
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: PvdA 

Naam: T. Nijdam 

Onderwerp: arbeidsmigranten 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

de memo over arbeidsmigranten, die in september is ontvangen. Onderstaand leest u uw 

vragen en onze, met de wethouder afgestemde, reactie op de vragen. 

 

Vragen: 

1. In dit memo staat dat het college al 3 principeverzoeken voor grootschalige 

huisvesting heeft ontvangen, is dit juist, zo ja wie zijn dat dan naast Level One en 

Daniels. 

Antwoord: 
Het klopt dat ons college al drie principe verzoeken heeft ontvangen voor 
grootschalige huisvesting. Zoals ook in de memo verteld is een 
principeverzoek en het besluit daarop een vertrouwelijke uitwisseling tussen 
het college en de initiatiefnemer. De derde locatie kunnen wij niet expliciet 
noemen, wel kunnen wij aangeven dat het om een locatie nabij het 
glastuinbouwgebied Luttelgeest-Marknesse gaat. 

 

2. Hoe kun je een verzoek aan de Baarlosedwarsweg onder voorwaarden positief 

beoordelen, als het om 300 opvangplaatsen gaat en elders zou het ongewenst zijn. 

Antwoord: 
Het college heeft aangegeven dat het verzoek aan de Baarloseweg het 
mogelijk in zich heeft gelijk door te groeien naar 300 huisvestingsplekken. 
Dit als het beleid, ruimtelijke en financiële uitgangspunten èn de nog op te 
stellen voorwaarden voor doorgroei wordt voldaan. Het college zal een 
definitieve aanvraag voor de Baarloseweg hier aan toetsen en dan een 
beslissing nemen. Uw raad heeft de eindbeslissing.  

 

3. Kun je principe verzoeken afwijzen op grond van de wijze van opvang? 

Antwoord: 
Dat kan. In het beleid heeft u gesteld dat de huisvestingslocatie moet 
voldoen aan de eisen van de SKIA-certificering.  

 

4. Kun je vooraf stellen dat de wijze van opvang, zoals door Level One gewenst wel 

demogelijkheid biedt voor 300 (150x2studios) en de overige vormen van opvang, 

zich eerst moeten bewijzen, door 150 toe te staan, met doorgroei naar 300? 

Antwoord: 
Het college heeft aangegeven mogelijk een uitzondering voor deze locatie te 
willen maken. Zij besluit hier over als de definitieve aanvraag voor deze 
locatie is gedaan. Uw raad houdt de eindbeslissing. 
Het initiatief voor de Baarloseweg liep al voordat het beleid, in co-creatie 
met onder andere uw raad, werd opgesteld. Juist daarom is ook een 
zorgvuldig traject met omwonenden en andere betrokkenen in gang gezet 
voor dit initiatief. Hier is open over gecommuniceerd. Door dit zorgvuldige 
traject voldoet deze locatie al aan één in het door u vastgestelde beleid 
genoemde voorwaarden, namelijk het leveren van maatwerk (onder andere 
het formeren van een klankbordgroep). 

 



 


