Schriftelijke vragen
Sinds enkele weken staat er aan de Hogedijk achter het Zuideinde in Nieuwkoop, op een agrarisch
perceel, een Hihahut (zie afbeelding)
Online is te vinden dat de gemeente Nieuwkoop een subsidie van € 10.000 heeft verstrekt voor de
ontwikkeling van het concept Hihahut.
Korte omschrijving
Hihahut wil op vernieuwende wijze, passend bij het gedachtengoed van de circulaire economie, avontuurlijke en
gezonde vakanties aanbieden in Zuid-Holland in samenwerking met plaatselijke boeren en andere ondernemers.
De recreatie is extensief. Er staan altijd hooguit een paar Hihahutten in een gemeente en maar een per locatie.
Bijzonder, speciaal en uniek. Dit geldt voor zowel de hutten, de locaties als het arrangement. Back to basic, maar
dan wel met het comfort van een hotelkamer. Reservering is altijd inclusief ontbijt en vervoer per tandem of boot.
De Hihahutten zijn speciaal ontworpen voor de landelijke omgeving waar ze komen te staan en zijn
zelfvoorzienend wat betreft stroom, sanitair en watervoorzieningen. Vanaf ontwerp tot gebruik en uiteindelijk ook
aan het eind van hun levenscyclus passen de hutten volledig binnen de principes van de circulaire economie.
Subsidie
Op 14 september 2018 heeft de provincie Zuid-Holland de beschikking afgegeven. In de beschikking wordt een
subsidie toegekend van € 72.000,00. Dit bedrag bestaat voor € 36.00,00 uit een Europese bijdrage uit het
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor € 18.000,00 uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland,
voor € 10.000,00 uit een bijdrage van de gemeente Nieuwkoop en voor € 8.000,00 uit een bijdrage van de
gemeente Kaag en Braassem.
(bron: https://www.leader-hollandrijnland.nl/overzicht-van-goedgekeurde-projecten/hihahut/)

Vragen t.a.v. subsidieverlening:
1. Op welk moment en via welke procedure heeft Hiha-hut een subsidieaanvraag ingediend bij
de gemeente Nieuwkoop? Voor welke activiteiten en kosten werd een subsidie gevraagd?
2. Via welke beoordelingsprocedure, op grond van welk lokaal beleid en met welke afwegingen
heeft het college van B&W besloten een subsidie toe te kennen aan Hiha-hut? Via welke
besluitvormingsprocedure is dit besluit tot stand gekomen?
3. Welke voorwaarden heeft de gemeente aan de subsidieverlening verbonden?
4. Hoe beoordeelt het college als subsidieverstrekker de kwaliteit van het resultaat op het
uitgangspunt ‘De Hihahutten zijn speciaal ontworpen voor de landelijke omgeving waar ze
komen te staan’?
Wij verzoeken het college om bij beantwoording van deze vragen tevens de subsidieaanvraag, beoordeling en het subsidiebesluit aan de raad ter inzage te geven.
De gemeente Nieuwkoop heeft Hiha-hut een vergunning verleend om de hieronder afgebeelde hut te
plaatsen op een agrarisch perceel, in afwijking van het bestemmingsplan.
Vragen t.a.v. vergunningverlening:
5. Op grond van welke onderzoeken en afwegingen heeft het college besloten om van het
bestemmingsplan af te wijken en plaatsing van deze hut toe te staan? Besteed in uw
beantwoording s.v.p. expliciet aandacht aan uw afwegingen ten aanzien van
- ruimtelijke ordening
- verkeer en parkeren
- beïnvloeding van flora en fauna
- het bestaande gebruik van hetzelfde perceel voor paragliding
6. Bent u, nu het resultaat van de verleende vergunning in praktijk zichtbaar is, van mening dat
de plaatsing van deze hut op deze locatie passend is? Is er naar uw oordeel sprake van
goede landschappelijke inpassing, passend bij de beleidsuitgangspunten die in Nieuwkoop

gehanteerd worden, en die door inwoners breed gedeeld worden, ten aanzien van de
waarden open ruimte?
7. Als we deze afweging als precedent beschouwen dan is de plaatsing van een Hiha-hut en
vergelijkbare bouwsels op veel meer plaatsen in onze gemeente toegestaan. Wij verzoeken u
om een kaart aan te leveren van onze gemeente waarop de gebieden aangegeven staan
waar met dezelfde afweging en argumentatie in Nieuwkoop ook dergelijke bouwwerken
geplaatst zouden kunnen worden door ondernemers en/of particulieren?
8. Welke voornemens heeft het college ten aanzien van subsidiëring, samenwerking en/of
vergunningverlening aan Hiha-hut in de toekomst?
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DNA van Nieuwkoop 15 december 2016
..Een omgeving waar iedere bewoner zich thuis voelt, verbonden door een prachtige
natuur, rust, authenticiteit, ambachtelijkheid, creativiteit en sociaal ondernemerschap.
Een omgeving waar mensen van binnen en buiten samenwerken binnen de natuurlijke
grenzen die iedereen voelt.

