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vaststellen Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop 

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 

13.028454 

 

   

Samenvatting

In verband met de behoefte binnen de regio aan meer en betere huisvesting van 

arbeidsmigranten, is in het kader van het project Kompas Noordkop gewerkt aan het opstellen 

van een regionaal kader voor het huisvesten van arbeidsmigranten.   

 

De beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de  regionale  kadernota gaan we vertalen in 

gemeentelijke beleidsregels of in een bestemmingsplan.  

 

Voorgesteld besluit

De Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop vast te stellen als basis voor 

verdere uitwerking in concrete beleidsregels voor Schagen. 

 

Financiële gevolgen

Het besluit heeft geen financiële gevolgen. 

 

Advies raadscommissie

In haar vergadering van 7 april 2014 adviseerde de commissie Ruimte u dit agendapunt te 

agenderen als een hamerstuk. 

 

1 Aanleiding

 

Binnen de regio is dringend behoefte aan meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten.  

De gemeenten hebben daarbij een faciliterende rol. Om de werkgevers en huisvesters in staat te 

stellen meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren, is er een regionaal kader 

nodig, waaruit blijkt welke eisen de gemeenten stellen aan huisvestingslocaties, vanuit het 

oogpunt van ruimtelijke ordening. Binnen het project Kompas Noordkop hebben we gewerkt 

aan zo’n kader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het resultaat is de Regionale 

Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop.  
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Een eerdere conceptversie is in het voorjaar van 2013 voorgelegd aan de meest betrokken 

partijen, zoals LTO Noord. In dat verband is er in april 2013 een informatie-  en 

discussiebijeenkomst gehouden. Vervolgens is in mei 2013 een nieuwe versie van de ontwerp-

regionale kadernota voor inspraak vrijgegeven.  

De inspraaktermijn eindigde op 26 juni 2013. Er is binnen de inspraaktermijn één  reactie 

ontvangen, van LTO Noord. De inspraakreactie vormde geen aanleiding om de ontwerp-

regionale kadernota ingrijpend te wijzigen. Wel is de regionale kadernota op een aantal punten 

verduidelijkt. Nu de inspraakprocedure is afgerond, is het wenselijk dat  de raden van de vier 

deelnemende gemeenten een beslissing nemen over het vaststellen van de Regionale  

Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Een duidelijk regionaal kader voor de huisvesting van arbeidsmigranten bevordert meer en 

betere huisvesting van arbeidsmigranten in de regio. 

 

3 Argumenten

Richtinggevend document voor beleid huisvesting arbeidsmigranten 

In de kadernota worden uitgangspunten geformuleerd die in regionaal verband gehanteerd 

worden. Het gaat om beleidscontouren waarbinnen gemeenten hun specifieke beleid kunnen 

vormgeven. De regionale kadernota heeft een sterk indicatief karakter en vormt dus geen 

concreet toetsingskader. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de gemeenten de 

beleidsuitgangspunten uit de kadernota vertalen in gemeentelijk beleid,  

bijvoorbeeld in bestemmingsplannen of in beleidsregels.  

 

Flexibiliteit: geen volledige synchronisatie van beleid, wel betere onderlinge afstemming 

De kadernota biedt de gemeenten de nodige flexibiliteit, want gemeenten hebben de 

mogelijkheid om binnen bepaalde bandbreedtes bepaalde huisvestingsmogelijkheden niet, of in 

mindere mate, mogelijk te maken. De opgenomen richtlijnen  zijn dus niet in beton gegoten.  

Dit biedt echter wel ruimte voor kritiek op de kadernota. 

 

Het doel van het project Kompas is immers om in regionaal verband (en liefst nog breder) het 

gemeentelijk beleid ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten te synchroniseren.  

De regionale kadernota maakt het daarentegen juist mogelijk voor de vier gemeenten om hun 

beleid op een aantal punten verschillend uit te werken. Tegen deze kritiek kan worden 

ingebracht dat het een utopie is om in beton gegoten beleid te krijgen als het gaat om 

vaststelling door de vier gemeenteraden van een regionale kadernota. 

Er wordt eenvoudigweg te verschillend over bepaalde zaken gedacht. Bovendien  zijn de aard 

en omvang van de gebieden binnen de regio Noordkop verschillend. Het is om die reden 

realistischer om gelijkluidend beleid na te streven op een groot aantal onderdelen. Ondanks de 

mogelijke verschillen in de uitwerking zal de regionale kadernota er toch toe leiden dat het 

beleid van de vier deelnemende gemeenten meer op dat van de andere deelnemende 

gemeenten is afgestemd dan voorheen. 

 

Meer duidelijkheid voor betrokkenen 

De kadernota geeft een duidelijk beeld van welke type huisvestingsvormen op welke type 

locaties al dan niet wenselijk zijn. Huisvesters en werkgevers hebben als meest betrokken partijen 

hiermee dus meer duidelijkheid. 

 

Beantwoorden inspraakreactie en verwerking in regionale kadernota 

De beantwoording van de inspraakreactie van LTO Noord treft u aan in de bijlagen. 

Op 9 juli is nog een inspraakreactie binnengekomen van de firma Rotteveel M4, mede namens 

Flexible Humans Services B.V.. Deze inspraakreactie is ruim na het einde van de inspraaktermijn 

ingediend, zodat er geen aanleiding bestaat om deze reactie inhoudelijk te behandelen. 

Daarbij komt dat de inspraakreactie ook inhoudelijk geen aanleiding vormt om de regionale 

kadernota aan te passen. 
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4 Financiën

Het besluit als zodanig heeft geen financiële gevolgen. 

 

5 Risico's

Zoals reeds eerder opgemerkt, is de doelstelling: meer en betere huisvesting van 

arbeidsmigranten. Op dit moment bestaat het risico van ongewenste woonsituaties. Het is lastig 

om een goed zicht te krijgen op de precieze aard en omvang van de problematiek. Sus ook om 

de daaraan gekoppelde behoefte aan huisvesting in kaart te brengen. Een feit is dat er een 

duidelijk tekort aan huisvesting is voor arbeidsmigranten, hetgeen onder meer blijkt uit de 

landelijke aandacht voor dit probleem.  Het houden van controles  leidt  tot geleidelijk meer 

inzicht in de aard en de omvang van de problematiek. Het project Kompas Noordkop bestaat 

daarom ook uit twee pijlers. Naast de behoefte aan verbetering van het aanbod van de 

huisvesting voor arbeidsmigranten is het ook van belang dat ongewenste illegale situaties 

worden aangepakt. Sinds februari 2013 wordt er in iedere gemeente één maal per maand een 

controle-avond gehouden. Dit leidt niet alleen tot het  beëindigen  van ongewenste illegale 

situaties, maar ook op meer inzicht in de problematiek.  

Zo hebben de controles tot nu toe geleid tot een beperkt aantal  inschrijvingen (19)  in de Basis 

Registratie Personen (BRP).  

Toch bestaat nog steeds de indruk dat veel arbeidsmigranten ten onrechte niet in de BRP staan  

ingeschreven. Om die reden willen de deelnemende gemeenten samen met belangen-  en 

koepelorganisaties van werkgevers en huisvesters tot afspraken komen die moeten leiden tot 

meer BRP-inschrijvingen. 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

Ter inzage (achter)liggende stukken/documenten: 

1. Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop. 

2. Inspraaknota. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 7 april 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit:

de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop vast te stellen als basis voor 

verdere uitwerking in concrete beleidsregels voor de gemeente Schagen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 22 april 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman   M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


