
gemeente Steenbergen 

Samenvatting 'Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente 
Steenbergen' 

In de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Steenbergen is met name in hoofdstuk 5 het 
gemeentelijke beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten opgenomen. Hieronder volgt een 
samenvatting. 

» Er wordt voldaan aan de opgenomen begrippen. Zo zijn er begrippen opgenomen voor 
arbeidsmigrant, werkgever, uitzendbureau, branchevereniging en bonafide uitzendbureau. 

» Huisvesting is primair een verantwoordelijkheid van de werkgever. Uitgangspunt bij elke 
huisvestingvorm is het vinden van een optimaal evenwicht tussen aantallen te huisvesten 
mensen en het maatschappelijke draagvlak van de locatie. De verantwoordelijkheid hiervoor, 
ook naar de omgeving, ligt primair bij de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is primair 
verantwoordelijk voor het goed regelen van huisvesting, het beheer en de handhaving hiervan. 
De gemeente heeft de plicht zorg te dragen voor voldoende en deugdelijke mogelijkheden om 
to t huisvesting te komen. 

» Werkzaam in de gemeente Steenbergen. De gemeente Steenbergen stuurt op het bieden van 
huisvestingsmogelijkheden ten behoeve van arbeidsmigranten die legaal binnen de 
gemeentegrenzen van Steenbergen werken. Voor het AFC Nieuw Prinsenland en andere 
projecten van regionale betekenis worden regiobreed afspraken gemaakt. Er moet geen 
overaanbod van verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten ontstaan. 

» Maatschappelijk verantwoorde huisvesting. Alle huisvesting van de arbeidsmigranten dient 
zowel voor deze mensen als voor de omgeving op een maatschappelijk verantwoorde wijze te 
gebeuren. Ten einde dit regelen zijn met name de volgende aspecten van belang: 
1) de huisvesting dient te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Hierbij moet o.a. worden 
gedacht aan het Bouwbesluit, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, de gemeentelijke 
bouwverordening, de APV, de geldende bestemmingsplannen; 
2) de huisvestingsvorm moet aansluiten bij de vraag naar de arbeidsmigranten. In beginsel 
wordt er enkel medewerking verleend aan (nieuwe) initiatieven welke bijdragen aan het 
huisvesten van arbeidsmigranten die binnen de gemeentegrenzen werken. Eveneens dient bij 
het initiatief te worden beoordeeld of het voorziet in het bieden van een oplossing voor een 
behoefte aan tijdelijke en/of een structurele huisvesting voor arbeidsmigranten; 
3) de huisvestingsvorm moet beter aansluiten bij de vraag van de arbeidsmigrant. Uit onderzoek 
is gebleken dat de arbeidsmigrant naast betaalbare huisvesting eveneens meer behoefte heeft 
aan privacy in de huisvestingslocatie en mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (tv kijken, 
muziek luisteren, internetten, vervoer, etc.). Ook is gebleken dat veel arbeidsmigranten graag 
minder afhankelijk willen zijn van hun werkgever voor huisvesting; 
4) de huisvestingsvorm moet passen binnen en bij de omgeving. De omvang (grootte, aantal 
slaapplaatsen, aantal verkeersbewegingen, verkeersontsluiting en parkeerruimte, etc.), 
locatiekeuze (eventueel op het bedrijf waar men werkt of in de nabijheid van het bedrijf waar 
men werkt) en het uiterlijk (o.a. redelijke eisen van welstand, landschappelijke inpassing) moet 
passen binnen de directe omgeving. Tevens mag de huisvestingsvorm niet belemmerend zijn 
voor de normale planologische en milieutechnische ontwikkelingsmogelijkheden van de 
eventueel in de nabijheid gelegen bedrijfsmatige activiteiten. 
5) met het creëren van (nieuwe) huisvestingsmogelijkheden voor EU-medewerkers mag de druk 
op de woningmarkt niet zodanig toenemen, zodat bijvoorbeeld de doelgroep "starters" hiervan 
de dupe wordt; 
6) de gemeente wi l , indien er een uitzendbureau in het spel is, enkel werken met bonafide 
uitzendbureaus. Conform de begripsbepalingen moeten zij aan meerdere voorwaarden voldoen, 
zodat er een aanmerkelijke bijdrage aan maatschappelijk verantwoorde huisvesting van 
arbeidsmigranten wordt geleverd; 
7) andere aanbieders van huisvesting moeten eveneens voldoen aan de vereisten die voor de 
bonafide uitzendbureaus gelden met betrekking to t huisvesting. Dit wordt opgenomen om er 



