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Met onze brief van 19 maart 2019, kenmerk PZH-2019-684029742, hebben wij u geïnformeerd

dat wij in de actuele maatschappelijke vragen omtrent arbeidsmigranten aanleiding zien om onze

inzet op dit onderwerp te intensiveren. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij een concreet

Programma huisvesting arbeidsmigranten voorbereiden gericht op de volgende vier punten:

· Inzicht in de aantallen arbeidsmigranten;

· Huisvesting arbeidsmigranten bezien in relatie tot de regionale arbeidsmarkt en de

woningmarkt;

· Regelgeving;

· Flankerend beleid.

 

Hierbij bieden wij u het door ons vastgestelde Programma huisvesting arbeidsmigranten aan.

Het Programma huisvesting arbeidsmigranten sluit aan op en geeft uitvoering aan het beleid voor

de huisvesting van arbeidsmigranten zoals dat begin 2019 in het omgevingsbeleid Zuid-Holland is

opgenomen. 

Gedurende de uitvoering van dit programma zullen wij u op gezette tijden informeren over het

verloop van dit programma en de tussentijdse resultaten. 

 

Wij willen dit programma ook gebruiken om te onderzoeken of ons omgevingsbeleid met

betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten voldoende past bij wat partijen nodig hebben om

snel en voldoende huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten te realiseren. 

Aan de hand van de opgedane kennis en ervaringen binnen het Programma huisvesting

arbeidsmigranten willen wij met u een verkennende discussie voeren over de kaders van het op

te stellen provinciaal beleid. Op basis van die discussie zullen wij dan een plan van aanpak aan u

voorleggen om te komen tot de gewenste aanpassing van ons beleid.

 

Wij stellen voor bij de afweging om het omgevingsbeleid met betrekking tot de huisvesting van

arbeidsmigranten aan te passen, de volgende punten te betrekken:
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· het voldoende rekening houden met de behoeften van de verschillende betrokken partijen als

het gaat om het realiseren van huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten;

· de mogelijkheid om ons omgevingsbeleid ten aanzien van arbeidsmigranten integraler te

maken door te kijken wat het beleid met betrekking tot bedrijfsterreinen, glastuinbouw,

wonen, Ruimtelijke Ordening en recreatieterreinen kan bijdragen aan betere

huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten;

· het reeds ingezette traject van de verkenning verblijfsrecreatie;

· het onderwerp Flexwonen in het woondossier.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Programma huisvesting arbeidsmigranten

 

 


