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Algemeen 

De inzet van arbeidsmigranten is begonnen in laagbetaalde banen waar zwaar werk te 
verrichten viel, waar lange werktijden golden en het werk ook maar voor een vrij korte 
periode beschikbaar was. Denk bijvoorbeeld aan de seizoensarbeid in de land- en 
tuinbouw. Voor dat soort werk was het, ook in een ontspannen arbeidsmarkt, moeilijk om 
mensen te vinden. 

Inmiddels is de arbeidsmarkt veranderd, zeker sinds het einde van de recessie. 
Arbeidsmigranten werken nu in veel meer sectoren van de economie. Naast de land- en 
tuinbouw zijn dat vooral de logistieke sector, de voedings- en de metaalindustrie. Maar ook 
in de bouw, de horeca, de facilitaire dienstverlening en zelfs in de zorg neemt hun 
betekenis toe. 

De economische waarde van de arbeidsmigranten is aanzienlijk. Wanneer we 
onvoldoende investeren in voldoende verblijfplaatsen voor deze werknemers, zal dat 
nadelige gevolgen hebben voor de economische groei. Het betekent immers dat in de 
regio gevestigde bedrijven omzet mislopen door gebrek aan arbeidskrachten. En het 
betekent tegelijkertijd dat de regio minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe bedrijven om 
zich te vestigen.  

De beroepsbevolking in Midden-Limburg en in Weert neemt af. Er is niet alleen een 
uitbreidingsvraag, maar ook een vervangingsvraag. Arbeidsmigranten zijn daarom nodig. 

Kwalitatief goede, betaalbare huisvesting is voor arbeidsmigranten – naast een baan, een 
goed salaris en het kunnen maken van veel uren – een belangrijke factor om al dan niet 
hier naar toe te komen. De concurrentie met de ons omringende landen is groot. 

Bedrijven, uitzendorganisaties, arbeidsbemiddelaars en huisvesters hebben de afgelopen 
jaren meermalen de noodklok geluid over de huisvestingsproblemen voor 
arbeidsmigranten, die steeds urgenter worden. Er is inmiddels een tekort aan 
verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. Doordat zij toch ergens moeten wonen, komt de 
lokale woningmarkt onder druk te staan. Arbeidsmigranten worden namelijk steeds meer in 
reguliere woningen gehuisvest als gevolg van het eerder genoemde tekort. Dit heeft tot 
gevolg dat voor de lokale bevolking steeds minder woningen beschikbaar zijn en de 
prijzen voor reguliere woningen steeds verder oplopen. Het opkopen van goedkope 
woningen is interessant, huisjesmelkers zien hun kans schoon, met risico’s van illegale 
bewoning en overbewoning tot gevolg. 

Werk maken van voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten, die kwalitatief goed en 
betaalbaar is, is daarom een belangrijk agendapunt voor de gemeente Weert om de lokale 
economie op peil te houden, om arbeidsmigranten te verleiden te kiezen voor de regio als 
werkbestemming en problemen op het gebied van huisvesting en overlast te voorkomen. 
Tijdelijke huisvesting is bovendien een goede manier om de groei naar de top van het 
aantal huishoudens in 2031 te overbruggen. 

In het programma “Weert koerst op verbinding 2018-2022” is afgesproken dat we nieuw 
beleid opstellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarmee zijn we vorig jaar 
zomer gestart. Er is onderzoek gedaan naar het beleid van andere gemeenten, er zijn 
gesprekken gevoerd met bedrijven, huisvesters, uitzendorganisaties en bestuurders. 



Daarnaast hebben we een aantal huisvestingslocaties bezocht om een goed beeld te 
vormen van kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten. 

Het college heeft op 4 september 2018 de concept-nota “Beleid huisvesting 
arbeidsmigranten gemeente Weert 2018” vastgesteld. Dit is, met bijbehorende 
inspraakprocedure, op 13 september 2018 bekendgemaakt. Op 25 september 2018 is een 
persbericht uitgegaan over het nieuwe beleid, en is de informatie-bijeenkomst van 11 
oktober 2018 aangekondigd. De informatiebijeenkomst van 11 oktober 2018 is door 
ongeveer 65 personen bezocht. Vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, 
parkmanagement, de LLTB, de LWV, uitzendorganisaties, huisvesters en omwonenden 
van mogelijke huisvestingslocaties waren aanwezig. Het college heeft een oproep gedaan 
aan aanwezigen om hun inspraakreactie schriftelijk in te dienen. Er zijn 130 
inspraakreacties (14 verschillende brieven) op de concept-nota ontvangen. De 14 
verschillende inspraakreacties zijn zorgvuldig beoordeeld. De concept-nota is naar 
aanleiding van de ingediende inspraakreacties op onderdelen aangepast. Zo is de 
mogelijkheid van geclusterde huisvesting in bebouwd gebied, zoals voormalige kazernes, 
zorgcomplexen en kloosters, komen te vervallen. Daarnaast is een beperking opgenomen 
voor het aantal initiatieven voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op 
bedrijventerreinen en is een maximum aantal te huisvesten arbeidsmigranten per locatie 
en een totaal gesteld. De voorstellen om op voorhand locaties op bedrijventerreinen uit te 
sluiten of het hanteren van bepaalde afstanden tot woonwijken zijn niet overgenomen. We 
willen de arbeidsmigranten niet wegstoppen. Zelfs als ze hier maar kort verblijven willen 
we ze deel laten uitmaken van onze samenleving. Het is aan een initiatiefnemer om een 
goede onderbouwing van de ruimtelijke impact te geven waarbij onder andere wordt 
ingegaan op de impact van de huisvesting op de omgeving, waaronder het woon- en 
leefklimaat van omwonenden. Het is aan het college om te beoordelen of de ruimtelijke 
onderbouwing voldoende is. 
  
