
 
Amendement 
 
Onderwerp: Beleid Tiny House  
 
 
De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 25 maart 2021, behandelend agendapunt 11 
‘Tiny Houde Village Stede Broec’ 
 
Constaterende dat: 

• in augustus 2020 een burgerinitiatief is ingediend voor het starten van een pilot om een aantal tiny 

houses in Stede Broec te plaatsen; 

• de raad in september 2020 raadsbreed een motie heeft aangenomen waarin  het college wordt 

opgedragen een positieve grondhouding aan te nemen bij de plannen van de initiatiefnemers om een 

Tiny House-village te ontwikkelen; - na het vinden van een potentieel geschikte locatie, deze locatie eerst 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Overwegende dat:  

• in dit initiatief wordt voorgesteld om bij steun voor dit experiment, dit samen aan te gaan, samen een plan 

van aanpak op te stellen, waarin onder andere gekeken wordt naar de locatie, de regelgeving en de 

organisatie voor een pilotproject; 

• in de raad van februari 2021 de woonvisie 2021-2025 ‘Wonen doen we samen’ is vastgesteld; 

• Tiny Houses in de woonvisie genoemd wordt in als één van de voorbeelden van differentiatie in de 

ambitie om te komen tot een gezonde evenwichtige woningmarkt met passende woningen voor nu en 

later; 

• Tiny Houses nog niet nader in een beleidskader is uitgewerkt. 

 
Besluit:  
Om beslispunt 3, te weten: 

  
3. Het college op te dragen een bestuursopdracht te formuleren voor het uitwerken van een kader voor 

eventuele vervolgaanvragen in de toekomst.  

te wijzigen in:  
 

3. Het college op te dragen een voor het derde kwartaal 2021 een beleidskader voor tiny houses nader uit 

te werken dat ook van toepassing is op dit initiatief. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekend door: 

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) …………………………………………. 

CDA …………………………………………. 

PvdA/GroenLinks …………………………………………. 

VVD …………………………………………. 

Gemeente Belangen Stedebroec (GBS) …………………………………………. 

Onafhankelijke Partij (OP) …………………………………………. 

 


