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Lochtstraat 1, Stramproy

Geacht College,

Hierbij ontvangtu namens Oakfield Champignons BV, gevestigd aan de Lochtstraat 1,6039 RV in
Stramproy, een principeverzoek ten behoeve van de huisvesting van seizoensarbeiders op
bovengenoemde locatie. Oakfield Champignons BV, hierna te noemen 'intiatiefnemer', exploiteert op
bovengenoemde locatie een paddenstoelen- en champignonkwekerij.

Huidige situatie
Op de locatie Lochtstraat 1 in Stramproy is een paddenstoelen- en champignonkwekerijgevestigd.
Op het bedrijf dat al vanaf 1955 in gebruik is als paddenstoelen- en champignonkwekerijworden
paddenstoelen en charnpignons @e@@'"@ekt en verhandeld voor de nationale en interr rationale markt.
Van 1998 tot 2013 heeft het bedrijf gefungeerd als een productielocatie voor het moederbedrijfin
Engeland. In 2017 is deze voormalige productielocatie overgenomen door de huidige 3 eigenaren. In
de periode tussen 2013 en heden zijn forse investeringen in het bedrijf gedaan om het te kunnen
laten functionerenals een op zichzelfstaand en volledig standalone functionerendbedrijf.
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figuur 1: Huidige situatie



\ @
1

3 @@:tGS
ADVIES

Het bedrijf is zich na de afsplitsing van het moederbedrijf ook gaan richten op de productie van
andere soorten paddenstoelen en champignons. Daarnaast is de verpakking van de champignons op
het bedrijf zelf gesitueerd en heeft een her-ingebruiknamevan leegstaande productiecapaciteit van
de productiecapaciteitplaatsgevonden. Als zelfstandig en standalone bedrijf heeft het bedrijf ook
meerdere grote contracten lopen met afnemersin binnen- en buitenland.

Door de groei in de verschillende en het aantal activiteiten en een verschuiving in de arbeids- en
huizenmarkt, is er een toename van de vraag naar huisvestingsmogelijkhedenvoor personeel
ontstaan. In de huidige situatie is er een structurele behoefte aan ca. 60 tot 70, voornamelijk
buitenlandse werknemers, op het bedrijf. Op het bedrijf wordt voornamelijkgewerkt met Poolse en
Bulgaarse medewerkers. In 2009 is al gestartmet plannen voor de huisvesting eigen werknemersop
het bedrijf. Hiervoor is in 2010 een omgevingsvergunningmet toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 30 van de Wabo verleend voor de huisvesting van maximaal 30 werknemersop het eigen
agrarisch bedrijf. In 2011 is deze omgevingsvergunning, tijdens de herziening van het
bestemmingsplan "Buitengebied 2011" van de gemeente Weert definitief opgenomen in het
bestemmingsplan "Buitengebied 2011". Op de locatie is dan ook een functieaanduiding'specifieke
vorm van agrarisch - huisvesting werknemers'opgenomen. Daarnaast bepaalt een maatvoering in
het bestemmingsplan dan maximaal 30 werknemers mogen worden gehuisvest in het achterste
bedrijfsgebouwop het bedrijf.

Tot op heden zijn echter nog geen huisvestingsmogelijkhedengerealiseerd op het bedrijf. Vanafde
overname in 2013 heeft de focus gelegen op noodzakelijke investeringen om het bedrijf als
zelfstandig bedrijf te positioneren. Als gevolg hiervan hebben forse investeringen in het
productieproces en de differentiatie in verschillende producten moeten plaatsvinden. Na de
noodzakelijke gedane investeringen in het productieproces is het bedrijf nu voornemens te
investeren in andere noodzakelijke faciliteiten voor het bedrijf. Een van deze noodzakelijke faciliteiten
is het investeren in personeel en goede huisvestingsruimte. Daarnaast dient biJ investeringen in de
gebouwen en de infrastructuur ook de sanering van de asbestdaken de komende jaren plaats te
vinden.

