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Raadsvoorstel 

Onderwerp : Voorbereidingsbesluit Huisvesting Arbeidsmigranten

Zaaknummer : 1065483
Portefeuillehouder : Wethouder Bikker en Wethouder Slob
Publicatieniveau : Openbaar 
Behandelend ambtenaar : Keetie van Rooijen 

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

1. het voorbereidingsbesluit Huisvesting Arbeidsmigranten voor het gehele grondgebied van de gemeente Molenlanden 
vast te stellen op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waarbij:

a. het verboden is om op locaties waar “het wonen” is toegestaan, het gebruik te wijzigen 
ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten;

b. het begrip ‘arbeidsmigranten’ gedefinieerd wordt als een tijdelijke arbeider die het 
hoofdverblijf elders heeft zijnde:

- shortstay-arbeidsmigranten die niet langer dan vier maanden, op basis van logies, 
onafgebroken verblijven in de gemeente; 

- midstay-migranten die tussen de vier maanden en maximaal twee jaar verblijven in de 
gemeente;

c. het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van 
het onder beslispunt 1a genoemde verbod, mits aangetoond is dat de huisvesting in 
overeenstemming is met de ‘Beleidsnotitie Arbeidsmigranten’ en sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening waaruit in ieder geval blijkt dat er sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat en belangen van derden niet in onevenredige mate worden geschaad;

2. het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking.

Inleiding
Aanleiding
Op 29 oktober 2019 is de beleidsnotitie arbeidsmigranten door uw raad vastgesteld. De afgelopen 
periode is op basis van de beleidsnotitie samen met betrokken partners als bedrijven, 
uitzendorganisaties en andere gemeenten gestart met invulling geven aan de beleidsnotitie. Onlangs 
is een raadsinformatiebrief verstuurd met een eerste terugkoppeling van de uitvoering van het 
beleid. In deze brief werd het opstellen van een nieuw paraplubestemmingsplan als een van de 
acties genoemd. Geconstateerd is dat de geldende (paraplu)bestemmingsplannen op dit moment 
onvoldoende sturingsmogelijkheden bieden voor de regulering van huisvesting van 
arbeidsmigranten. Het is van belang om ook tot vaststelling van het nieuwe 
paraplubestemmingsplan grip te krijgen en te houden op nieuwe huisvestingssituaties om 
verdringings- en leefbaarheidseffecten te voorkomen. Met een voorbereidingsbesluit, in combinatie 
met een gebruiksverbod, kunnen in de periode van één jaar tot vaststelling van het nieuwe 
(paraplu)bestemmingsplan nieuwe situaties worden voorkomen, die niet passend zijn in het 
vastgestelde beleid. De gemeenteraad is bevoegd een voorbereidingsbesluit vast te stellen.   

Centrale vraag
In hoeverre is de gemeenteraad bereid om het voorbereidingsbesluit Huisvesting Arbeidsmigranten 
vast te stellen waarbij nieuwe huisvestingssituaties van arbeidsmigranten worden voorkomen tot 
vaststelling van het nieuwe paraplu-bestemmingsplan? 
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Bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten
Uw raad heeft in de raadsvergadering van 29 oktober 2019 ingestemd met de beleidsnotitie 
Arbeidsmigranten. De gemeente Molenlanden zet in deze notitie onder andere in op centrale 
huisvesting voor de groep shortstay en benoemt hierin een aantal gemeentelijke eisen. De midstay 
groep arbeidsmigranten kan vooral gehuisvest worden in de bestaande woningvoorraad. In de 
beleidsnotitie wordt aangegeven dat de gemeente start met het opstellen van een 
(paraplu)bestemmingsplan waarmee huisvesting van arbeidsmigranten voor de shortstay (logies) en 
midstay uitsluitend wordt toegestaan door een vergunning aan te vragen die voldoet aan de eisen 
uit de beleidsnotitie. 

Betrokkenheid derden en maatschappelijk draagvlak
Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel om te voorkomen dat er nu nog voor de 
vaststelling van het voorbereidingsbesluit nieuwe (ongewenste) situaties ontstaan. 

Argumentatie
Het nieuwe paraplu-bestemmingsplan
Binnen de huidige bestemmingsplannen zijn te weinig sturingsmogelijkheden om huisvesting van 
arbeidsmigranten binnen de bestemming ‘wonen’ of ‘woongebied’, ‘centrum’ of ‘gemengd’ te 
reguleren. Er is binnen de bestemmingsplannen bijvoorbeeld geen begripsdefinitie opgenomen 
inzake ‘wonen’ en daarmee is het langdurige verblijf van een ongelimiteerd aantal arbeidsmigranten 
per woning toegestaan. Dit past niet binnen het doel van de Beleidsnotitie Arbeidsmigranten om te 
voorzien in passende en kwalitatieve goede huisvesting op de juiste plek waarbij tevens een goed 
woon- en leefklimaat voor omwonenden kan worden gewaarborgd. Met een nieuw 
(paraplu)bestemmingsplan zal er een nieuwe begripsdefinitie komen van ‘het wonen’, waardoor het 
niet mogelijk is om met meer dan één huishouden te verblijven in een woning. Huisvesting van 
arbeidsmigranten voor de shortstay (logies) en midstay zal uitsluitend toegestaan worden door een 
vergunning aan te vragen die voldoet aan de eisen uit de beleidsnotitie.
 
