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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z18936
Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties over de berichten «Microwoning: een «echt» huis voor
minder dan 2 ton» en «Flexwoningen, wel te huur niet te koop» (ingezonden
15 oktober 2020).
Vraag 1
Kent u de berichten «Microwoning: een «echt» huis voor minder dan 2 ton»1
en «Flexwoningen, wel te huur niet te koop»?2
Vraag 2
Hoeveel projecten zoals beschreven in het eerste bericht worden op dit
moment gerealiseerd of zijn al opgeleverd in Nederland?
Vraag 3
Bent u bereid dit soort projecten te stimuleren?
Vraag 4
Is het waar dat de microwoningen/flexwoningen uit dit bericht aan te
schaffen zijn met een hypothecaire lening?
Vraag 5
Denk u dat de optie van het aangaan van een hypothecaire lening voor het
aanschaffen van een flexwoningen een groot aandeel kan leveren in het
oplossen van de huidige woningnood en het behalen van de gestelde ambitie
van het plaatsen van 15.000 flexwoningen per jaar in Nederland? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 6
Is het ook mogelijk een hypotheek te krijgen voor microwoningen/
flexwoningen als de woning geplaatst is op erfpachtgrond? Zo nee, hoe
verhoudt zich dat ten opzichte van vaste woningen in Amsterdam die op
erfpachtgrond zijn gebouwd, waarvoor wel een hypotheek wordt verschaft?
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Vraag 7
Kan een hypotheek ook verschaft worden voor een flexwoning die voor 15
jaar op een bepaalde locatie bestemd is? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk
en hoe kan dit wel mogelijk gemaakt worden?
Vraag 8
Hoeveel kost het voor een projectontwikkelaar van flexwoningen om zijn
flexwoning-locatie te voorzien van nutsvoorzieningen, zoals water, riolering
en stroom?
Vraag 9
Deelt u de mening dat een koopwoning voor iedereen bereikbaar moet zijn,
ook in de vorm van een flexwoning?
Vraag 10
Bent u bereid in gesprek te gaan met al de nodige partijen om de mogelijkheden van een hypothecaire lening voor flexwoningen die maar bestemd zijn
voor 15 jaar, te bespreken en de Kamer hier nader over te informeren?
Vraag 11
Wilt u deze vragen voor het geplande wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte
op maandag 9 november beantwoorden?
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