
MOTIE ANDERS WONEN

De raad van de gemeente Huizen,
1”

in vergadering bijeen op 25 jui1i 2020

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:

• In coalitieakkoord “Vitaal en Verbindend” punt 2.9.1 staat opgenomen Om binnen de
kaders van de lokale- en regionale woon visie de gestelde doelen van passende en
betaalbare woningen te kunnen realiseren, wordt actief gezocht naar nieuwe locaties en
creatieve oplossingen, zoals een proef met “tiny houses” of woonvormen voor ouderen
met zorg op maat;

• Wanneer bestaande huizen gesloopt worden deze meestal vervangen worden door veel
grotere huizen;

• Grote huizen met veel volume veel energie gebruiken;

• Grote huizen niet perse voor grotere huishoudens worden gebouwd;
• Er sprake is van steeds verder veranderende behoeften ten aanzien van wonen en

woonvormen;

• Er vooral grote behoefte is aan nieuwe, betaalbare, energiezuinige en kleine woningen;
• We als gemeente er alles aan moeten doen om te zorgen dat er voldoende geschikte

woningen zijn;
• We efficiënt moeten omgaan met de beschikbare ruimte;

• We als gemeente er alles aan moeten doen om zuiniger om te gaan met energie;

draagt het college op:

• Om te komen met een voorstel voor beleid, dat het mogelijk maakt om — binnen de
contouren van het bestemmingsplan en passend binnen de uitstraling van de directe
omgeving - de functie van een bestaande woning of perceel te veranderen en daarmee de
beschikbare ruimte optimaler te gebruiken. (Bijvoorbeeld: om een groot huis in
voorkomende gevallen te mogen slopen om plaats te laten maken voor meerdere kleinere
huisjes, een kantoorwoning weer een woonbestemming geven, een landhuis een
woonzorgbestemming geven, een “eengezinswoning” aanpassen in “meer
eenpersoonshuishouden-woningen”, etc.)

en gaat over tot de orde van de dag.

ingediend door:
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