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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

3215 

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties over het bericht dat woonwagenbewoners, gemeente 
Haarlem en corporaties een actieplan maken voor woonwagenbewoners 
(ingezonden 25 mei 2021). 

Mededeling van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) (ontvangen 18 juni 2021). 

Vraag 1
Kent u het artikel «Woonwagenbewoners, gemeente Haarlem en corporaties 
maken actieplan: «Recht op eigen plek»»?1 Bent u bereid om ook andere 
gemeenten op te roepen om een actieplan te maken voor woonwagenbewo-
ners? 

Vraag 2
Hoe kijkt u aan tegen het feit dat het moeilijk is voor woonwagenbewoners 
om een hypotheek of een brandverzekering af te sluiten? Bent u bereid om in 
gesprek te gaan met aanbieders om het makkelijker te maken voor woonwa-
genbewoners om een hypotheek of een brandverzekering af te sluiten? 

Vraag 3
In hoeverre zijn de weinige standplaatsen voor woonwagenbewoners in lijn 
met uw beleid omtrent het oplossen van het woningtekort en het waarborgen 
van hun culturele identiteit? 

Vraag 4
Hoe kijkt u aan tegen het feit dat slechts 75% van alle gemeenten nog altijd 
geen onderzoek doet naar de behoefte die er is voor meer standplaatsen? 
Herkent u daarin de kritiek van woonwagenbewoners dat dit veel te weinig 
is?2 

Vraag 5
Kunt u een overzicht geven van deze gemeenten? Bent u bereid met deze 
gemeenten in gesprek te gaan en te wijzen op uw beleid? 

1 NHnieuws, april 2021; https://www.nhnieuws.nl/nieuws/283715/woonwagenbewoners-
gemeente-en-corporaties-maken-actieplan-recht-op-eigen-plek

2 Kamerstuk 35 570 VII, nr. 99
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Vraag 6
Hoe kijkt u aan tegen het feit dat slechts 50 gemeenten concrete plannen 
hebben om de komende jaren nieuwe standplaatsen te realiseren, terwijl er 
wel een groeiende vraag is? 

Vraag 7
Op welke wijze geeft u invulling aan de oproep van gemeenten voor een 
regionale aanpak? 

Vraag 8
Bent u bereid om een landelijk team op te zetten voor het ontwikkelen van 
standplaatslocaties? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van het lid Koerhuis 
(VVD) over het bericht dat woonwagenbewoners, gemeente Haarlem en 
corporaties een actieplan maken voor woonwagenbewoners (ingezonden op 
25 mei 2021), met kenmerk 2021Z08818, niet binnen de termijn van drie 
weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is 
meer tijd nodig omdat de vragen betrekking hebben op beleidsvelden van 
meerdere departementen. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig 
mogelijk.
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