betaalbaar is voor de doelgroep.  

 

Er wordt in het stuk een informele wachtlijst genoemd. In hoeverre blijft deze wachtlijst ‘informeel’? 

Wat is daar de reden van? Waar wordt deze wachtlijst beheerd en in hoeverre maakt dit zichtbaar hoe 

lang mensen wachten op een standplaats? Antwoord: er is sinds 2018 sprake van een informele 

wachtlijst, dit houdt in dat belangstellenden wel werden geregistreerd maar daar nog geen rechten 

aan konden ontlenen totdat er woonwagenstandplaatsenbeleid was opgesteld. Dat moment is nu 

aangebroken. Het college heeft de informele wachtlijst inmiddels geformaliseerd tot een 

‘belangstellendenlijst’. Deze lijst wordt beheerd door de beleidsadviseur volkshuisvesting. Hier is de 

wachttijd per belangstellende zichtbaar. Die wachttijd speelt een rol als bij toepassing van de 

toewijzingsregels/voorrangsregels twee of meer kandidaten naar voren komen die gelijke rechten 

hebben, in dat geval krijgt de langst wachtende voorrang.  

 

Voor hoeveel extra standplaatsen is er nog plek op de locaties Poeldijk en Zwanenkamp? En welke 

omvang wordt hierbij gehanteerd? Antwoord: dit moet nog nader onderzocht worden.  


