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Aanleiding
Bij de behandeling van het beleid ‘Huisvesting arbeidsmigranten 2020’ in de raadsvergadering van 
15 december 2020 is toegezegd, dat nog wordt teruggekomen op de mogelijke toepassing van het 
beleid op andere doelgroepen. Dit mede met het oog op de verhouding tot het Europees recht voor de 
vrijheid van vestiging. In de raadsvergadering van 13 juli aanstaande zou deze update beleid 
huisvesting arbeidsmigranten aan u worden voorgelegd. De gesprekken die er zijn geweest met de 
ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken geven vooralsnog geen aanleiding voor een 
update van het beleid. In deze raadsinformatiebrief wordt hierover verder uitleg gegeven.

Bij de bespreking van het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’ in de informatievergadering 
Ruimte & Duurzaamheid van 28 april 2021 zijn ook twee toezeggingen gedaan die verband houden 
met het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Deze toezeggingen worden hierna beantwoord.

Informatie

Er wordt nog teruggekomen met een aangepast voorstel, zodat er geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen de genoemde doelgroepen en dit niet in strijd is met Europees recht (actiepunt 1788)

Het beleid ‘Huisvesting arbeidsmigranten 2020’ is voortgekomen uit een behoefte uit de samenleving. 
De inhoud van het beleid zoals dat op 15 december 2020 is vastgesteld kan niet in zijn geheel van 
toepassing worden verklaard op bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Waarom niet? Het beleid ziet 
namelijk toe op drie huisvestingsvormen en niet alleen op kamergewijze verhuur. De criteria voor 
geconcentreerde huisvesting en bij agrarische bedrijven zijn sec toegespitst op arbeidsmigranten en 
hebben niets van doen met bijvoorbeeld studenten. En ook voor de kamergewijze verhuur zijn in het 
beleid criteria opgenomen die we niet op andere doelgroepen van toepassing kunnen laten zijn (SNF-
normen, reglement in andere taal, e.d.).
Ondanks dat het beleid niet van toepassing kan worden verklaard op andere doelgroepen, 
bijvoorbeeld studenten, is via het bestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’ wel bewerkstelligd dat bij 
kamergewijze verhuur inhoudelijk dezelfde ruimtelijke criteria gelden. Hiermee wordt toch tegemoet 
gekomen aan de wens van gelijke behandeling van doelgroepen.

Bij de beoogde evaluatie van het beleid (na twee jaar) kan worden overwogen of er aanleiding bestaat 
om tot een afzonderlijk beleid ‘kamergewijze verhuur van woningen’ te komen.



Met de ministeries van zowel Binnenlandse Zaken als  Sociale Zaken is er overleg geweest over de 
houdbaarheid van het vastgestelde beleid in relatie tot Europees recht. Een sluitende conclusie 
hierover kon niet worden gegeven. Jurisprudentie over vergelijkbare situaties zal hieromtrent meer 
inzicht kunnen geven. Bij gebrek aan deze jurisprudentie biedt een nadere juridische toetsing nu naar 
verwachting niet meer duidelijkheid. Hierbij werd door de betrokken ministeries aangegeven dat het 
beleid evenwichtig oogt, omdat het zowel uitgaat van de leefbaarheid voor de omgeving als ook voor 
de arbeidsmigrant. Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van een niet strijdige situatie en bestaat er 
geen aanleiding het beleid in te trekken. 

Een overzicht van het aantal aanvragen en de aard van de aanvragen wordt verstrekt (actiepunt 1813)
Op 16 juli 2020 is het voorbereidingsbesluit ‘Wonen-kamergewijze verhuur’ in werking getreden. Sinds 
die datum is een omgevingsvergunning nodig voor het gebruik van een woning anders dan door een 
huishouden. Vanaf 16 juli 2020 t/m 12 mei 2021 zijn drie aanvragen omgevingsvergunning voor de 
kamergewijze verhuur van woningen ontvangen en in behandeling genomen. Deze betreffen alle de 
huisvesting van meer dan vijf personen. Het resultaat van deze drie aanvragen is als volgt: één 
intrekking, één verlening (bezwarenprocedure loopt nog) en één weigering (bezwarenprocedure loopt 
nog). Voor de kamergewijze verhuur van woningen aan maximaal vijf personen zijn in deze periode 
geen aanvragen ontvangen. Wel zijn twee aanvragen behandeld voor geconcentreerde huisvesting in 
een bedrijfspand/kantoorgebouw. De behandeling van deze twee aanvragen loopt nog. Ook is één 
aanvraag behandeld voor de huisvesting op het terrein van een agrarisch bedrijf. Deze is verleend. 

De afgelopen periode zijn er regelmatig informatieverzoeken over de mogelijke huisvesting van 
arbeidsmigranten ontvangen. Mogelijk resulteren deze nog in concrete aanvragen. Ook krijgen we van 
bewoners regelmatig meldingen over nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten. Verder gaan we 
binnenkort een inventarisatie doen naar de huisvesting van arbeidsmigranten waarbij mensen ook 
worden ingeschreven. De uitkomsten van de inventarisatie, de informatieverzoeken en meldingen 
zullen leiden tot meer werk in onze gemeentelijke organisatie (met name voor de clusters Burgerzaken 
en Veiligheid en handhaving).

Nagegaan wordt of de 5%-regel nog nader moet worden bepaald. Het betreft dan een straat met 
minimaal 20 woningen (actiepunt 1814)
De norm van 5% per straat wordt gesteld om tot een goede spreiding te kunnen komen. De norm 
impliceert dat in kleine straten (< 20 woningen) geen woningen kunnen worden aangewend voor 
kamergewijze verhuur aan arbeidsmigranten en/of andere doelgroepen. Of dit tot problemen leidt, zal 
bij de evaluatie van het beleid moeten worden bekeken en dan kan worden overwogen of een 
bijstelling en/of verfijning van de norm nodig c.q. wenselijk is. Vooralsnog is daar geen aanleiding 
voor. 

Het is denkbaar dat er binnen gemengd gebied straten zijn met relatief veel gebouwen (bijvoorbeeld 
winkel- of bedrijfspanden) maar weinig woningen (< 20). Dit is moeilijk op voorhand inzichtelijk te 
krijgen. Mochten zich situaties voordoen waarin dit tot problemen leidt, terwijl er wel sprake is van een 
goede ruimtelijke spreiding, dan is vooralsnog een gemotiveerde afwijking van het beleid afweegbaar. 
Bij de evaluatie van het beleid zal worden bekeken in hoeverre dergelijke situaties zich al dan niet 
hebben voorgedaan en/of dit noodzaakt tot bijstelling/verfijning van het beleid. 

Bijlage(n): ------


