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Betreft: Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

Geachte leden van de gemeenteraad,

De LTO Noord-KAVB afdeling Heerhugowaard-Langedijk-Schagen (HLS) heeft met belangstelling 
kennisgenomen van de Raadsinformatiememo 'Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten’. Het in deze memo 
geschetste kader waarbinnen het gemeentelijk beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgewerkt 
geeft ons aanleiding tot het kenbaar maken van de volgende reactie.

LTO Noord HLS is er content mee dat de gemeente Schagen het vigerende beleid voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten gaat herijken. Met betrekking tot het kader waarbinnen deze herijking gaat plaatsvinden willen 
wij de volgende aanvullingen/suggesties voorstellen:

« Om te streven naar eenduidigheid van beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten, in het 
bijzonder in de regio Noord-Holland Noord, willen wij u in overweging geven om zoveel als mogelijk aan te 

sluiten bij het onlangs door de gemeente Hollands Kroon vastgestelde huisvestingsbeleid. Te meer omdat de 
uitgangspunten van het beleid van Hollands Kroon op hoofdlijnen overeenkomen met het in de 
Raadsinformatiememo geschetste kader.

« Gekoppeld aan een 'agrarisch bedrijf wordt voorgesteld om 20-60 huisvestingsplaatsen toe te staan. Een 
uitbreiding boven de 20 huisvestingsplaatsen is alleen toegestaan als een afstand van minimaal 500 meter 

wordt aangehouden tot de dichtstbijzijnde huisvestingslocatie met meer dan 20 plaatsen. Wij verzoeken u om 
dit afstandscriterium te laten vervallen. Het hanteren van een minimale afstand tussen twee huisvestings- 

locaties met meer dan 20 plaatsen op een agrarische bedrijfslocatie zal contraproductief werken en staat het 
realiseren van huisvestingsopties in de weg. Het opnemen van een afstandscriterium is ook niet nodig als de 
huisvesting van 20-60 arbeidsmigranten op het agrarisch bedrijf gekoppeld wordt aan een volwaardig 

agrarisch bedrijf. Als de huisvestingsfunctie als nevenfunctie van de volwaardige agrarische bedrijfsvoering 
wordt beschouwd kan de huisvesting alleen plaatsvinden op de agrarische bouwpercelen en is het opnemen 
van een afstandscriterium om die reden niet nodig.

Wel moet worden geborgd dat, op het moment dat het agrarisch bedrijf wordt beëindigd en daardoor de 
agrarische bestemming wijzigt, de huisvestingsfunctie als een ‘vervolgfunctie’ moet worden beschouwd.
Op dat moment dient opnieuw te worden beoordeeld of huisvesting op die locatie passend is binnen het dan 

vigerende beleid van de gemeente.
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Wij zouden ons wel kunnen voorstellen dat een afstand van ca. 50 meter aangehouden moet worden tussen 

huisvestinglocaties en (omliggende) bedrijfswoningen of andere gevoelige bestemmingen.

« In het beoogde beleidskader missen wij de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten in een tweede 
agrarische bedrijfswoning. Conform het beleid van Hollands Kroon zou ervoor gekozen kunnen worden om 
maximaal 2 personen per slaapvertrek, gekoppeld aan een gebruiksruimte van minimaal 12 m2 per persoon, 

in tweede agrarische bedrijfswoningen te huisvesten. Met een maximum van 8 personen per tweede 
bedrijfswoning. Wij verzoeken u om deze optie in het beleidskader op te nemen.

* Voor het verlenen van toestemming voor de (kleinschalige) huisvesting van arbeidsmigranten, gekoppeld aan 
vooral het landelijk gebied, is het opstellen van een beheerplan verplicht. In dit beheerplan wordt onder meer 
het toezicht op en de registratie van arbeidsmigranten geregeld. Wij verzoeken u om een dergelijk beheerplan 
ook van toepassing te doen zijn op de grootschalige huisvestingsmogelijkheden. Vooral het toezicht op de 
huisvestingslocaties moet goed geborgd zijn.

* LTO Noord hecht er grote waarde aan dat de huisvestingseenheden daar gerealiseerd worden waar er gewerkt 

wordt. Dat betekent dat huisvestingsplaatsen in principe alleen beschikbaar zijn voor arbeidsmigranten die in 
onze regio werkzaam zijn. Op deze wijze wordt het landelijk gebied niet zwaarder belast dan nodig voor de 

oplossing van het huisvestingsvraagstuk.

* Om de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten te borgen willen wij voorstellen in het beleid de 
certificering van de huisvesting op basis van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (www.werkqeversliin.nl/flexwonen) 

op te nemen. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen biedt gemeenten een handreiking als het gaat om het 
kwaliteitsniveau van huisvesten op het erf.

Wij zijn altijd bereid om deze punten van een mondelinge toelichting te voorzien.

Hoogachtend,

M. van den Berg,
Voorzitter LTO Noord-KAVB afdeling HLS
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