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Beste mevrouw, heer, 
 
De gemeente Noordoostpolder wil voor diverse projecten op het gebied van de huisvesting van 
aanachtsgroepen graag in aanmerking komen voor de RHA subsidiemogelijkheden die u biedt. 
 
Wij doen hierbij dan ook een aanvraag voor de volgende projecten: 
 

1. De huisvesting van arbeidsmigranten in totaal 258 verblijfsruimten op de volgende locaties: 
a. Zwartemeerweg 3 Ens (150 verblijfsruimten voor huisvesting in 2-

persoonsappartementen); 
b. Kuinderweg 48-I Luttelgeest (16 verblijfsruimten voor huisvesting in 4-

persoonsappartementen); 
c. Domineesweg 1 Nagele (16 verblijfsruimten voor huisvesting in 4-

persoonsappartementen); 
d. Paardenweg 1 Kraggenburg (38 verblijfsruimten voor huisvesting in 4-

persoonsappartementen); 
e. Westerringweg 11 Creil (38 verblijfsruimten voor huisvesting in 4-

persoonsappartementen). 
 

De onder a. t/m e. genoemde projecten worden ontwikkeld door of in opdracht van een drietal 
arbeidsbureaus voor de huisvesting van arbeidsmigranten (Level One, Werckpost en Martho 
Flexwerk). Al deze projecten passen binnen het beleid en de beleidsregels die de gemeente 
Noordoostpolder heeft vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het landelijk 
gebied van onze gemeente. 

 
2. De huisvesting van statushouders, studenten en spoedzoekers in 40 woningen op een locatie 

voor tijdelijke bouw aan de Pilotenweg in Emmeloord. Dit project wordt ontwikkeld door 
woningcorporatie Mercatus. 

 

3. De huisvesting van stagiairs en studenten in 10 woningen (1-persoonsappartementen) op de 
locatie Revelsant 82 Emmeloord. Dit project wordt ontwikkeld door Zorggroep Oude en 
Nieuwe land. 
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De gevraagde bijdrage is: 

 258 verblijfsruimten x €2.500    € 645.000 

 50 woonruimten x € 5.000   € 250.000 
      ------------- 
Totaal gevraagde bijdrage   € 895.000    

        
Wij hopen met de genoemde projecten in aanmerking te komen voor de RHA-subsidie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
de heer E.G. de Vries 
gemeentesecretaris/algemeen directeur 


