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Onderwerp
Afhandeling toezeggingen en planning LTA inzake programma huisvesting arbeidsmigranten
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de afhandeling van de toezeggingen
over het programma huisvesting arbeidsmigranten en over de planning van de LTA.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de afhandeling van de toezeggingen over
het programma huisvesting arbeidsmigranten en over de planning van de LTA.
Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1 . Programma huisvesting arbeidsmigranten versie GS
2. GS-brief aan PS - Afhandeling toezeggingen en planning LTA inzake programma
huisvestingarbeidsmigranten
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1

Toelichting voor het College

In de brief aan Provinciale Staten is een toelichting te vinden op de experimenten die in het kader
van het ‘Programma huisvesting arbeidsmigranten’ zullen worden uitgevoerd. De experimenten
huisvesting arbeidsmigranten zullen niet automatisch leiden tot een goedkeuring voor locaties
voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit zal GS duidelijk naar de betreffende gemeenten
communiceren.
Op dit moment worden experimenten voorbereid met de gemeenten Westland en Noordwijk.
Afgesproken is dat een door ons geselecteerde onafhankelijke procesbegeleider op basis van
gesprekken met de betreffende gemeente en de provincie een opdracht formuleert waarop zowel
de betreffende gemeente als de provincie een akkoord zal geven. Voor de provincie geldt dat doel
en subdoelen van het experiment, als opgenomen in de GS brief, uitgangspunt zijn en blijven.
Uiteindelijk zal de provincie de formele opdrachtgever worden die de opdracht verleent en
financiert.
De gemeente Westland heeft ambtelijk aangegeven dat zij besluitvorming over de experimenten
wil in Q1 2021 en dat snelheid geboden is. Het proces is zo ingericht dat indien alle partijen zich
hier aan houden, dit haalbaar is. Hierom is in de GS brief aan PS de volgende passage
opgenomen: ‘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.’
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag exclusief BTW
Programma

: € 0,00.
: Programma 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

De kosten voor de onafhankelijk procesleider worden gedekt uit het budget wat de provincie van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ontvangen voor de uitvoering
van het Programma huisvesting arbeidsmigranten.
Juridisch kader
N.v.t.

2 Voorafgaande besluitvorming
Op 2 juli 2019 heeft Gedeputeerde Staten het Programma huisvesting arbeidsmigranten
vastgesteld.
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3 Proces
Na de afronding van de experimenten zal bekeken worden of wijziging van het beleid gewenst is.
Indien dit op korte termijn noodzakelijk is zal deze beleidswijziging direct in procedure worden
gebracht. Zo niet dan zal eerst de conferentie over huisvesting arbeidsmigranten plaatsvinden.
Deze conferentie is onderdeel van het ‘Programma huisvesting arbeidsmigranten’.

4 Participatie
N.v.t.

5 Communicatiestrategie
Over de GS-brief wordt op reguliere wijze gecommuniceerd. Dit betekent dat hij staat in de
wekelijkse lijst van besluiten op de provinciale website. Daarnaast is de brief terug te vinden in de
lijst van ingekomen stukken van Provinciale Staten.
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