Overzicht van voorgestelde aanpassingen beleid arbeidsmigranten.

Beleid 2012

Voorstel

3 huisvestingscategorieën in het landelijk gebied:

Verruimen van de categorieën:
Het toestaan van units in de piekperiode
voor maximaal 8 weken per jaar;
Verruimen van categorie 1, ophogen naar 50
op solitaire erven
Verruimen van categorie 2 naar 150. Dit
wilde u in 2012 al. Het experimentenkader
van de provincie staat dit echt nog steeds
niet toe;
Verruimen van aantal wat is toegstaan in
categorie 2. Van 10 naar 15;
Naast Wieringermeer deze categorie ook
toestaan op andere solitaire erven.

Huisvestingscategorie 1: maximaal 20 personen
Huisvestingscategorie 2: 21- maximaal 100 personen
Huisvestingscategorie 3: maximaal 300 personen

Huivestingscategorie 1 binnen de bestemming
agrarisch
Grootschalige locaties kennen een groeimodel.
Starten met maximaal 150. Na 1 jaar evalueren en
een nieuw advies van de klankbordgroep inwinnen.
Daarnaast moet aantoonbaar zijn dat er voldoende
werk voor arbeidsmigranten in de omgeving van deze
locatie is en daarbij behorende vraag naar
huisvesting. Pas daarna is met een
wijzgingsbevoegdheid doorgroei naar maximaal 300
mogelijk.
Geen huisvesting in caravans, losse units, stacaravans en op recreatieterreinen.

Verbreden van deze vorm van huisvesting. Deze
categorie ook mogelijk maken binnen de bestemming
bedrijf. Overigens is deze categorie op dit moment al
toegestaan binnen de bestemming wonen.
Het loslaten van het groeimodel voor de grootschalige
locaties. Maar alleen als de klankbordgroep positief
adviseert.

Tijdens de piekperiode een beperkte periode units
toestaan.
Dit maximaal 8 weken aaneengesloten per jaar.

In de beleidsregel zijn afstandscriteria op genomen.

De aftsandscriteria als volgt versoepelen:
Categorie 1: per cluster van erven maximaal
1 huisvestingscategorie 1 toestaan, maar
geen afstandscriterium meer noemen (dit
was 400 meter);
Categorie 2: binnen een straal van 750
meter wordt geen huisvestingscategorie 2 of
3 gerealiseerd (dit was 1000 meter);
Categorie 3: binnen een straal van 1000
meter wordt geen huisvestingscategorie 3
gerealiseerd (dit was 1500 meter) en binnen
een straal van 750 meter geen
huisvestingscategorie 2 (dit was 1000
meter).
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Voorstel
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Verruimen van categorie 2 naar 150. Dit
wilde u in 2012 al. Het experimentenkader
van de provincie staat dit echt nog steeds
niet toe;
Verruimen van aantal wat is toegestaan in
categorie 2. Van 10 naar 15;
Naast Wieringermeer deze categorie ook
toestaan op andere solitaire erven.

Dit ondanks de strijdigheid met het provinciale beleid,
doorvoeren in de beleidsregels.
Wij zijn hier sinds 2012 over in gesprek met de
Provincie. De provincie heeft ambtelijk aangegeven
op basis van onze evaluatie het experimentenkader te
willen evalueren. Door het alvast te verwerken,
stimuleren wij wellicht de provincie. Uiteraard maken
wij bij aanvragers bekend dat deze strijdigheid er is
en welke mogelijke gevolgen dit kan hebben.

