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

overwegende dat 
1. voorgesteld wordt om de huisvestingscategorie 1 te verruimen van maximaal 20 naar 

maximaal 50 arbeidsmigranten; 
2. voor de huisvestlngscategoriën 2 en 3 geldt dat er een klankbordgroep wordt 

Ingesteld, waarvan het advies aantoonbaar wordt meegenomen; 
3. deze bepaling niet geldt voor categorie 1, 

van mening dat 
1. het van groot belang is dat omwonenden hun instemming geven voor realisatie van 

huisvesting van arbeidsmigranten alvorens dit vergund kan worden; 
2. het onwenselijk Is als omwonenden enkel gebruik kunnen maken van 

bezwaarprocedures en een gang naar de rechter om hun bezwaar tegen de komst 
van een categorie 1 huisvesting kenbaar te maken; 

3. het instellen van een klankbordgroep ook plaats zal moeten vinden voor categorie 1, 

besluit het voorstel als volgt aan te passen 
1. Kennis nemen van de evaluatie van het Beleid Arbeidsmigranten door BMC; 
2. Kennis nemen van de reacties van verschillende partijen op het vastgestelde beleid, 

het gesprek met de dorpsvertegenwoordigers en het evaluatierapport van BMC; 
3. Instemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie van BMC, met toevoeging dat 

ook voor huisvestingscategorie 1 de volgende bepalingen gaan gelden: 
- Voorafgaand aan het voeren van de bestemmingsplanprocedure wordt 

een klankbordgroep opgericht 
- BIJ definitieve aanvraag voor de huisvesting overlegt de 

klankbordgroep aan zowel de gemeente als initiatiefnemer een 
schriftelijk advies 

- Het advies van de klankbordgroep wordt aantoonbaar meegenomen en 
maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel bij de betreffende 
bestemmingsplanprocedure 

4. Huisvesting niet toestaan in groepsaccomodaties; 
5. Het college de opdracht geven de aanbevelingen uit de evaluatie te verwerken in de 

beleidsregels. 
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