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Onze referentie: Amsterdam,

3 maart 2023

Betreft gemeente Bloemendaal
Uw referentie Raadsadres

Geachte griffier,

Bijgaand een raadsadres met het verzoek het te agenderen.

Ik vertrouw erop u hiermee te hebben geïnformeerd.

Met vriendeļj
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Aan de gemeenteraad van de gemeente 

Bloemendaal

Raadsadres

Onze referentie: Amsterdam,

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens  wonende te Overveen wend ik mij tot u met het 
volgende verzoek.

Al vele járen is op zoek naar een geschikte plaats om een woonwagen 
te kunnen plaatsen. De afgelopen decennia zijn veel woonwagenstandplaatsen uit 
Nederland verdwenen. De meeste gemeenten en woningcorporaties voerden een 
zogenaamd uitsterfbeleid. Soms actief en soms passief maar het effect was hetzelfde, een 
enorm tekort aan woonwagenstandplaatsen.

Tegen het uitsterfbeleid is uit de woonwagenbevolking veel verzet gekomen en dat met 
succes. Nadat het College voor de rechten van de mens al meerdere malen geconcludeerd 
had dat het uitsterfbeleid discriminatoir was en in strijd met de mensenrechtelijke kaders 
zoals deze in de Europese Unie gelden heeft ook de Nationale Ombudsman deze conclusie 
omarmd en een zeer kritisch rapport uitgebracht onder de naam: ’Woonwagenbewoner zoekt 
standplaats”.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 12 juli 2018 een rapport uitgebracht met als 
titel: ’’Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid”. De belangrijkste 
uitgangspunten van dit beleidskader zijn de volgende:

1. Het beschermen van woonwagenbewoners tegen discriminatie;
2. Het waarborgen van hun mensenrechten;
3. Het bieden van rechtszekerheid en duidelijkheid.

De minister schrijft verder aan de gemeenten dat zij dit moeten doen doormiddel van de 
volgende instrumenten.

» De gemeente stelt een beleid vast waarin het huisvesten van woonwagenbewoners 
onderdeel moet zijn van het volkshuisvestingsbeleid;



« Het beleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven voor het 
woonwagenleven van woonwagenbewoners;

» Hiervoor is nodig dat de behoefte aan standplaatsen helder is;
» Woningcorporaties voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners die tot de 

doelgroep behoren;
» De afbouw van standplaatsen is niet toegestaan (behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden) zolang er behoefte is aan standplaatsen;
» Een woning(standplaats)zoekende woonwagenbewoner die dit wenst, heeft binnen 

een redelijke termijn kans op een standplaats.

Tot zover de huidige beleidsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De VNG heeft onlangs een beleidsnota opgesteld waarin deze problematiek uiteen is gezet. 
Hieronder een korte samenvatting van deze beleidsnotitie gericht aan alle gemeenten.

10 mei 2021

De VNG heeft samen met onder meer gemeenten, woningcorporaties, woonwagenbewoners 
en het ministerie van BZK de 'Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleiď 
opgesteld. De Wegwijzer is een nadere invulling van het in 2018 door het ministerie van BZK 
uitgebrachte landelijk beleidskader.

Diverse gemeenten hebben inmiddels (eerste) stappen gezet om hun lokale woonwagen- en 
standplaatsenbeleid aan te passen. De Wegwijzer is vooral voor gemeenten die nog aan het 
begin staan van hun woonwagen- en standplaatsenbeleid een bruikbaar handvat. Daarnaast 
biedt de Wegwijzer keuzes voor dilemma ’s uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

De Wegwijzer:

« schetst het mensenrechtelijk kader in relatie tot het woonwagen- en 
standplaatsenbeleid

» licht stap voor stap toe hoe gemeenten, samen met woningcorporaties,
woonwagenbewoners en beheerorganisaties, woonwagen- en standplaatsenbeleid 
kunnen ontwikkelen en uitvoeren dat in lijn is met het Beleidskader

Uitwerking van nationaal beleid
In 1999 werd de Woonwagenwet van rijkswege afgeschaft. Gemeenten werden via de 
Huisvestings- en Woningwet verantwoordelijk voor de huisvesting van woonwagenbewoners 
en het aantal woonwagenstandplaatsen werd afgebouwd. Onder meer Europese rechtspraak 
en het College voor de Rechten van de Mens hebben dit beleid afgewezen, omdat het niet in 
overeenstemming is met het mensenrechtelijk kader uit het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens. Het ministerie van BZK heeft daarop het Beleidskader Gemeentelijk 
woonwagen- en standplaatsenbeleid opgesteld.

Het Beleidskader vormt een basis voor gemeenten om het lokale woonbeleid vast te stellen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de wensen van woonwagenbewoners en moeten 
voorzien in voldoende standplaatsen. De Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en



standplaatsenbeleid is een verdere invulling van het lokale woonbeleid op dat 
Beleidskader. De VNG model huisvestingsverordening is aangepast met een extra hoofdstuk 
2a Standplaatsen en woonwagens. Aan de hand van deze verordening kan de wijze van 
vergunningverlening en de inrichting van de standplaatsen voor woonwagens worden 
geregeld.

Het ministerie van BZK heeft financiële middelen toegezegd voor de huisvesting van deze 
doelgroep. De VNG wacht het onderzoek af dat BZK momenteel uitvoert naar de kosten voor 
het inrichten van standplaatsen en aanschaffen van woonwagens. Zodra dit onderzoek is 
afgerond gaat de VNG in gesprek met het ministerie om hierover afspraken te maken.

Wegwijzer
Als er aanleiding toe is, zal de VNG de Wegwijzer actualiseren. Een gedrukt exemplaar van 
de Wegwijzer is per post naar alle gemeentesecretarissen verzonden. Hieronder vindt u de 
link naar de digitale versie.

Uw gemeente is hiervan op de hoogte gesteld. Naar ik heb begrepen heeft uw gemeente 
nog geen behoefteonderzoek afgerond. Dat is in principe de eerste stap die gezet moet 
worden. Dat had eigenlijk al lang gebeurd moeten zijn. Volgens zijn er 
zo’n tien jongeren die al járen wachten op een standplaats.

is ruim twee jaar bezig geweest om in overleg met de gemeente te 
komen tot de aanleg van één standplaats maar dat is kennelijk gestuit op allerlei ruimtelijke 
ordening regels.

Namens vraag ik uw gemeenteraad om op korte termijn beleid te 
ontwikkelen zodat uw gemeente voldoet aan het beleidskader en op korte termijn nieuwe 
standplaatsen zult aanleggen.

Ik vraag u dit verzoek zo spoedig mogelijk in de vergadering van uw raad te behandelen en 
mij daartoe uit te nodigen.

Ik ben altijd bereid het verzoek nader mondeling toe te lichten en ik hoop op een spoedige 
reactie uwerzijds.

Hoogachtend,


