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Onderwerp Statenbrief: Tijdelijke huisvesting vergunninghouders buiten rode contour 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op verzoek van uw staten doen wij u een mogelijke handelwijze toekomen voor de beoordeling van 
gemeentelijke initiatieven voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders buiten de rode contour. Het verlenen 
van een tijdelijke vergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan (voor een periode van 
maximaal 10 jaar), is een gemeentelijke bevoegdheid die niet hoeft te worden getoetst aan de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV). Bij de belangenafweging moet de gemeente echter wel rekening houden met de 
provinciale belangen. Wij hechten er aan om gemeenten tijdig duidelijk te maken hoe zij dat het beste kunnen 
doen. In deze statenbrief geven wij daarvoor enige algemene uitgangspunten, in de vorm van een aantal aan de 
gemeenten te stellen vragen voor onderbouwing van hun initiatief. Uiteindelijk zal elk initiatief afzonderlijk moeten 
worden beoordeeld. 
 
Aanleiding 
Op 28 januari 2016 heeft burgemeester Molkenboer van de gemeente Woerden een gesprek gevoerd met 
gedeputeerde Van den Berg, waarin hij namens de gemeenten in de Lopikerwaard aandacht heeft gevraagd voor 
de positie van vooral de kleinere gemeenten, die moeite hebben om hun verplichtingen na te komen om 
voldoende huisvesting te vinden voor vergunninghouders. Dit verzoek is daarna ook nog schriftelijk aan ons 
college overgebracht. 
 
Voorgeschiedenis 

N.v.t. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het verlenen van een vergunning, waarbij tijdelijk wordt afgeweken van de regels die het bestemmingsplan stelt 
aan het bouwen en het gebruik van gronden, is een gemeentelijke bevoegdheid. Dergelijke besluiten hoeven niet 
te worden getoetst aan de regels van de PRV, maar in het kader van een goede ruimtelijke ordening moet wel 
rekening gehouden worden met provinciale belangen. Zo is het bijvoorbeeld niet wenselijk, dat als gevolg van de 
vergunde activiteiten blijvende schade optreedt aan natuur of landschap. Ook zal rekening gehouden moeten 
worden met verkeerseffecten die verder reiken dan het plaatselijke wegennet. 
Omdat dergelijke effecten per locatie zullen verschillen, is het niet eenvoudig voor elke mogelijke situatie 
algemene beoordelingscriteria te formuleren die gemeenten bij hun afweging kunnen gebruiken. Naast de zorg 
dat tijdelijke maatregelen leiden tot permanente gevolgen voor provinciale belangen, speelt voor de provincie de 
zorg mee, dat deze tijdelijke maatregelen uiteindelijk niet tijdelijk zullen blijken. Er kunnen nog zo veel technische 



 

  

waarborgen worden ingebouwd dat de tijdelijke maatregelen omkeerbaar zijn, de behoefte aan woningen (voor 
vergunninghouders en andere woningzoekenden) is een permanente. Na afloop van de vergunde periode zal dus 
altijd alsnog voor permanente huisvesting moeten worden gezorgd. De tijdelijkheid kan dus alleen worden 
geborgd, als er zicht is op permanente huisvesting op langere termijn. Bij het vinden van permanente oplossingen 
willen wij de gemeenten zo goed mogelijk behulpzaam zijn. In het kader van de herijking van de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) willen wij ook nadrukkelijk rekening houden met de gevolgen van de 
huisvestingsvraag voor vergunninghouders voor de algemene woningbehoefte in de provincie. 
Wij streven er naar om met gemeenten die initiatieven ontplooien voor tijdelijke huisvesting buiten de contour, 
tijdig de dialoog aan te gaan. Om zicht te houden op het vinden van permanente oplossingen en negatieve 
gevolgen voor provinciale belangen te voorkómen, zijn wij voornemens om bij gemeenten aan te dringen op de 
beantwoording van de volgende vragen. 

 Heeft uw gemeente de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting binnen de rode contouren uitputtend 
verkend? Die mogelijkheden kunnen betrekking hebben op bestaande bebouwing, maar ook op braakliggend 
terrein, waar de beoogde bestemming niet op korte termijn zal worden gerealiseerd. Met name in grotere 
kernen zijn dergelijke terreinen vaak wel beschikbaar. 

 Zijn er voor de betreffende gemeente nieuwe uitbreidingslocaties (voor zowel wonen als bedrijventerrein)  
opgenomen in de PRS/PRV? Is verkend in hoeverre deze locaties kunnen worden benut voor tijdelijke 
huisvesting?  

 Als deze mogelijkheden binnen de eigen gemeente niet beschikbaar zijn, kan dan in de woonbehoefte van 
de vergunninghouders worden voorzien door samenwerking met andere gemeenten in de regio die deze 
mogelijkheden wel hebben? Hoewel voor dergelijke uitruil administratieve en financiële hobbels bestaan, is 
deze wel degelijk mogelijk. 

 Indien ook uitruil tussen gemeenten redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort, is er dan wel zicht op 
dat in de huisvestingsbehoefte van vergunninghouders kan worden voorzien op langere termijn (binnen de 
periode van de tijdelijke vergunning) binnen de rode contour of binnen een in de PRS opgenomen 
uitbreidingslocatie?  

 Zo ja, dan vinden wij, in afwachting van die permanente oplossing, de realisering van tijdelijke huisvesting 
buiten de rode contour aanvaardbaar, indien uit vroegtijdig overleg met de provincie is gebleken, dat geen 
onevenredige gevolgen voor provinciale belangen in het geding zijn. Wij zullen er voorts steeds op 
aandringen, dat bij de realisering van deze tijdelijke huisvesting de positie van álle urgente woningzoekenden 
in samenhang wordt bezien. 

 Zo nee, dan kan de conclusie eigenlijk niet anders zijn, dan dat gemeente en provincie in gezamenlijkheid 
bezien, of het noodzakelijk of wenselijk is een permanente wijziging van de rode contour aan te brengen. 
Blijkbaar is het dan immers niet mogelijk om te voorzien in de zeer urgente woningbehoefte van de 
betreffende gemeente. Dit vergt een aanpassing van de PRS en de PRV en is dus een beslissings-
bevoegdheid van uw staten. Wij verwachten niet, dat bij de besluitvorming over de herijking van de PRS 
dergelijke situaties al in beeld zullen zijn. In urgente situaties kunnen wij echter ook in een later stadium 
tussentijds voorstellen aan u doen toekomen tot een partiële herziening van PRS en PRV. Ook in deze 
gevallen zal de problematiek van de huisvesting van vergunninghouders altijd in samenhang met die van 
andere woningzoekenden moeten worden bezien. Voorts zal bij de locatiekeuze voor een uitbreiding van het 
stedelijk gebied alle provinciale belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen. Wij zullen er bij gemeenten 
op aandringen om, als de behoefte aan uitbreiding van stedelijke ruimte manifest is, de dialoog met de 
provincie tijdig te starten.  

Wij zijn voornemens alle gemeenten per brief van bovengenoemd stappenschema op de hoogte te stellen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de hierboven beschreven getrapte vraagstelling kunnen gemeenten die overwegen tijdelijke 
huisvestingsmogelijkheden buiten de rode contour mogelijk te maken, worden gestimuleerd hun besluitvorming 
zodanig voor te bereiden, dat goede afspraken met de provincie mogelijk zijn. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Indien concrete gemeentelijke initiatieven daartoe aanleiding geven, zullen wij uw staten over de gemaakte 

gemeentelijke afweging nader informeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