Tekort aan huisvestingsruimtes
Net als veel andere bedrijven kampt ook Oakfield Champignons BV met een flink tekort aan
huisvestingsruimtes. De mogelijkheden in het bestaande beleid zijn weliswaar ruim, maar bieden
gezien de enorme vraag naar huisvestingsruimtes, niet voldoende mogelijkheden om het
huisvestingsprobleem binnen de gemeente Weert op te lossen. Zeker in het geval van de behoefte
aan huisvesting van grotere aantal werknemersbiedt het huidige beleid geen directe oplossingen. In
het beleid mogen maximaal 30 werknemersper agrarisch bedrijf op het agrarisch bedrijf zelf worden
gehuisvest. De overige werknemersdienen in de bestaande kernen te worden gehuisvest. In de kern
Stramproy, de enige kern op korte afstand van het bedrijf, is echter al een groot tekort aan huizen.
De huidige krapte op de woningmarktmaakt dat het huren of kopen van voldoende woningen voor
de huisvesting van de overige 30 tot 40 werknemersonhaalbaaris voor het bedrijf. Daarnaast mag
volgens hetzelfde beleid maximaal 10% van de huizen in één postcodegebied bewoond worden door
seizoensarbeiders. Eventueel is de aankoop van vrijkomendeagrarische bebouwing een optie om
maximaal 15 personen te huisvesten. Dit betekent echter dat 2 á 3 voormalige agrarische locaties
moeten worden aangekocht om alle werknemers te kunnen huisvesten. Een spreiding van
werknemersop 3 tot 4 verschillende locaties in het buitengebied is voor de initiatiefnemers, ook in
het kader van toezicht op de huisvestingsruimtes, geen optie. Daarnaast is de financiële investering
van de aankoopvan woningen in de kern Stramproy of de aankoop van drie voormalige agrarische
bedrijven te grootom financieel rendabel te kunnen zijn.
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Huisvesting werknemers
De initiatiefnemerszijn voornemens op de locatie nieuwe huisvesting, in de vorm van kwalitatief
hoogwaardige appartementen, te realiseren.

Kwalitatiefhoogwaardigehuisvesting
De initiatiefnemerswensen voldoende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting te realiseren op het
bedrijf. Zoals hierboven al beschreven is, is de behoefte aan huisvestingsmogelijkhedenvoor
personeel sinds 2013 als gevolg van een met name veranderende huizenmarktsterk gestegen.
Sinds enkele jaren is het daarbij voor bedrijven steeds lastiger geworden om aan goed personeel te
komen en dit goed personeel vervolgens ook te behouden. De vele banen in met name de logistieke
sector maken het lastig goed personeel te behouden voor agrarische bedrijven. Een cruciale rol in
het behoud van personeel speelt de kwantiteit en kwaliteit van de huisvesting. Zijn voldoende
huisvestingsmogelijkhedenop het bedrijf aanwezig en is de huisvesting van goede kwaliteit?

Werknemerswillen bij voorkeurhuisvesting op korte afstand van het bedrijf waar ze werkzaam zijn.
Een groot gedeeltevan de werknemers op het bedrijf heeft niet de beschikking over een auto of
ander gemotoriseerdvervoer waardoor een korte afstand tussen de huisvesting en het bedrijf
gewenst is. Daarnaast is gebleken dat fatsoenlijkehuisvesting een cruciale rol speelt in het behoud
van medewerkers. De vraag van werknemersnaar huisvestingsruimteis de laatste jaren sterk
veranderd. Grote ruimtes waarin grotere groepen werknemersworden gehuisvest voldoen niet meer
aan het wensenbeeld van de gemiddelde werknemer op het bedrijf. Er is grote vraag naar kleinere
huisvestingsruimtesvoor maximaal 2 á 3 personen. Elke huisvestingsruimte (appartement) heeft
daarbij de beschikking tot een eigen keuken/kitchenette en sanitaire voorzieningen. Enkele andere
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een wasruimte, kunnen daarnaast als centrale voorziening voor
meerdere appartementen worden ingericht.

Daarnaast is in het verleden gebleken dat het huisvesten van grote groepen werknemers, weliswaar
met een eigen slaapkamermaar veel gedeelte voorzieningen, eerder kan leidt tot wrijving tussen
werknemersonderling. Een ongewenste situatie voor de werknemersen het bedrijf die kan leiden tot
het vertrek van goede medewerkers of een daling van de productiviteit van individuele werknemers
en het bedrijf.

Initiatiefnemers streven dan ook naar een moderne vorm van huisvesting. Gesitueerd op het bedrijf,
waarbij de huisvesting voldoet aan de laatste SNF(Stichting Normering Flexwonen)-normen. Deze
kwalitatief hoogwaardige huisvesting betekent niet alleen het voldoen aan SNF-normen. Ook het
toezicht en de controle op de huisvesting is voor de initiatiefnemers een belangrijk onderdeel in het
nastreven van kwalitatiefhoogwaardige huisvesting. Dit gaat namelijk verder dan enkel voldoen aan
normen. Het voorkomen van mogelijke overlast en negatieve effecten van de huisvesting op de
directe omgeving is hierbij een belangrijk onderdeel. Door de huisvesting op het bedrijf te situeren
kan dan ook te allen tijde controle en toezicht op de huisvesting en de werknemersworden
uitgeoefend. Door de ligging van de huisvesting op het bedrijf kan daarbij direct worden ingespeeld
op behoeftes, klachten en melding van werknemers en mogelijk van de directe omgeving. Het
situeren van huisvesting op het bedrijf is daarbij van belang gezien de verschillende diensten die de
werknemersop het bedrijf draaien. Door de werknemers te huisvesten op het bedrijf kan in worden
gespeeld op de behoefte aan arbeid vanuit het bedrijf en kunnen werknemers in verschillende
diensten werken. De beschikbaarheid van werknemers gedurende de gehele dag is gewenst.

