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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?

In de voortgangsrapportage is opgenomen dat er in 2021 in totaal €7.6  
miljoen aan beschikbaar budget is voor subsidieaanvragen en 
flexpoolmiddelen. Dit bestaat uit het programma budget (5 miljoen) en 
het in 2021 door het Rijk beschikbare gestelde flexpoolmiddelen (2.6 
miljoen). Op basis van huidige inzichten wordt verwacht dat er in 2021 
ongeveer 6 miljoen wordt besteed. Daarmee is er nu geen sprake van 
een tekort aan provinciale middelen. Bij de jaarrekening 2021 maken we 
balans op over het budget 2021. 
Er staan veel grote en kostbare projecten op stapel voor het jaar 2022 
en verder. We voorzien grote uitgaven indien de WBI aanvragen van 
Utrechtse gemeenten wordt toegekend door BZK en waarbij de 
Provincie Utrecht zal co-financieren. 
Via volgende voortgangsrapportages en rapportages in het kader van de 
begrotingscyclus (Jaarrekening, Kadernota) wordt u geïnformeerd over 
de besteding en uitputting van het budget. Als we verwachten middelen 
tekort te komen, zullen we tijdig aan de bel trekken.  

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?

Dit hangt af van de definitie die wordt gehanteerd voor Tiny Houses. In 
het Actieplan Flexwonen wordt onderscheid gemaakt tussen de 
volgende twee doelgroepen:
 Woningzoekenden die geen uitzicht hebben op het vinden van een 

reguliere woning. Voor deze groep is flexwonen in betaalbare 
tijdelijke woningen een vorm van overbrugging in de zoektocht naar 
een reguliere woning. Dit zijn in de praktijk vaak kleine woningen;

 Woningzoekenden die vanuit een sociale beweging of specifieke 
woonwensen een “mini-huis” willen bewonen, soms ook 
onafhankelijk van nutsvoorzieningen.

Om het onderscheid helder te maken spreken we in het eerste geval 
van Flexwonen en in het tweede geval van Tiny Houses.
Overigens kunnen tiny houses ook op een tijdelijke locatie worden 
gerealiseerd. Daarmee zijn het in de uitvoering tijdelijke woningen die bij 
voorkeur na een aantal jaar naar een volgende locatie worden 
verplaatst. 

Op 18 november heeft projectontwikkelaar “Tiny Projects BV” de 
Provincie benaderd om 160 prefab woningen en appartementen te 
ontwikkelen op een locatie aan de dorpsgrens van Mijdrecht, buiten de 
rode contour. De bedrijfsnaam doet vermoeden dat het om Tiny Houses 
gaat, maar dat is niet zeker. De projectontwikkelaar is terugverwezen 
naar de Gemeente Ronde Venen.  
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3. Zijn er tiny houses bij de 10 projecten bijzondere woonvormen waarvan 
sprake is in de voortgangsrapportage versnelling woningbouw?

Op grond van de Uitvoeringsverordening subsidie Versnelling 
Woningbouw zijn 10 initiatiefgroepen ondersteund die een project willen 
realiseren met collectief particulier opdrachtgeverschap. Hier zijn geen 
groepen bij die zich specifiek richten op Tiny Houses. 

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

Er zijn verschillende initiatieven bij de provincie bekend. Onder meer 
was er bij de gemeente Soest een initiatief voor Tiny Houses maar 
uiteindelijk heeft de gemeente besloten om daar niet aan mee te 
werken. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de wens om 
initiatieven van Tiny Houses buiten de rode contour toe te staan (zie ook 
vraag 5). In de Ronde Venen heeft een projectontwikkelaar de provincie 
benaderd met een initiatief (zie antwoord bij vraag 2). 

Er zijn geen gemeenten die specifiek de realisatie van Tiny Houses bij 
het programmateam Versnelling Woningbouw aan de orde stellen. Wel 
zijn bij het programma plannen voor kleine woonvormen bekend. 
Bijvoorbeeld wordt in Woudenberg gewerkt aan planvorming voor kleine 
woonvormen in de goedkope en sociale sector. En in Amersfoort zijn bij 
de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor/Kop van Isselt, tijdelijke 
sociale huurstudio’s gerealiseerd.   

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 verordeningskaders 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. Wij verwijzen hiervoor ook naar de beantwoording 
van de vragen m.b.t. ingekomen stukken (tiny houses).   
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