
 

Vragen: Tiny houses Wens4U. 

 

• Klein en flexibele woon vormen. 

- Vraag 1 : Wat verstaat u onder ‘’Kleine en flexibele woonvormen’’. 

Ter verduidelijking, het project Tiny houses is een ander project dan kleine flexibele woonvormen. 

Antwoord:  

Dit kan vanuit verschillende opzichten bekeken worden. Allereerst de fysieke vorm. Omdat de 

doelgroep relatief snel kan wisselen van een 1 persoons tot een meer persoons huishoudens wordt 

er gekeken of de woningen gesplitst of samengevoegd kunnen worden of dat er voldoende variatie 

wordt aangebracht.  

Verder wordt er bij kleine flexibele woonvormen ook onderzocht of er behoefte is aan tijdelijke of 

permanente huisvesting of aan beide. Vragen die we ons hierbij stellen is de ontwikkelsnelheid en de 

behoefte over 10 jaar. Wanneer er voor tijdelijke huisvesting gekozen wordt, kan er een korte 

ruimtelijke procedure worden doorlopen (8 weken). De woningen mogen er dan staan voor een 

periode van 10 jaar en zullen na deze periode verwijderd moeten worden. Voor permanente 

huisvesting geldt een reguliere bestemmingsplanwijziging (1-2 jaar). 

De flexibiliteit zit hem ook in de contractuele sfeer, zoals bijvoorbeeld het hanteren van tijdelijke 

huurcontracten.   

• Tiny houses. 

1) Kunt u meer duidelijkheid geven over de eventuele locaties voor de ‘stedelijke groep’? 

Antwoord:  

De stedelijke groep heeft binnen Schagen gekeken naar locaties waar zij graag zouden willen wonen. 

Deze heeft een ambtelijke werkgroep vervolgens op haalbaarheid en (on)mogelijkheden onder de 

loep genomen. Ruimte binnen Schagen is schaars, waardoor er altijd een afweging moet worden 

gemaakt tussen de verschillende ruimte claims. Uit de eerste analyse van de ambtelijke werkgroep is 

in ieder geval één goede locatie gekomen, die tevens in eigendom is van de gemeente en een 

voorkeurslocatie is van de stedelijke groep. Deze locatie wordt nu verder onderzocht en uitgewerkt 

in samenwerking met de stedelijke groep bewoners.   

2) Welke hulp wordt er aan de ‘stedelijke groep’ aangeboden vanuit de gemeente om 

passende locatie te vinden? 

Zie bovenstaand antwoord. In aanvulling hierop vindt er maandelijks overleg plaats tussen de 

gemeente en een vertegenwoordiging van de groep bewoners waarin de voortgang en benodigde 

stappen worden besproken.   



3) Aan welke voorwaarden moeten deze woningen voldoen qua bouwhoogte en vierkante 

meter oppervlakte? 

De voorwaarden zijn afhankelijk van de locaties en worden integraal verzameld en afgewogen. 

Momenteel wordt voor beide locaties gedacht aan een maximaal aantal vierkante meter bebouwd 

oppervlakte (inclusief terras) van 40m2 en een maximale bouwhoogte van 5 meter.  

Toelichting:  

Onze vragen zijn n.a.v. de antwoorden bij de actieve informatieplicht van wethouder Beemsterboer 

op 26-08-20. 

Helaas gaf deze informatie ons weinig duidelijkheid. De wethouder gaf alleen aan dat de locatie 
skatepark is afgewezen. 
Wij zijn benieuwd naar de eventuele goed gekeurde locaties hiervoor. 
Wij vragen ons af welke inspanning de gemeente verricht om dit proces te laten slagen, het duurt 
ons inziens inmiddels wel erg lang. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Linda Steijger Steunfractielid Wens4U 

  

 