voor te zorgen dat deze groep eveneens een aanmerkelijke bijdrage levert aan de 
maatschappelijk verantwoorde huisvesting van de arbeidsmigranten; 
8) in het kader van maatschappelijk verantwoorde huisvesting kan de gemeente nadere 
voorwaarden stellen. Onder andere met betrekking to t leefbaarheid, veiligheid, de omgeving, 
het beheer van een locatie (eventueel vast te leggen in een goed te keuren protocol), 
verantwoorde spreiding over de gehele gemeente, goede communicatie met de omgeving, 
inschrijving in het GBA, het bijhouden van een verblijfsregister; 
9) nader sociaal maatschappelijk beleid naast dit ruimtelijke beleid voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten (goede inburgering, participatie, "thuis voelen in Steenbergen", 
mogelijkheden voor ontspanning / vrijetijdsbesteding, onderwijs, gezondheidszorg, geestelijke 
zorg, etc.). 

» Huisvestingsvormen voor de arbeidsmigranten. Er zijn verschillende huisvestingsvormen 
toegestaan voor arbeidsmigranten werkzaam in de agrarische sector, andere sectoren en op het 
AFC Nieuw Prinsenland. Er wordt onderscheid gemaakt naar "tijdelijke huisvesting voor 
arbeidsmigranten" en "structurele huisvesting voor arbeidsmigranten". Ook wordt er rekening 
gehouden met de (tijdelijke of permanente) vestiging of verblijfsduur van de arbeidsmigrant in 
de gemeente. Zie 'hoofdstuk 5.3 Huisvestingsvormen' van de beleidsnota. 

» Algemene opmerkingen behorende bij de realisatie van nieuwe huisvestingsvormen. 
Indien nieuwe huisvestingsvormen voor arbeidsmigranten gerealiseerd moeten worden, dan 
zijn ook de volgende algemene opmerkingen mede van belang: 
- tijdelijke en structurele huisvesting voor arbeidsmigranten behoort niet op de 

verblijfsrecreatieve bestemmingen plaats te vinden; 
- woningen dienen als hoofdverblijf (er wordt gewoond en de persoon heeft zich hier 

gevestigd) te worden benut; 
- binnen de gemeente Steenbergen zullen slechts zeer beperkt nieuwe mogelijkheden zijn om 

(substantieel) nachtverblijf aan te kunnen gaan bieden in voormalige complexen, zoals: 
kloosters, asielzoekerscentra, leegstaande gebouwen, etc.. Het realiseren van nieuwe 
voorzieningen ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten dient dan ook (in 
hoofdzaak) in nieuwe bebouwing te worden gerealiseerd. In geval van nieuwbouw vanuit de 
provincie specifiek aandacht gevraagd voor duurzaam bouwen ten behoeve van 
hergebruikmogelijkheden van de bebouwing indien de behoefte aan een dergelijke 
voorziening niet meer aanwezig is. Tevens is de begrenzing van bestaand stedelijk, 
zoekgebied voor stedelijke ontwikkelingen en buitengebied van belang; 

- afhankelijk van de locatie kunnen in een pension zowel arbeidsmigranten verblijven die op 
tijdelijke als op een structurele arbeidsplaatsen werken. Ook is het mogelijk dat 
arbeidsmigranten die werkzaam zijn in verscheidene sectoren toch in hetzelfde pension 
verblijven. 
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