Voorbereidingsbesluit 
Het is mogelijk om op grond van artikel 3.7, lid 1 van de Wro een voorbereidingsbesluit te nemen, 
vooruitlopend op de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Met dit besluit, in combinatie met 
het gebruiksverbod, kunnen in de periode tot vaststelling van het nieuwe (paraplu)bestemmingsplan 
nieuwe ongewenste situaties worden voorkomen. Het gebruiksverbod ziet toe op het voorkomen 
van huisvesting van arbeidsmigranten op alle gronden en gebouwen waar binnen de geldende 
bestemmingsplannen “wonen” is toegestaan. Dit gaat om shortstay-arbeidsmigranten en midstay-
arbeidsmigranten.  
 
Na het nemen van het voorbereidingsbesluit kunnen aanvragen voor ontwikkelingen die niet passen 
binnen de regels van het voorbereidingsbesluit worden aangehouden en zijn wijzigingen van het 
bestaande gebruik naar huisvesting van arbeidsmigranten niet toegestaan. Bestaande legale 
situaties kunnen ook worden voortgezet (zie kopje ‘bestaande legale situaties’). Het 
voorbereidingsbesluit heeft betrekking op alle geldende bestemmingsplannen in de gemeente 
Molenlanden.

Het nemen van een voorbereidingsbesluit, in combinatie met het opnemen van een gebruiksverbod 
ten aanzien van woningen/wooneenheden, is noodzakelijk aangezien dat de enige manier is om 
ongewenste gebruikswijzigingen tegen te gaan. Als ongewenste ontwikkelingen kunnen worden 
genoemd: 

� Verdringingseffecten: Het opkopen van woningen door uitzendbureaus of andere partijen 
die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden, zorgt voor negatieve effecten op de 
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betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen in de gemeente, met name voor 
starters op de woningmarkt. 

� Leefbaarheidsaspecten: Vanuit het oogpunt van leefbaarheid is het gewenst aan het gebruik 
van woningen door arbeidsmigranten regels te verbinden ten aanzien van leefbaarheid. 
Voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in het beleid. 

  
Afwijkingsbevoegdheid 
In het voorbereidingsbesluit wordt opgenomen dat met een omgevingsvergunning kan worden 
afgeweken van het (in het voorbereidingsbesluit opgenomen) verbod om het gebruik van 
bouwwerken te wijzingen, mits: 

� gebruiksverandering voldoet aan de ‘Beleidsnotitie Arbeidsmigranten’; 
� aangetoond wordt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening waaruit in ieder geval 

blijkt dat: 
o  een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd; 
o  belangen van derden niet in onevenredige mate worden geschaad. 

Met het opnemen van deze bepaling wordt in de periode tot inwerkingtreding van het nieuwe 
bestemmingsplan de flexibiliteit geboden om ontwikkelingen die passen binnen de nieuwe 
beleidskaders toch mogelijk te maken.

Bestaande legale situaties
Bestaande legale situaties kunnen met het voorbereidingsbesluit blijven bestaan. Het gaat om 
situaties die toegestaan zijn in de huidige bestemmingsplannen en voldoen aan bouwregelgeving. 
Op dit moment wordt op basis van meldingen controle uitgevoerd op het naleven van deze regels bij 
bestaande situaties van huisvesting arbeidsmigranten. 

Financiële consequenties
Het budget voor het opstellen van het paraplu-bestemmingsplan is opgenomen in de Zomernota.  

Vervolgproces en communicatie
Nadat uw gemeenteraad het voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld wordt de parapluherziening 
van alle bestemmingsplannen voorbereid. Wettelijk gezien heeft de gemeente één jaar de tijd om de 
beoogde sturingsmaatregelen te vertalen in een ontwerp bestemmingsplan. Een 
voorbereidingsbesluit kan niet worden verlengd. In het geval dat er nog geen 
ontwerpbestemmingsplan vastgesteld is, zal opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen moeten 
worden. Tegen dit voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden gemaakt op grond van 
het bepaalde in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht. 
  
Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd en kenbaar gemaakt bij de bij de gemeente bekende 
stakeholders (huisvesters, bedrijven etc.)
Bijlage: Voorbereidingsbesluit Huisvesting Arbeidsmigranten
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Raadsbesluit

Onderwerp : Voorbereidingsbesluit Huisvesting Arbeidsmigranten
Zaaknummer : 1065483
Portefeuillehouder : Wethouder Bikker en Wethouder Slob

De raad van de gemeente Molenlanden, gelezen hebbend bovenstaand voorstel, besluit: 

1. het voorbereidingsbesluit Huisvesting Arbeidsmigranten voor het gehele grondgebied van de gemeente 
Molenlanden vast te stellen op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waarbij:

a. het verboden is om op locaties waar “het wonen” is toegestaan, het gebruik te 
wijzigen ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten;

b. het begrip ‘arbeidsmigranten’ gedefinieerd wordt als een tijdelijke arbeider die 
het hoofdverblijf elders heeft zijnde:

- shortstay-arbeidsmigranten die niet langer dan vier maanden, op basis van 
logies, onafgebroken verblijven in de gemeente; 

- midstay-migranten die tussen de vier maanden en maximaal twee jaar 
verblijven in de gemeente;

c. het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan 
afwijken van het onder beslispunt 1a genoemde verbod, mits aangetoond is 
dat de huisvesting in overeenstemming is met de ‘Beleidsnotitie 
Arbeidsmigranten’ en sprake is van een goede ruimtelijke ordening waaruit in 
ieder geval blijkt dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat en 
belangen van derden niet in onevenredige mate worden geschaad;

2. het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag van bekendmaking.

Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden, gehouden 
op 16 juli 2020. 

de griffier, de voorzitter,

drs. M.A.J. Teunissen                       drs. T.C. Segers MBA


