No. 411473-1

Emmeloord, 5 juli 2016.
Onderwerp
Evaluatie beleid arbeidsmigranten
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennisnemen van het rapport Eindrapportage Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten van
BMC-onderzoek;
2. Het college de opdracht geven de aanbevelingen van BMC te verwerken in de
beleidsregels.
Doelstelling
- Inzicht krijgen in de werking van het beleid en de beleidsregels in de afgelopen
jaren;
- Het beleid en de beleidsregels up laten daten om de kans op voldoende
huisvesting voor arbeidsmigranten te vergroten.
Inleiding
Het beleid Arbeidsmigranten Noordoostpolder is ruim drie jaar geleden door uw raad
vastgesteld. Ter uitvoering van het beleid heeft ons college twee beleidsregels opgesteld
om huisvesting in zowel het landelijk gebied als de dorpen mogelijk te maken. In beide
beleidsregels is een overgangstermijn1 opgenomen van respectievelijk twee en één jaar.
De overgangsperiode is opgenomen met het doel dat aan het eind van deze periodes
voldoende legale huisvestingsplaatsen gerealiseerd zouden zijn (26002).
In het beleid is door de raad opgenomen, dat in 2015 gestart wordt met de evaluatie met
de klankbordgroep, die indertijd bij het beleid betrokken was. Daarnaast zijn in het
landelijk gebied momenteel ongeveer 250 legale huisvestingsplekken voor
arbeidsmigranten gerealiseerd. Dit betekent een tekort aan huisvestingsplekken. Ook
met een aantal aanvragen, dat nu loopt, worden niet voldoende plekken gerealiseerd. Tot
slot heeft zich een groep ondernemers (fruittelers) gemeld, die aangeeft niet met de
huidige situatie uit de voeten te kunnen.
De evaluatie van het beleid en de beleidsregels is door BMC-onderzoek uitgevoerd.
Beleidsreferentie
⇒ Beleid arbeidsmigranten Noordoostpolder (november 2012) waarin is staat dan na
3 jaar geevalueerd zal worden;
1
De overgangsbepalingen beoogden de ondernemers/huisvesters de ruimte te bieden bestaande “illegale”
huisvesting te legaliseren dan wel vervangende huisvesting te realiseren/regelen. In de beleidsregel is
opgenomen dat in de overgangsperiode alleen gehandhaafd zou worden als situaties niet aan brand- of
veiligheidseisen voldeden of als overlast werd veroorzaakt. Er is dus niet actief gehandhaafd op situaties die
niet voldeden aan het beleid maar wel aan voornoemde voorwaarden voldeden.
2
In het beleid Arbeidsmigranten Noordoostpolder (vastgesteld 13 november 2012) is uitgegaan van een
gemiddeld aantal van 2600 huisvestingsplekken.
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⇒ B&W nota 339226 over starten met evaluatie

Argumenten
1.1
In het rapport staan reacties vanuit het veld en organisaties op het beleid;
Het rapport geeft aan wat goed gaat en waar de schoen wringt.
2.1
Door de aanbevelingen te verwerken is kans op meer legale huisvesting groter;
Zo is een van de aanbevelingen het loslaten van het groeimodel voor de
grootschalige locaties (in de eerste fase maximaal 150 personen, na evaluatie en
nieuw advies klankbordgroep pas doorgroei mogelijk naar maximaal 300).
Ondernemers geven aan op de getrapte manier hun financiering moeilijk rond te
kunnen krijgen bij de bank. Bovendien kent het groeimodel een dubbele
planologische procedure.
2.2
Door de aanbevelingen te verwerken wordt het beleid dienstverlenender;
Na het vaststellen van het beleid is het Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking
getreden. Dit maakt snellere procedures mogelijk. Door deze toe te passen scheelt
dit de aanvrager tijd.

Kanttekeningen
2.1
Het loslaten van het groeimodel betekent minder sturing vooraf;
Vooral in de communicatie richting omwonenden is het van belang vooraf goed in
beeld te brengen dat een gekozen locatie op alle onderdelen geschikt is voor de
huisvesting van 300 personen. De klankbordgroep speelt hierin een belangrijke
rol.
2.2
Rol klankbordgroep verandert;
Bij korte procedures van maximaal 8 weken kan het lastig zijn tijdig advies in te
winnen van de klankbordgroep. Een werkbare oplossing hiervoor is mogelijk het
instellen van een vaste klankbordgroep, die per aanvraag wordt aangevuld vanuit
de betreffende locatie.
2.3
De aanbevelingen van BMC moeten nog wel gecontroleerd worden op juridische
houdbaarheid;
BMC heeft niet onderzocht of het tijdelijk toestaan van units voor bijvoorbeeld
alleen de fruitteelt juridisch mogelijk is.

Planning/uitvoering
Na uw besluit zal het college uw besluit uitvoeren.
Bijlagen
1. Eindrapportage Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten (verseonnummer 411061).

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : De heer W.C. Haagsma
Steller
: mevrouw J. Bijlsma; 33 82; j.bijlsma@noordoostpolder.nl/
de heer R. van den Belt; 33 84; r.vandenbelt@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juli 2016, no. 411473-1;
B E S L U I T:
1. Kennis te nemen van het rapport Eindrapportage Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten
van BMC-onderzoek.
2. Het college de opdracht te geven de aanbevelingen van BMC te verwerken in de
beleidsregels.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 10 september 2016
De griffier,
de voorzitter,

