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Onderwerp: Tijdelijke stop op vergunningaanvragen huisvesting arbeidsmigranten

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 17 november 2022,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. er op 23 oktober jl. 45 vergunde locaties voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in de 

kernen waren en 35 locaties in het buitengebied;
2. er op 23 oktober jl. 17 aanvragen voor dergelijke locaties in behandeling zijn, dit betreft 12 

aanvragen in het buitengebied en 5 aanvragen in de kernen;
3. er voor de kernen geen maximum aan het aantal vergunningen is gesteld;
4. op 24 november een beeldvormende sessie zal zijn, omtrent de evaluatie huisvesting 

arbeidsmigranten en in het eerste of tweede kwartaal 2023 de inhoudelijke behandeling van de 
evaluatie in de raad zal plaatsvinden;

5. er in het verleden in bijvoorbeeld Bant ‘hotel noordoostpolder’ is opgericht,

van mening dat
1. huisvestiging van tijdelijke arbeidsmigranten vaker overlast geeft in de kernen;
2. dat vooral de kleine huisvestigingen in woningen in de kernen de meeste hinder veroorzaken;
3. door de toegenomen druk om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten er meer druk op de 

woningmarkt is in de kernen;
4. om te voorkomen dat er, voorafgaand aan de inhoudelijke raadsbehandeling van de evaluatie 

huisvesting arbeidsmigranten, er situaties ontstaan die mogelijk ongewenst zouden zijn voor de 
later door de raad te nemen besluiten;

5. wij de huisvesting van arbeidsmigranten in dorpshuizen en horecahotelbedrijven niet wenselijk 
achten,

verzoekt het college
1. de beleidsregel ander woongebruik in kernen in Noordoostpolder 2018 op te schorten tot na 

de evaluatie;
2. te onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van dorpshuizen en horecahotelbedrijven 

voor het huisvesten van arbeidsmigranten tegen te gaan

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie-2022-11-17-9 CDA-PU Vergunningstop huisvestiging
Politieke Unit ONS
A. Evers Voor B.J. Aling Tegen
W.C. Haagsma Voor S.G. Bosman Tegen
A.L. Heerspink Voor L.H.M. Lammers Tegen
Y. Knobbout Voor H.M. Wledljk Tegen
T.E. Langenberg Voor VVD
A.Tulnenga Voor J.M. Halma Tegen
ChrtstenUnle-SQP A. Kromkamp Tegen
S. de Boer Tegen J.L.P. van Os Tegen
T.J. van Dijk Tegen PvdA
Y.M. van der Horst Tegen H. van der Linde Tegen
Q.P. Knijnenberg-Alblas Tegen L. Mulder Tegen
0. Lambregtse-Baan Tegen GroenLInks
J.W. SImonse Tegen H.M.Hekkenberg Voor
CDA S.J. Schrijver Tegen
J.B.M. Bus Voor D86
L. Geerts Voor M.W. van Wegen Tegen
M.T. Goelema Voor
M. vanderSlikke Voor
M.B.W. Uitdewllligen Voor
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