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Geachte heer, mevrouw,  
 
Inleiding 
 
In het Papendrechts Woonplan 2020-2030 is vastgelegd dat wij de wensen en ruimtelijke 
mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen onderzoeken. Aanleiding 
daartoe waren Europese rechtspraak en uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens 
en het daaropvolgende Beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van de 
Rijksoverheid. Met deze RIB beschrijven wij kort de context als ook de verdere stappen die wij 
hierin voor ogen hebben. 
 
Context 
 
Nadat in 1999 de Woonwagenwet was ingetrokken, hanteerden veel gemeenten de beleidsoptie 
door woonwagenstandplaatsen af te bouwen. Ook de gemeente Papendrecht voerde op dit vlak 
terughoudend beleid, met andere woorden een uitsterfconstructie. Dit beleid bleek niet in 
overeenstemming te zijn met het mensenrechtelijk kader dat door het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en de Algemene wet gelijke behandeling wordt gevormd. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 12 juli 2018 haar Beleidskader Gemeentelijk 
woonwagen- en standplaatsenbeleid (het ‘Beleidskader’) gepresenteerd. Dit Beleidskader van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt – tezamen met de in 2021 
gepubliceerde VNG-wegwijzer – aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een eigen 
gemeentelijk beleid, dat voldoet aan het mensenrechtelijk kader dat kan worden afgeleid uit de 
(Europese) rechtspraak en de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens. 
 
Met welke mensenrechten moet rekening worden gehouden bij woonwagen- en 
standplaatsenbeleid? 
 
Het mensenrechtelijk kader wordt onder meer gevormd door een aantal uitspraken van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ten aanzien van het woonwagen- en 
standplaatsenbeleid moet de gemeente met het volgende rekening houden: 

• De overheid heeft een inspanningsverplichting om te voorzien in adequate huisvesting, 
waarbij rekening wordt gehouden met de erkende specifieke wooncultuur van 
woonwagenbewoners. 

• Het is niet geoorloofd om het aantal standplaatsen af te bouwen of niet uit te breiden, als 
er sprake is van een duidelijke behoefte vanuit de woonwagenbewoner. 

• De behoefte aan standplaatsen en woonwagens dient te worden geïnventariseerd. Als 
hieruit een aantoonbare behoefte naar voren komt, moet het woonwagen- en 



 

 
 

standplaatsenbeleid zodanig worden vormgegeven dat het voor een woonwagenbewoner 
binnen een redelijke termijn mogelijk is om voor een standplaats in aanmerking te komen. 

 
Hoe verder? 
 
In grote lijnen heeft de gemeente conform het Woonplan de afgelopen jaren de volgende acties 
ondernomen op dit dossier: het openen van een wachtlijst (2018), uitvoering van het wensen- en 
behoefteonderzoek (2019), actualisatie van de wachtlijst ( 2021) en een verkennende inventarisatie 
van mogelijk (geschikt te maken) locaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen (2022). Uit deze 
acties blijkt dat er in Papendrecht een duidelijke behoefte is naar extra woonwagenstandplaatsen. 
De woonwagenbewoners hebben als doelgroep van beleid de afgelopen jaren echter geen 
topprioriteit kunnen krijgen. Het betreft een complex vraagstuk: de gemeente is aan zet ruimte te 
vinden voor een relatief kleine doelgroep met een groot ruimtebeslag – afgezet tegen de vele 
andere woningbouwopgaven die onze gemeente kent én het gebrek aan uitbreidingslocaties. Dit 
laat onverlet dat wij een inspanningsverplichting hebben om deze inwoners adequaat te 
huisvesten. Daarom willen wij nu tempo maken op dit beleidsdossier via een tweeledige aanpak 
die gelijktijdig opgestart kan worden. Het eerste spoor betreft het ontwikkelen van een nieuw 
gemeentelijk beleidskader op basis van de VNG-wegwijzer. Dit beleidskader geeft – afgezet tegen 
wet- en regelgeving – minimaal antwoord op de omvang van de doelgroep (definiëring), de rol van 
de gemeente dan wel samenwerkingspartners en vraagstukken die samenhangen met de 
toewijzing en beheer. Het andere spoor betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor 
mogelijke woonwagenstandplaatsen.  
 
Haalbaarheidsstudie 
 
Het College heeft opdracht gegeven om een verdiepend locatie onderzoek te doen (hieronder valt 
onder meer de ruimtelijke inpassing als ook de financiële en maatschappelijke haalbaarheid). Het 
locatieonderzoek moet uitmonden in een adviesdocument inclusief uitgangspunten en een 
afwegingskader op de haalbaarheid/randvoorwaarden. De uitkomst van het onderzoek (de 
haalbaarheidsstudie) wordt in samenhang met het nieuwe beleidskader ter besluitvorming aan uw 
raad voorgelegd. 
 
Ten slotte 
 
Wij realiseren ons dat dit complexe vraagstuk een zorgvuldige afweging en aanpak vereist. Zoals 
hierboven aangegeven kiezen wij vanwege de samenhang voor een tweeledige aanpak die we 
gelijktijdig opstarten. Weliswaar is het gemeentelijk beleidskader hierbij prioritair en de 
haalbaarheidsstudie secundair. Wij zijn voornemens in de loop van 2023 een werksessie te 
organiseren om u nader te informeren over de ontwikkelingen van het beoogde gemeentelijk 
beleidskader en de uitgangspuntennotitie voor een locatiekeuze.  
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
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