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A M E N D E M E N T 2018 -01 - l l c 
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 504415 

O n d e r w e r p : Evaluatie beleid arbeidsmigranten - afstandscriteria 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 05-02-2018, 
gehoord de beraadslagingen. 

overwegende dat 
1. gemeente Noordoostpolder een landoppervlakte heeft van 460 k m 2 ; 

er op dit moment in het buitengebied 4 huisvestingslocaties voor 
arbeidsmigranten zijn van de categorie 1 (0-20 bewoners), 4 van de categorie 2 
(21-100 bewoners) en 1 van de categorie 3 (101-300 bewoners); 
op basis van de huidige afstandscriteria hiermee ca. 20 k m 2 grondoppervlak van 
de Noordoostpolder wordt gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten; 
de huisvestingslocaties voornamelijk aan de oostzijde van de polder zijn gelegen, 

2. 

3. 

4. 

van mening dat 
1. spreiding en kleinschaligheid van de huisvestingslocaties de leefbaarheid in het 

buitengebied bevordert; 
2. er op dit moment nauwelijks sprake is van spreiding van de huisvestingslocaties; 
3. er in de polder heel veel ruimte is voor spreiding, namelijk 440 k m 2 ; 
4. de Noordoostpolder niet dusdanig groot is dat de woon-werk afstand een 

probleem kan zi jn; 
5. spreiding van de huisvestingslocaties daarom moet worden gestimuleerd, 

besluit het voorstel a ls volgt aan te passen 
1. Kennis nemen van de evaluatie van het Beleid Arbeidsmigranten door BMC; 

Kennis nemen van de reacties van verschillende partijen op het vastgestelde 
beleid, het gesprek met de dorpsvertegenwoordigers en het evaluatierapport van 
BMC; 
Instemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie van BMC, met de aanpassing 
dat de afstandscriteria voor categorie 1 buiten het glastuinbouwgebied 
400 meter blijft;; 
Huisvesting niet toestaan in groepsaccommodaties; 
Het college de opdracht geven de aanbevelingen uit de evaluatie te verwerken in 
de beleidsregels. 
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4. 
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