
Vragen m.b.t. Ingekomen stukken (tiny houses)

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie
SGP 1. Dank voor deze rapportage. Veel informatie, maar nog weinig 

sturingsinformatie. We hebben een goed gevoel bij wat er gebeurt, maar 
lopen we op schema? Doen we genoeg? Hebben we meer of minder 
budget nodig? Dat soort vragen blijven onbeantwoord. Hoe kunnen we 
hier in een volgende rapportage meer inzicht in krijgen om ook bij te 
kunnen sturen, indien nodig?

Zie beantwoording technische vragen voortgangsrapportage versnelling 
woningbouw (2021RGW182).

Groen Links 2. Vraag bij het ingekomen stuk over Tiny houses en Utrechtse Heuvelrug: 

Zijn er meer verzoeken bij de provincie binnen gekomen over Tiny 
Houses?

Idem.

3. Zijn er tiny houses bij de 10 projecten bijzondere woonvormen waarvan 
sprake is in de voortgangsrapportage versnelling woningbouw?

Idem.

4. Zijn er gemeenten die de realisering va Tiny houses bij de provincie aan 
de orde hebben gesteld?

Idem. 

5. Wat is het standpunt van GS over Tiny houses in het algemeen en over 
dit initiatief in het bijzonder.

In het algemeen is er geen specifiek beleid of regelgeving opgenomen in 
onze omgevingsvisie en interim omgevingsverordening voor Tiny 
Houses. Tiny Houses zijn woningen en zijn volgens ons beleid- en 
regelgeving een stedelijke functie. Toevoeging of uitbreiding van 
stedelijke functies is verstedelijking en beoordeling vindt plaats binnen 
de verordeninskaders voor verstedelijking. 
Verstedelijking moet in principe in het stedelijk gebied plaatsvinden. In 
het landelijk gebied geldt een verbod op verstedelijking met daarop een 
aantal uitzonderingen. Die uitzonderingen bieden ruimte om stedelijke 
functies toe te voegen aan het landelijk gebied vanuit het oogpunt van 
een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het kernrandzonebeleid.

Met ‘dit initiatief’ wordt verwezen naar het initiatief in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Hierbij merken we op dat het kavel aan de 
Akkerweg is gelegen in het landelijk gebied. Volgens de Interim 
Omgevingsverordening geldt er in het landelijk gebied een 
verstedelijkingsverbod. In de Interim Omgevingsverordening worden een 
aantal uitzonderingen op het verstedelijkingsverbod genoemd, waardoor 
hier gemotiveerd van kan worden afgeweken. Het is primair aan de 
gemeente om de locatie te beoordelen, waarbij er ook gekeken wordt 
naar de mogelijkheden binnen de Interim Omgevingsverordening. 
Er kunnen geen Tiny Houses worden gerealiseerd zonder wijziging van 
het bestemmingsplan. Het kavel heeft nu een agrarische bestemming 
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met een functieaanduiding Volkstuin. Op deze bestemming kunnen 
geen Tiny Houses worden gerealiseerd. De initiatiefnemer zal een 
procedure voor een bestemmingswijziging moeten doorlopen. Deze 
procedure waarborgt de goede ruimtelijke ordening. 
Het plan is nog niet formeel naar de provincie gestuurd voor advies. Het 
is van belang dat het plan past binnen het bestaand provinciaal beleid.  
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