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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Afhandeling toezeggingen en planning LTA inzake 

Programma huisvesting arbeidsmigranten

 

Geachte Statenleden, 

 

Met deze brief informeren wij u over een aantal nog openstaande toezeggingen en over het

voorstel tot wijziging van de ‘Lange Termijn Agenda Provinciale Staten over (programmering)

Omgevingsbeleid’ (LTA)’, voor wat betreft het ‘Programma huisvesting arbeidsmigranten’. 

Het ‘Programma huisvesting arbeidsmigranten’ kunt u vinden in de bijlage bij deze brief.  
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Reactie

In het ’Programma huisvesting arbeidsmigranten’ hebben we aangegeven dat de provincie een

conferentie organiseert over onder andere de bevindingen van het ‘Programma huisvesting

arbeidsmigranten’. Deze conferentie was gepland voor september / oktober 2020. 

 

Door de coronacrisis en mede daardoor ook een vertraging van de resultaten van diverse

onderzoeken hebben we de planning van de conferentie naar achteren geschoven, te weten

maart / april 2021. Dit in afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, die het ‘Programma huisvesting arbeidsmigranten’ financieel mogelijk heeft

gemaakt. 
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De publicatie, presentatie en bespreking van de onderzoeken die lopen in het kader van het

‘Programma huisvesting arbeidsmigranten’ zijn een onderdeel van de conferentie. Het is de

bedoeling dat de conferentie zelf weer input oplevert voor de aanbevelingen en eventuele

beleidsrijke voorstellen aan u. Wij stellen u dan ook voor om bij de eerst volgende behandeling

van de LTA de planning voor huisvesting arbeidsmigranten te wijzigen van Q1 2021 naar Q2

2021. 

Toezegging:

 

Reactie:

Tijdens de uitvoering van het ‘Programma huisvesting arbeidsmigranten’ wordt gesproken met

arbeidsmigranten zelf en hun vertegenwoordigende organisaties en daarnaast ook met

(vertegenwoordigers van) de bedrijven waar zij werken. 

 

De bevindingen uit deze gesprekken zullen worden verwerkt in de aanbevelingen die wij u

voorleggen in het tweede kwartaal van 2021. 

Toezegging:

Reactie:

Het rapport ‘Issues en belangen in beeld, tussentijdsverslag, huisvesting arbeidsmigranten ‘ van

de gemeente Bodegraven-Reeuwijk betrekken wij bij het provinciaal ‘Programma huisvesting

arbeidsmigranten’. 

Ook zullen we het nog te publiceren vervolg daarop, waarin de kaders en de oplossingsrichtingen

worden beschreven, bij ons programma betrekken. 

 

Ambtelijk vindt er kennisuitwisseling plaats tussen beide organisaties. Belangrijke bevindingen die

uit het rapport naar voren komen zijn: creëer draagvlak, hanteer een integrale aanpak en betrek

stakeholders vanaf het begin van het proces en wees transparant.

 

Suggesties meenemen om in gesprek te gaan 

met de arbeidsmigranten zelf en de bedrijven 

waar de arbeidsmigranten werken (Koning) 

Eind 2020 Toezegging in overlegvergadering

RWE 30-10-2019 bij Programma

huisvesting arbeidsmigranten

Naar aanleiding van de bijdrage van mw. Van

Sandick-Sopers (CDA), het al gedane

onderzoek arbeidsmigranten in Bodegraven-

Reeuwijk te betrekken bij het provinciaal

programma huisvesting arbeidsmigranten waar

dat nog niet is gebeurd (Koning)

 Toezegging in de

overlegvergadering 08-04-2020 bij

bespreking eerste

begrotingswijziging 2020
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Toezegging: 

 

Reactie:

De “pilots” zoals genoemd in het Programma huisvesting arbeidsmigranten in 2019, bestaan uit

twee experimenten en diverse onderzoeken. De experimenten zijn praktijkgericht (nadruk op het

doen en daarvan leren), de onderzoeken zijn gericht op gegevensonderzoek en interviews. Beide

leiden tot meer inzicht in hoe adequate huisvesting voor arbeidsmigranten kan worden versneld.

De resultaten van de onderzoeken zullen gedeeld worden met de belangrijkste stakeholders

zoals de gemeenten. Ook zullen de resultaten van de onderzoeken onderwerp zijn tijdens de

conferentie. In deze brief gaan we verder alleen in op de experimenten.

 

Doel experiment

Het doel van het experiment is het versneld zoeken naar voor alle partijen acceptabele vormen

van verantwoorde en adequate huisvesting (dit is opgenomen onder Beleidsbeslissing B5 in de

Omgevingsvisie van de Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020, vastgesteld op 1 juni 2020).

 

De inhoudelijke en procedurele subdoelen van het experiment zijn als volgt geformuleerd:

 

1 . Verhogen van de inzichtelijkheid van de factoren die een snelle realisatie van huisvesting

voor arbeidsmigranten mogelijk maken en in de weg staan (voor zowel binnen, aan de

rand als buiten BSD)

2. Verkenning van de beleidsmatige, juridische, maatschappelijke, landschappelijke,

ruimtelijke en economische randvoorwaarden (waarbij de huidige ruimtelijke kaders

zoveel mogelijk van toepassing zijn).

3. Verhogen van het lokale draagvlak voor de locatie van huisvesting van arbeidsmigranten 

4. Verhogen van inzichten in het te voeren proces (i.v.m. het leereffect voor de andere

gemeenten)

5. Verhogen van de betrokkenheid van stakeholders zoals woningcorporaties, commerciële

huisvesters, bedrijven die arbeidsmigranten ‘inlenen’ en de (vertegenwoordigers van)

arbeidsmigranten zelf (i.v.m. verhogen realisatiekracht)

 

Selectieprocedure experiment

De criteria voor deelname aan het experiment zijn: 

 

· Maximaal 3 experimenten 

· Deelname is op verzoek van de gemeente. (Vanuit de provincie zijn diverse oproepen

gedaan op basis van het Programma huisvesting arbeidsmigranten).

· Geografische spreiding in Zuid-Holland 

· Onderschrijving van de doelen en de subdoelen (de werkwijze wordt in onderling overleg

bepaald).

· Veel arbeidsmigranten zijn werkzaam of woonachtig in de betreffende gemeente

Uiterlijk in september brief sturen over de pilots 

met huisvesting van arbeidsmigranten, waarin 

wordt aangegeven waarom en hoe ze 

geselecteerd zijn (Koning) 

 Toezegging in overlegvergadering

Integrale Commissie 10-06-2020

bij bespreking Verzamelherziening

Omgevingsbeleid
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Tot nu toe hebben twee gemeenten (Westland en Noordwijk) kenbaar gemaakt dat zij een

experiment zouden willen doen. Met hen voeren we op dit moment gesprekken over de exacte

invulling daarvan. Met een potentiële derde kandidaat gaan we nog in gesprek.

 

Vervolg experimenten

Indien verworven inzichten vanuit de experimenten een beleidswijziging van het provinciale

Omgevingsbeleid (de afwijkingsbevoegdheid in de omgevingsverordening biedt dan onvoldoende

ruimte) direct wenselijk maken, dan zal de procedure voor een beleidswijzing van het provinciale

Omgevingsbeleid worden gestart en aan u worden voorgelegd. Hiermee zal niet tot Q2- 2021

gewacht worden. 

Wij hopen dat we hiermee de toezeggingen naar tevredenheid zijn nagekomen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

 

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen

  

Bijlagen:

- Programma Huisvesting arbeidsmigranten 2 juli 2019


