
 

Terugkoppeling idee 12: Tiny houses Zaanstad 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Dit idee geeft voor ons geen aanleiding om te werken aan een motie. 

PvdA Het is een bekend project. Volgens ons moet het afgewogen worden bij de plannen 
die nu voor een permanente en tijdelijk invulling voor De Hemmes worden 
ontwikkeld. Er is op zich niets tegen als dit past. 

CU Woningen met een kleine oppervlakte voor jongeren is een goed idee. Ook de 
samenwerking die er is vanuit onderwijs en bedrijfsleven is erg goed! De vraag om 
de beschikking te krijgen over een deel van de Hemmes waar minstens 5 jaar op 
gewoond kan worden en daar dan snel een vergunning voor te krijgen is een reële 
vraag want de woningnood is hoog. Uiteraard is het een tijdelijke oplossing want we 
streven naar woningbouw op deze plek. Maar deze vraag kunnen wij als 
ChristenUnie steunen en zullen hier met een motie aandacht voor vragen tijdens de 
begrotingsbehandelingen. 

CDA CDA adopteert dit idee. Er is een lange wachttijd voor jongeren op betaalbare  
woningen. Tiny houses kunnen daar een rol in spelen. De  
organisatie gaat echter uit van de Hemmes waarvoor ook  
andere permanente woningbouw initiatieven voor zijn. Toch  
zijn er meer plekken in Zaanstad (zoals het terrein langs de  
westzanerdijk die hiervoor geschikt gemaakt kunnen worden. 

Rosa ROSA heeft het initiatief van Thous vanaf het begin een warm hart toegedragen. 
We willen het plan dan ook graag verder helpen. Wel zien we een bezwaar in de 
gevraagde gegarandeerde termijn van 10 jaar. Dit zou de door ons zo vurig 
gewenste snelle ontwikkeling van de Hemmes in de weg kunnen zitten. We willen 
met de initiatiefnemers in gesprek om te bekijken hoe de klaine hoissies van Thous 
zodanig autarkisch kunnen worden gerealiseerd dat ze ook rendabel blijven bij 
snellere tussentijdse verplaatsing. Uitgangspunt moet zijn: tijdelijke benutting van 
ongebruikte terreinen, waarbij de gemeente garant moet staan dat er altijd een plek 
zal zijn.  

GroenLinks Dit idee ondersteunen we graag, samen wellicht met ROSA. We willen van de 
Gemeente weten wat nodig is om deze grond op de Hemmes of op een eventueel 
andere locatie beschikbaar te maken. 

PvdD Dit idee steunt de PvdD. Tiny houses binnen onze gemeente zien wij graag komen, 
of op het terrein van de Hemmes of op een ander geschikt terrein. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Tiny houses zijn langzamerhand heilige woorden geworden in Zaanstad, het klinkt 
leuk, ziet er leuk uit, maar het lost maar ‘Tiny’ het probleem op. Tevens vinden wij 
de vierkante meterprijs van 2000 Euro nogal aan de forse kant voor tijdelijk 
woonruimte. Maar alle beetjes helpen, das als het  
financieel rond te breien is en het voorziet in een behoefte zijn wij hier niet op tegen. 
Al zou in onze beleving een stapelbare, grootschalige variant de voorkeur hebben. 

LZ Hoewel de inleiding van de ideeën markt suggereerde dat de gemeente nog ‘wel 
wat geld te besteden heeft bij de begroting’ voor de uitwerking van ideeën, willen wij 
vooraf melden dat wij daar wat genuanceerder naar kijken. De gemeente heeft grote 
tekorten op de jeugdzorg, overal moet bezuinigd worden, dat betekent dat we heel 
kritisch moeten zijn en moeten prioriteren. Geld wat we  
niet hebben kunnen we ook niet uitgeven.  
Dus een opmerking naar alle de initiatiefnemers: Dank voor jullie komst en 
uitwerking van jullie ideeën, we hebben ervan genoten om ze te horen! En zullen ze 
waar mogelijk, ook als ze niet worden gesteund, in onze gedachten houden voor  
als er wel nieuwe mogelijkheden komen. Maar dus een  
winstwaarschuwing vooraf: Hoe sympathiek ook, kunnen we veel ideeën vanwege 
de financiële of juridische consequenties niet steunen.   
 
Liberaal Zaanstad kan dit idee (voorlopig) niet ondersteunen  
 
Mooie huisjes. Mooi concept. Bereikbaar voor starters. Er is veel  
behoefte aan huizen voor starters.  



 

Dilemma: de grond van Zaanstad moet ‘om niet’ beschikbaar worden  
gesteld. Wij kunnen op dit moment niet inschatten in hoeverre dit geen  
groot gat in de begroting slaat. 

VVD Het is prima dit idee mee te nemen bij de tijdelijke woningen op het Hemmesterrein. 
Het is voor de VVD niet de bedoeling dat het realiseren van dit plan met subsidie 
van de gemeente gaat. 

D66 De eerste opzet van dit idee kwam bij ons vandaan, Jan de Vries stelde voor dit  
idee uit te werken bij een werkbezoek aan Werkom. Uiteraard blijven wij bij dit idee 
aangehaakt, we  
kijken nog wat het beste instrument is om dit voor elkaar te krijgen. 

Fractie 
Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


