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AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF 

Op 22 november 2016 heeft de gemeenteraad de woonvisie met bijbehorende uitvoeringsdocumenten 
vastgesteld. Bij de behandeling van de woonvisie heeft de raad enkele moties aangenomen, waaronder 

de motie ‘Behoud en bouw van betaalbare 'tiny houses' voor één en twee persoons huishoudens’ (zie 
bijlage 1). De raad heeft met deze motie het college de opdracht gegeven om met een concreet plan te 
komen om ten minste 15 nieuwe betaalbare- /sociale woningen binnen het zogenaamde ‘tiny houses 
concept’ te realiseren. Hiervoor is in 2017 het Brouwerij terrein ingericht voor een periode van 5 jaar. 
Deze periode van 5 jaar verstrijkt eind 2022 en kan niet verlengd worden omdat de grondeigenaar Ter 

Steege is begonnen met de werkzaamheden om op dit terrein 32 nieuwbouwwoningen te realiseren. 
Omdat deze motie nog steeds overeenkomt met de uitgangspunten van de geactualiseerde Woonvisie is 

het wenselijk om deze woonvorm in Hengelo te behouden. We hebben hiervoor een locatie gevonden in 
Veldwijk-Zuid die we willen inrichten voor een periode van maximaal 10 jaar. 
 

 
INHOUD VAN HET VOORSTEL 

Koppeling met de woonvisie 

Het tiny house concept is een alternatieve woonvorm waarbij kleine mobiele woningen (max. 50m2) 
kunnen worden geplaatst op een tijdelijk braakliggend of niet gebruikt terrein. Het tiny house concept is 
een tijdelijke woonvorm wat met een ontheffing op het vigerende bestemmingsplan vergund kan 
worden. Hier hoeft dus geen bestemmingsplan voor gewijzigd te worden. Dit scheelt aanzienlijk in de 
doorlooptijd t.o.v. permanente huisvesting. Daarnaast, is het een concept dat duurzaam en betaalbaar 
is. Met dit concept kan er relatief snel ingespeeld worden op een toenemende vraag naar goedkope 
woningen. Hierdoor is het een waardevol flexconcept dat we graag willen behouden in Hengelo. Door 

toenemende belangstelling naar deze woonvorm willen we naast het behouden van de huidige 10 tiny 

houses uitbreiden met 4 huisjes waarmee we de doelstelling uit de aangenomen motie benaderen.  
 
Huidige en beoogde locatie   
In Hengelo passen we dit tiny house-concept (nog) niet op grote schaal toe. We hebben momenteel 10 
tiny houses op het Brouwerij terrein staan. Doordat Ter Steege dit terrein in ontwikkeling heeft 
genomen moeten deze Tiny Houses verplaatsen. De coöperatie Tiny Houses Hengelo (de coöperatie 

waarin de bewoners van de 10 tiny houses zijn verenigd) heeft daarom gezocht naar, en voorstellen 
gedaan voor, nieuwe locaties. Ambtelijk zijn de aangedragen locaties op haalbaarheid getoetst waarbij 
de locatie in Veldwijk Zuid het meest kansrijk is bevonden. De grond is gedeeltelijk in eigendom van de 
gemeente en gedeeltelijk in eigendom van Welbions. Welbions is daarom ook als partner betrokken. Het 
betreft het oranje omlijnde gebied in de onderstaande luchtfoto. Het gebied links van de groene lijn is in 
eigendom bij de gemeente en betreft een voormalig sportveld dat al geruime tijd niet als sportveld 

wordt gebruikt. Het gebied rechts van de groene lijn is eigendom van Welbions.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Het buitengebied en de vigerende bestemmingsplannen 
Het gebied is gelegen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied” en ligt geografisch gezien binnen de 
kanaalzone en tegen de woonwijk aan. In de Ruimtelijke Onderbouwing (zie bijlage 2) staat aan de 
hand van de toetsingscriteria van de omgevingsvisie uitgelegd waarom we vinden dat deze tijdelijke 

ontwikkeling niet strijdig is met de uitgangspunten van de visie. 
Hieronder staat de verbeelding van het gebied in het bestemmingplan met dezelfde oranje omlijning van 
het tiny houseterrein. Het groene vlak betreft de bestemming Sport. Het licht-beige vlak heeft de 

bestemming Agrarisch, het gele vlak de bestemming Wonen. Net onder het gebied ligt de belemmerde 
strook langs de twee aardgasleidingen (de rode lijnen). De bestemmingen staan de tijdelijke vestiging 
van de tiny houses niet toe. De coöperatie Tiny Houses Hengelo zal daarom een vergunningaanvraag 
doen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen, inrichten en gebruiken het 
gebied. Deze afwijking is mogelijk met een tijdelijke “kruimelafwijking” voor maximaal 10 jaar (op grond 
van artikel 2.1. lid 1 sub c Wabo gelezen in samenhang met artikel 2.12, lid 1 onder a 2° Wabo en 

