
  

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : Jacoline Engelmoer-Leeuwen NIEUW SOCIAAL 
  
Datum indiening                               : 20 juni 2022 
  
Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 
  
Onderwerp :  Splitsing bestaande woningen 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  : 12 juli 2022 
 
 
 
Toelichting:  
Op dit moment is er in Nederland een ook in Súdwest-Fryslân een groot woningtekort. In het coalitie-
akkoord wordt veel gesproken over nieuwbouw. Een andere mogelijkheid tot het vergroten van het aantal 
wooneenhden zou ook het splitsen van woningen zijn. We hebben in onze gemeente te maken met veel 
vergrijzing. Veel ouderen wonen nog in een eensgezinswoning. Velen willen wel kleiner, maar willen graag 
wel blijven wonen op de plek waar ze nu wonen. Een eenvoudige manier om splitsing mogelijk te maken 
kan in die zin een win-win situatie opleveren, zoals ook te lezen is in het Friesch Dagblad van 15 juni. 
 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Wordt in dit geheel ook out of the box gekeken naar andere mogelijkheden dan nieuwbouw om te 
komen tot extra woningen in de bestaande woningmarkt? Waarbij ook nog eens minder stikstof en  
CO2 uitstoot zal plaatsvinden? 
 

 Antwoord: 
Wonen is een complex vraagstuk. Om meer regie op de woningbouwproductie te krijgen denken we 
innovatief en staan we open voor nieuwe oplossingen en creatieve woonvormen. Belemmeringen die 
“out of te box” oplossingen in de weg staan nemen we weg. Dit leggen we vast in een 
Omgevingsprogramma Wonen en Bouwen. Daarnaast gaan we middels campagnes marktpartijen en 
burgers stimuleren om met nieuwe oplossingen te komen. 
 

2.  Welke mogelijkheden worden onderzocht? Behoort hierbij ook het splitsen van woningen?  
 

 Antwoord: 
Aan het splitsen van woningen werken we al mee. Het huidige woonbeleid vormt hierin geen 
belemmeringen. We staan daarnaast open voor alle denkbare oplossingen. Hierbij kan gedacht worden 
aan: drijvende woningen, tijdelijke woningen, toestaan van bewoning van bijgebouwen en 
alternatieve exploitatievormen. De Hackaton die we onlangs hebben georganiseerd heeft waardevolle 
input opgeleverd die we in ons beleid implementeren. 
 

3.  In het land zijn ruim 500k aan koopwoningen waar 55 en 75 jarigen wonen en waarvan een deel van 
deze groep de wens heeft kleiner te wonen. Wordt er ingezet op Tiny houses, voor mogelijke 
doorstroming Nieuwe Nederlanders en het creëren van woonruimte voor jongeren? 
 
 



  

 
 

 Antwoord: 
Doorstroming van ouderen, de realisatie van tussenvormen van wonen en zorg, het realiseren van 
betaalbare starterswoningen, het toevoegen van sociale huurwoningen aan de woningvooraad en het 
huisvesten van statushouders zijn belangrijke opgaven. Daar waar het product tiny hous deze opgaven 
kan bedienen, wordt onderzocht of er o.a. middels tiny houses in de behoefte kan worden voorzien. 
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 
 
 
 
 