Locatie huisvesting
Voor de huisvesting van 30 werknemers wensen initiatiefnemers een van de bedrijfsgebouw in te
richten en te verbouwen. Gebouw 4 op het bedrijf is hiervoor naar mening van de initiatiefnemers het
meest geschikt. In de voorzijde van dit bedrijfsgebouw is in de huidige situatie al het kantoor van het
bedrijf gevestigd. In het gebouwzijn dan ook kantoren en vergaderruimtesvan het bedrijf gesitueerd.
Een klein gedeelte van dit gebouw wensen initiatiefnemers in de toekomst in te richten als
verpakkingshal. De overgebleven ruimte, ca. 2/3 van het gehele gebouw, is niet direct bruikbaar voor
andere bedrijfsactiviteiten. Gezien de ligging van het kantoor in de voorzijde van het gebouw en de
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aanwezigheid van voor de huisvesting noodzakelijke voorzieningen als water, elektra en eventuele
gasaansluitingen is deze ruimte in te richten en te verbouwen als huisvestingsruimte voor ca. 30
werknemers.De werknemerskunnen hier in 15 afzonderlijkekleinere appartementen, die voldoen
aan alle SNF-normen, op een fatsoenlijkewijze worden gehuisvest.

In figuur2 is de gewenste indeling van de nieuwe huisvestingsruimtesweergegeven.
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figuur 2: Gewenste indeling huisvestingsruimtes

Elke afzonderlijk appartementbeschikt over een eigen keuken en sanitaire voorzieningen. Als
vanzelfsprekend voldoen alle afzonderlijke appartementen aan de laatste bouwbesluit- en
brandveiligheidseisen ten aanzien van bijvoorbeeld daglichttoetreding en vluchtweg- en
brandveiligheidsvoorzieningen. Door de centrale ligging op het bedrijf en de aanwezigheid van
kantoorruimtes kan tevens goed toezichtop de verschillendeappartementen plaatsvinden.

Op het grasveld tussen de gebouwen 3 en 4, aan de voorzijde van het bedrijf, kunnen alle
noodzakelijke parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. Zoals al gezegd zullen veel van de
werknemers niet beschikken over auto's. Desalniettemin zal invulling worden gegeven aan de
bijbehorende parkeernormen die worden gesteld in het kader van de huisvesting van
seizoensarbeiders.

Uiteraard zal bij de realisatie van deze huisvesting voor werknemers rekening worden gehouden met
de mogelijke impact en ontwikkelingsmogelijkheden voor de directe omgeving.
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Beleidsnota 'Huisvesting arbeidsmigranten gemeenteWeert 2018'
0.19 december 2018 is door de gemeenteraad van de gemeenteWeertde beleidsnota 'Huisvesting
arbeidsmigranten gemeente Weert2018' vastgesteld. In deze beleidsnota wordt een kader geboden
dat aangeeft op welke wijze de gemeente Weert meewerkt aan het realiseren van
huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten.

De initiatiefnemers hebben hier, als een van de bedrijven die behoefte hebben aan voldoende en
kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor haar werknemers, een actieve rol gespeeld in de vorming
van dit beleid. Oakfield Champignons BV is daarbij van mening, om de kwaliteit van de huisvesting te
waarborgen binnen de gemeenteWeert, dat (nieuwe) huisvestingslocaties voldoen aan de SNF-
normen. Op deze manier kan een kwalitatiefgoede huisvesting voor werknemers worden geborgd.
Alle nieuwe te realiseren huisvesting voor werknemers van Oakfield Champignons BV zal dan ook
voldoen aan deze nieuwste SNF-normen. Zo ook deze geplandehuisvesting.

In combinatie van de verbouw van het bedrijfsgebouw tot appartementen voor de huisvesting van
werknemers kan tevens de asbest op het bedrijfsgebouw gesaneerd worden.

Verzoek
Wij verzoeken u namens Oakfield Champignons BV, gevestigd aan de Lochtstraat 1, 6039 RV in
Stramproy om medewerking te verlenen aan het hierboven beschreven planvoornemen en de
huisvesting van 30 werknemers,in kwalitatief hoogwaardige appartementen, in bedrijfsgebouw 4 op
bovengenoemde locatie mogelijkte maken.

Met vriendelijke groet,

Ing. N.P.M. (Niels) Maes
Adviseur ruimtelijke ordening
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