artikel 4, lid 11, bijlage II Besluit omgevingsrecht). Het besluit op de aanvraag is een bevoegdheid van 
het college, gemandateerd aan de teammanager VTH Leefomgeving.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Participatie, onderzoek en het definitieve ontwerp 
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners om in gesprek te gaan over het 
voorlopige ontwerp. Deze bewoners bleken moeite te hebben met een eerste versie van het plan 
vanwege vrees voor aantasting van het uitzicht en privacy. In die bijeenkomst werd het naastgelegen 
sportveld aan de Seringenstraat (in eigendom van de gemeente) aangedragen. Dit veld is vanwege de 

tussengelegen houtwal vanuit de woningen niet zichtbaar. Naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst 

is het plan aangepast en is ook het sportveld betrokken. In het weiland zijn nog maar 5 woningen 
geprojecteerd, gelegen tegen de houtwal op ca. 100 meter van de woningen aan de Magnoliastraat. De 
rest van de woningen is geprojecteerd op het voormalige sportveld. Deze schets is in een tweede 
bijeenkomst opnieuw aan de bewoners voorgelegd. Alhoewel minder groot, bleken de bezwaren nog niet 
weggenomen. De aanwezigheid van vijf huisjes in het weiland wordt ervaren als een verstoring van het 
uitzicht. Ook is de vrees dat de natuur door de plaatsing van de huisjes wordt aangetast.  
Om te kunnen bepalen of we wonen op deze locatie mogelijk kunnen maken zonder de omgeving 

onevenredig aan te tasten, zijn er een aantal onderzoeken verricht, waaronder een quickscan flora en 
fauna, een bomeneffectanalyse en een bodemonderzoek. De resultaten van deze onderzoeken hebben 
niet geleidt tot onoverkoombare belemmeringen. Het stedenbouwkundige ontwerp voor deze locatie is 
nog enigszins aangepast op grond van de onderzoeksresultaten, vooral om bomen en groen zoveel als 
mogelijk te ontzien. Dit heeft geleidt tot definitieve ontwerp, zie bijlage 3. 
 

Intentieovereenkomst 
Deze ontwikkeling kent drie betrokken partijen, namelijk de coöperatie Tiny Houses Hengelo, Welbions 
en de gemeente, waarvan Welbions en de gemeente grondeigenaar zijn. Om de samenwerking te 

formaliseren hebben deze partijen in overleg een concept-intentieovereenkomst gemaakt (zie bijlage 4) 
waarin de rolverdeling en verantwoordelijkheden per partij staan benoemd. Daarnaast is deze 
intentieovereenkomst een voorloper op de toekomstige huurovereenkomst die we met de drie partijen 
aan willen gaan. 

 

 
PERSONELE EN FINANCIËLE ASPECTEN 

Personeel 
De uren van de ambtelijke inzet tot nu toe zijn bijgehouden en zijn ten laste gekomen van het 
voorbereidingsbudget van grondzaken. Zodra de grondexploitatie door de gemeenteraad is vastgesteld 
kunnen deze uren worden overgeschreven naar het projectbudget. Doordat we nu een definitief ontwerp 

hebben kan het project, zodra de ontheffing en omgevingsvergunning is verleend, de uitvoering in. Dit 
zal worden uitbesteed bij Enexis en bij nuts- en infrabedrijven. Er wordt hierdoor minimaal beroep 
gedaan op de ambtelijke capaciteit.  



 

 
Financieel 
De exploitatie van het project Tiny houses laat een sluitende exploitatie zien waarbij is gestreefd naar 
een kostenneutraal resultaat. Hiermee wordt recht gedaan aan de uitgangspunten van de raad met 

betrekking tot betaalbaarheid en dit is te rechtvaardigen uit oogpunt van tijdelijkheid. De samenvatting 
van de exploitatie is te zien in bijlage 5. Het vaststellen van de grondexploitatie is een 
raadsbevoegdheid. We streven ernaar om in de eerste raadsvergadering na het zomerreces de 

grondexploitatie vast te stellen.  
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BESPREEK- EN BESLISPUNTEN 

We vragen het college om de volgende besluiten te nemen: 

 Instemmen met de voorgenomen tijdelijke locatie in het buitengebied als nieuwe tiny house 
locatie; 

 Vaststellen van het definitieve ontwerp inclusief de uitbreiding met 4 extra huisjes zoals 
bedoeld in bijlage 3; 

 Akkoord gaan met, en ondertekenen van, de intentieovereenkomst die is opgesteld voor de 
drie betrokken partijen dat dient als voorloper op de toekomstige huurovereenkomst; 

 In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over dit besluit middels de daarvoor 
opgestelde brief, zie bijlage 6.  

 
BIJLAGEN 

1. Motie ‘Behoud en bouw van betaalbare 'tiny houses' voor één en twee persoons huishoudens’ 
2. Ruimtelijke onderbouwing 
3. DO 

4. Intentieovereenkomst 
5. Grondexploitatie 
6. Informerende brief over de nieuwe tiny house locatie in Veldwijk-Zuid 

 


