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Kennisnemen van 
De stand van zaken uitvoering motie Flexwonen.  
 
Inleiding 
In de gemeenteraadsvergadering van 3 november 2020 is een motie aangenomen waarin het 
college is opgeroepen om:  
1. Een onderzoek uit te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om tijdelijke huisvesting te realiseren 

voor een nader te bepalen periode van 10 tot 20 jaar;  
2. Daarbij rekening te houden met de mogelijkheid de tijdelijke huisvesting flexibel om te bouwen 

naar een andere invulling (wooneenheden of andere functie) of de tijdelijke huisvesting circulair 
(cradle to cradle) te bouwen; 

3. Gezien de omvang van de doelgroep uit te gaan van 50 tot 150 wooneenheden 
4. Daarbij zowel eigen grond, tijdelijke invulling van reeds geoormerkte bouwlocaties, als het 

huren/pachten van grond in overweging te nemen;  
5. De juridische kaders uit te werken die tijdelijke bewoning 

mogelijk maakt (geen opbouw van huurdersrechten etc.); 

6. Op basis van dat onderzoek, bij aanwezigheid van perspectief, zo snel mogelijk een voorstel aan 
de raad voor te leggen voor de realisatie van een dergelijk plan.  

 
Naar aanleiding van deze motie hebben wij een eerste verkenning gedaan naar de kaders van het 
onderzoek. Hieruit concluderen wij dat het door de raad gewenste onderzoek zich in elk geval  moet 
richten op: 
 

• De omvang en samenstelling van de doelgroep;  

• De juridische mogelijkheden en gewenste vorm van (tijdelijke) huurcontracten;  

• Juridisch-planologische (on)mogelijkheden in relatie tot de gewenste snelheid van realisatie 
én in relatie tot de realisatie reguliere woningbouw;  

• Potentiële locaties waarop de realisatie van flexwoningen mogelijk zou kunnen zijn. Hierbij 
speelt de eigendom van de locatie een rol, maar zijn ook andere locatiekenmerken zoals 
geluid, milieu, water en veiligheid aan de orde;  

• De financiële mogelijkheden van de gemeente om in deze woonvorm of de benodigde 
gronden te investeren.  

 
Dit is een fors project waar veel tijd en geld mee gemoeid gaat. Op dit moment ontbreekt het ons 
aan de financiële én ambtelijke capaciteit om dit onderzoek goed uit te voeren. Wij kunnen niet 
eerder dan in het vierde kwartaal van 2021 starten met het opstellen van een projectvoorstel.  
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Wat doen we in de tussentijd 
Uit navraag blijkt dat binnen de regio vergelijkbare vragen en wensen zijn. Wij zijn nu in overleg met 
de ons omliggende gemeenten of we elkaar op basis van kennisuitwisseling kunnen ondersteunen.  
 
Initiatieven voor flexwonen die bij ons worden ingediend benaderen wij vanuit een positieve 
grondhouding en proberen we, waar dit kan, mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is ons 
principebesluit om tijdelijke ontheffing te verlenen voor wonen op de locatie Alphenseweg in Riel.  
 
Tot slot wijzen wij u erop dat de nu bekende woningbouwlocaties zoals opgenomen in de 
prioriteringsnotitie en de reeds lopende projecten, in beginsel niet in aanmerking komen voor het 
realiseren van tijdelijke woningen. Deze locaties zijn bedoeld voor de structurele woonopgave uit 
onze woonvisie. Daarnaast is de intentie van de initiatiefnemers om op deze locaties binnen nu en 
tien jaar woningen te realiseren.  
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