
Als JESS-fractie hebben wij, ter voorbereiding op de OVV over dit onderwerp, de 
volgende vragen over bovengenoemd onderwerp: 

1. Hoeveel vergunde logiesplaatsen voor tijdelijke buitenlandse werknemers zijn er 
momenteel? 
Er zijn op dit moment 540 vergunde logiesplaatsen. 

2. Kunt u aangeven waar deze locaties zijn vergund? (stippenkaart op de 
gemeentekaart) 
Zie bijlage. 

3. Hoeveel aanvragen voor huisvesting zijn er geweest vanaf 1-1-2019? Graag 
aantallen aanvragen en voor hoeveel buitenlandse werknemers (per aanvraag)? 
9 aanvragen voor respectievelijk 40, 8, 8, 17, 18, 40, 4, 45 en 16 logiesplekken. 

4. Hoeveel van deze aanvragen met hoeveel logiesplaatsen zijn er dit jaar 
goedgekeurd en hoeveel afgewezen?  
1 vergunning verleend voor 16 plaatsen en 2 afgewezen voor respectievelijk 40 en 
17 plaatsen. 

5. Wat zijn de belangrijkste afwijzingsgronden? 
De vergunningen die geweigerd zijn, zijn geweigerd wegens strijdigheid met het 
bestemmingsplan en door toepassing van het huidige beleid voor huisvesting van 
arbeidsmigranten. In beide afgewezen gevallen ging het niet om de huisvesting bij 
een volwaardig agrarisch bedrijf. 

6. Hoeveel aanvragen met hoeveel logiesplaatsen lopen er momenteel? 
Momenteel zijn er 6 aanvragen in behandeling voor in totaal 123 logiesplekken.  

7. Hoeveel vergunde logiesplaatsen zijn er volgens u op dit moment nog nodig? 
Volgens het Conclusr rapport huisvest de gemeente Schagen circa 2.060 
arbeidsmigranten. Hiervan verblijven er circa 900 in een vergunde of legale 
huisvesting en 1.160 in een niet vergunde, illegale huisvesting. De opgave is dus 
circa 1.160 verblijfsplekken als de gemeente Schagen voldoende aanbod wil 
creëren om de illegale situaties op te heffen. 

De regio creëert de komende jaren meer banen dan dat er vervuld kunnen worden 
door het eigen arbeidspotentieel. Dit betekent dat er de komende jaren een 
instroom van nieuwe arbeidsmigranten wordt verwacht. Stec rekent op basis van 
de Conclusr gegevens voor Schagen op 180 á 360 nieuwe arbeidsmigranten tot 
2030, met het advies de bovenkant van de bandbreedte aan te houden. 



Samengevat betekent dit dat er een korte termijn opgave ligt van 1.160 
verblijfsplekken en een middellange termijn opgave van maximaal 360 
verblijfsplekken. De opgave voor de middellange termijn kan mogelijk worden 
ingevuld door uitbreiding van het woningbouwprogramma, waarbij er rekening 
mee wordt gehouden dat een deel van de arbeidsmigranten zich blijvend zal 
vestigen. 

8. Wie zijn de aanvragers? En hoeveel aanvragen per aanvrager?  
We mogen geen namen doorgeven in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De aanvragers zijn doorgaans uitzendbureaus en 
agrariërs. 

9. Hoeveel meldingen over overlast zijn er dit jaar binnengekomen? 
Er is 1 afzonderlijke klacht over overlast binnengekomen. Deze klacht is snel 
opgelost, omdat er afspraken zijn met de eigenaar. Overige klachten over overlast 
zijn vaak opgenomen in handhavingsverzoeken (zie antwoord op volgende vraag). 

10. Hoeveel handhavingsverzoeken omtrent huisvesting van buitenlandse 
werknemers? 
Er zijn in 27 handhavingsverzoeken gedaan over huisvesting van buitenlandse 
werknemers, waarin ook klachten over overlast, verkeersdrukte en leefbaarheid 
zijn genoemd. 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
Namens de Fractie van JESS 
Simco en Jack Kruijer 


