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Vraag Antwoord

Hoe groot schat het College de kans in dat de provincie Utrecht de gevraagde 
112.000 euro subsidie niet verstrekt?

Tussentijdse navraag bij de provincie laat zien dat het project aan de inhoudelijke 
criteria voldoet. Op dit moment buigt een subsidiejurist van de provincie zich nog over
de aanvraag. Mede vanwege de keuze voor 100% sociale woningbouw is de kans 
groot dat de subsidie wordt verstrekt.

Is ook onderzocht of dit project in aanmerking komt voor andere 
Rijksubsidietrajecten, zoals de recent gelanceerde regeling van de taskforce 
Versnelling Tijdelijke Huisvesting van het ministerie voor VRO of de Regeling 
Huisvesting Aandachtsgroepen?

Begin 2021 is er gekeken naar andere subsidiemogelijkheden. De eisen voor de 
subsidies bleken echter niet passend op het project Klein maar fijn wonen 
(bijvoorbeeld het aantal te bouwen woningen). De recent gelanceerde regelingen zijn 
niet bekeken omdat het project al langer loopt en deze subsidiemogelijkheden nog niet
bestonden bij aanvang hiervan.

Hoe laat men het terrein achter na verwijdering van de tiny houses? De gemeente 
kiest er immers voor om het terrein niet in oorspronkelijke staat terug te brengen. 
Waarom niet? 

Omnia Wonen verwijdert na de looptijd van 15 jaar de woningen en brengt zelf het 
terrein – waar de erfpacht op rust – terug in de staat waarin het aan haar ter 
beschikking wordt gesteld. Dit is vastgelegd in de bijlage “Algemene bepalingen 
betreffende het recht van erfpacht” die hoort bij de met Omnia Wonen te sluiten 
Erfpachtovereenkomst. Het terreindeel dat niet in de oorspronkelijke staat wordt 
teruggebracht betreft de openbare ruimte die vanwege de gemeente wordt ingericht 
en na 15 jaar in stand wordt gehouden (aanvullende parkeerplaatsen met voetpaden 
en groenvoorzieningen).

Is de inrichtingstekening beschikbaar zodat wij kunnen nagaan of volledig is voldaan 
aan de toezeggingen uit het afgeronde participatietraject?

Ja. Deze tekening is als bijlage gevoegd bij de met Omnia Wonen te sluiten 
Erfpachtovereenkomst die u separaat wordt aangeboden.


