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Onderwerp 
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester  
en wethouders van de gemeente Westland in het kader  
van artikel 42 van het reglement van orde inzake  
woningbouwkansen met “microwoningen” 
Plaats en datum  
Naaldwijk, 10 februari 2023 

 
 
 
Geacht college, 
 
In den lande wordt de zogenoemde “microwoning” omarmd als bijdrage aan de 
oplossing van de grote woningnood. Dit betreffen kleinschalige woonruimtes 
van 20 á 40 m2 die worden geplaatst op bestaande woonpercelen, bijvoorbeeld 
in achtertuinen. In november nam de huurder haar intrek in de woning die in 
Gouda als eerste is geplaatst. Intussen lopen aanvragen voor plaatsing in meer 
dan 40 gemeenten. Is Westland erbij? Of wachten wij af? 
 

                
  (copyright microwoning.com)            
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Eerder pleitte CDA Westland voor het realiseren van meer kleinschalige huisves-
tingsmogelijkheden, destijds onder meer in de vorm van Tiny Houses. Bij de mi-
crowoning wordt nadrukkelijk gestreefd naar plaatsing in bestaand woonge-
bied, bijvoorbeeld in daarvoor voldoende grote achtertuinen, gecombineerd 
met een verhuur in de sociale sector. Het initiatief haalt de diverse media, zoals 
RTL Nieuws, tv-programma Binnenste Buiten en het Algemeen Dagblad. 
 
In het Westland lijken we voorzichtig uitgedrukt “voorzichtig” als het gaat om 
nieuwe ontwikkelingen buiten de gebaande paden. De provincie wordt al spoe-
dig als mogelijke drempel genoemd. Het geval wil dat de verantwoordelijk ge-
deputeerde voor woonontwikkelingen zich enthousiast toont over de microwo-
ning, zie de bijlage. 
 
Binnen de fractie van CDA Westland leven de volgende vragen: 
 

1. Zijn er al aanvragen voor het plaatsen van microwoningen binnen onze 
gemeente ontvangen? 

2. Is het college het met ons eens dat kleinschalige woonmogelijkheden 
binnen de dorpen van toegevoegde waarde zijn, zeker als die voor ver-
huur tegen een sociale huurprijs beschikbaar komen? 

3. Is het college bereid de kansen serieus te onderzoeken en bij de provincie 
na te gaan onder welke voorwaarden dergelijke initiatieven invulling kun-
nen krijgen en te rapporteren aan de raad wat de bevindingen zijn? 

 
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor 
gestelde termijn. 
 
Hoogachtend,  
namens de fractie van CDA Westland, 
 
 
 
Jaco Eeltink,  
gemeenteraadslid CDA Westland  
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https://www.ad.nl/video/productie/hier-staat-de-eerste-microwoning-van-nederland-322234?referrer=https%3A%2F%2Fwww.microwoning.com%2F
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