
 
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 21 september 2018 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO artikel 40) over de mogelijkheden voor Tiny Houses in Ridderkerk 
 
 
Geacht college, 
 
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat nu al vier op de tien 
jongeren die het ouderlijk huis verlaat alleenstaand is. Het is een ontwikkeling waar ook 
Ridderkerk meer en meer mee te maken krijgt. Juist voor jongeren en alleenstaanden is het 
door aangescherpte hypotheeknormen moeilijker geworden om een (eerste) huis te kunnen 
kopen. Huren is lang niet voor iedereen een betaalbaar alternatief.  
 
Dat maakt dat de PvdA Ridderkerk en GroenLinks Ridderkerk het belangrijk vinden dat er 
nieuwe woonvormen worden onderzocht in Ridderkerk. Woonvormen waarmee kan worden 
voorkomen dat jongeren wegtrekken uit Ridderkerk en waarmee kan worden voldaan aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de landelijke overheid, namelijk dat in 2050 de hele 
bebouwde omgeving energieneutraal moet zijn.  
 
Daarom hebben wij eind vorig jaar, samen met het CDA en de Groep Ipskamp, een motie 
ingediend waarin we u hebben gevraagd om de voorwaarden inzichtelijk te maken 
waaronder in Ridderkerk een proef met Tiny Houses kan worden gestart. Dit in navolging 
van andere gemeenten. Inmiddels hebben wij hierover een memo van u ontvangen. De 
PvdA Ridderkerk en GroenLinks Ridderkerk zijn blij dat u positief staat tegenover de 
mogelijkheid van Tiny Houses in Ridderkerk. Maar naar aanleiding van het memo hebben wij 
nog een aantal (aanvullende) vragen:  
 
1a. Wat verwacht u van een inwoner of organisatie die zich bij de gemeente meldt met de 
wens om een of meerdere Tiny Houses neer te zetten? Aan welke regels moet hij of zij 
voldoen? Kunt u in uw antwoord ook de nieuwe Omgevingswet betrekken? 
1b. Langs het noordelijk deel van de Kievitsweg staan sinds kort twee model Tiny Houses. 
De (Ridderkerkse) ondernemers die de woningen hebben ontworpen, geven in Het Zuiden 
aan dat de procedures voor het neerzetten van een Tiny House veel tijd in beslag kunnen 
nemen in gemeenten. Wat is in het algemeen de doorlooptijd van een dergelijke procedure in 
Ridderkerk en welke mogelijkheden ziet u om deze procedure in te korten en/of te 
versnellen? Kunt u in uw antwoord ook de nieuwe Omgevingswet betrekken?  
1c. Welke mogelijkheden ziet u verder om actief mee te denken met (een) initiatiefnemer(s) 
en om de ontwikkeling van Tiny Houses verder te stimuleren?  
2a. U geeft aan meerdere locaties te zien voor het plaatsen van een of meerdere Tiny 
Houses. Kunt u aangeven aan welke locaties u (in eerste instantie) denkt?  
2b. Welke van deze locaties lenen zich voor een en welke voor meerdere Tiny Houses?  
2c. Kunt u in het algemeen aangeven welke voorwaarden u stelt aan een locatie voor (een) 
Tiny House(s)? Welke bijdrage levert de gemeente aan de openbare ruimte? 
2d. Kunnen Tiny Houses wettelijk alleen worden geplaatst op een locatie met een 
woningbouwbestemming of is ook een andere bestemming mogelijk? Zo ja, welke(n)? 
3a. U geeft aan dat Tiny Houses in het algemeen tijdelijk zijn. Kunt u dit toelichten en een 
indicatie geven van hoelang tijdelijk is? Bestaat er een mogelijkheid tot verlenging?  



3b. U geeft aan dat de prijs van Tiny Houses exclusief grondkosten zijn. Betekent dit dat 
iemand die (zonder eigen grond) een Tiny House wil plaatsen een stukje grond van de 
gemeente moet kopen of zijn er ook andere constructies mogelijk? Denk bijvoorbeeld aan 
het tegen een redelijke vergoeding beschikbaar stellen van eigen (gemeentelijke) grond 
zonder duidelijke bestemming of waarop (voorlopig) geen ontwikkeling is voorzien.  
3c. Welke constructies worden door andere gemeenten toegepast?  
3d. Hoe verhoudt het eventueel kopen van grond zich tot uw uitgangspunt dat Tiny Houses 
in beginsel tijdelijk zijn? Krijgt de eigenaar van een Tiny House in dat geval de garantie dat 
de gemeente de grond van hem terugkoopt?  
4a. U geeft aan dat Tiny Houses bij voorkeur zelfvoorzienend moeten zijn. Dat wil zeggen 
dat zij in beginsel niet zijn aangesloten op elektriciteit, water en het riool. Betekent dit dat met 
name bouwgrond (grond zonder de genoemde nutsvoorzieningen) in aanmerking komt voor 
het plaatsen van Tiny Houses?  
4b. Als Tiny Houses worden geplaatst op bouwrijpe grond (grond waarin nutsvoorzieningen 
wel aanwezig zijn) en zij geheel zelfvoorzienend zijn, leidt dit dan tot een lagere grondprijs, 
omdat er geen gebruik wordt gemaakt van de beschikbare voorzieningen?  
5. Kunt u aangeven hoe u met het oog op de verduurzaming van het Ridderkerkse 
woningbestand de isolatie en verwarming van Tiny Houses ziet? 
6. Welke kansen ziet u voor lokale ondernemers bij de ontwikkeling, bouw en plaatsing van 
Tiny Houses? 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoeken wij u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om onze vragen 
afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Jeroen Rijsdijk  Björn Ros 
PvdA Ridderkerk  GroenLinks Ridderkerk 
 

 