Het college heeft op 13 november 2018 de gewijzigde nota “Beleid huisvesting 
arbeidsmigranten gemeente Weert 2018” vastgesteld. Op 21 november 2018 is er een 
persbericht uitgegaan waarin is ingegaan op het gewijzigde beleid. 

De commissievergadering Ruimte & Economie heeft op 6 december 2018 
plaatsgevonden. Er is door de wijkraad Rond de Kazerne ingesproken. Vervolgens heeft 
er in de commissievergadering een uitgebreide behandeling plaatsgevonden waarin het 
college de vragen van de commissie heeft beantwoord en een nadere toelichting heeft 
gegeven op de nota.  

Op 19 december 2018 is de nota “Beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 
2018” unaniem door de raad vastgesteld. 

Op 7 januari 2019 heeft het college de gewijzigde beleidsnota inzake ‘Planologische 
afwijkingsmogelijkheden’ vastgesteld. Het college voert het door de raad vastgestelde 
beleid uit. De mogelijkheid om in afwijking van het bestemmingsplan een tijdelijke 
omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor, onder andere, de grootschalige 
huisvesting van arbeidsmigranten, is daarmee geregeld. 

Op 6 februari 2019 is een persbericht uitgegaan over de ontwikkelingen huisvesting 
arbeidsmigranten. In het persbericht is ingegaan op de behandeling en toetsing van 
ingekomen verzoeken en aanvragen. Ook is vermeld dat de initiatiefnemer contact zoekt 
met omwonenden en belanghebbenden wanneer meer duidelijkheid is over de 
haalbaarheid van het initiatief. 



Na vaststelling van de nota is door potentiële initiatiefnemers overleg gevoerd met de 
gemeente over de diverse locaties. Dit heeft geleid tot een aantal verzoeken om 
vooroverleg en een aantal aanvragen omgevingsvergunning. Een aantal initiatieven is niet 
haalbaar gebleken. Een aantal aanvragen is door verzoekers ingetrokken. 

Er zijn twee aanvragen omgevingsvergunning in behandeling. Een aanvraag wordt 
getoetst aan wet- en regelgeving en aan het beleid zoals dat vorig jaar door de 
gemeenteraad is vastgesteld. Denk hierbij aan: 

- Een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt: 
- Dat het woon- en leefklimaat van de nabij gelegen woonwijk niet in onevenredige 

mate worden aangetast of belemmerd 
- Dat de gebruiksmogelijkheden van omliggende bedrijven niet wordt beperkt 
- Dat de verkeersontsluiting en parkeersituatie voldoet aan de gestelde normen 

- De huisvesting gecertificeerd is/wordt volgens de Stichting Normering Flexwonen 
- De arbeidsmigranten die hier meer dan 4 maanden verblijven worden ingeschreven in 

de Basisregistratie Personen 
- Er dient een nachtregister te worden bijgehouden 
- Voor de arbeidsmigranten die niet in de Basisregistratie Personen worden ingeschreven 

dient een aangifte toeristenbelasting te worden gedaan 
- Duidelijk moet zijn welke personen 24/7 het beheer/toezicht gaan doen en hoe die 

telefonisch bereikbaar zijn voor de omgeving en de gemeente. Er dient informatie te 
worden verschaft over de wijze waarop het beheer geregeld gaat worden. Deze 
informatie dient dan toegevoegd te worden aan het huis- en klachtenreglement 

- Een inpassings- plan (voor zover van toepassing) 
- Geluidsaspecten 
- Geur-contouren en gezondheidsrisico’s 
- Sloopmelding en, indien van toepassing, een asbest-inventarisatie 

Industrieweg, Stramproy 

Op 18 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 
204 arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy. In het kader van vooroverleg 
is de haalbaarheid van dit initiatief getoetst en positief beoordeeld. Omwonenden zijn na 
het bekendmaken van dit initiatief door de initiatiefnemer uitgenodigd en 1 april 2019 
geïnformeerd. Bij de informatiebijeenkomst waren de initiatiefnemer, de 
beheersorganisatie en de gemeente aanwezig. De vragen die zijn gesteld, zijn zo goed als 
mogelijk beantwoord. De aanvraag omgevingsvergunning is nog niet volledig. Op 25 april 
2019 is de aanvrager schriftelijk verzocht om de ontbrekende informatie en 
onderbouwingen aan te leveren. Hiervoor is een termijn van 8 weken gesteld (tot 20 juni 
2019). Voorgaande betekent dat de termijn van 8 weken voor de behandeling van de 
vergunningaanvraag is opgeschort en weer aanvangt op het moment dat de gevraagde 
informatie is ontvangen. Een besluit over het al dan niet verlenen van de vergunning zal 
door het college worden genomen. Wanneer dat besluit wordt genomen, is op dit moment 
niet te zeggen aangezien we afhankelijk zijn van het moment waarop de ontbrekende 
informatie en onderbouwingen zijn ontvangen en kunnen worden beoordeeld. Wij willen 
benadrukken dat dit zorgvuldig moet en zal gebeuren. Daarbij zullen zowel de belangen 
van de omgeving, meer in het bijzonder de omwonenden, alsook de belangen van de 
arbeidsmigranten worden meegenomen. We hebben met elkaar afgesproken dat we 
fatsoenlijke huisvesting willen voor arbeidsmigranten. En dat de grootschalige huisvesting 
van arbeidsmigranten niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en 



leefklimaat van de nabij gelegen woonwijk, en de gebruiksmogelijkheden van de 
omliggende bedrijven. 

Het college heeft er vertrouwen in dat met de voorwaarden die in de vergunning worden 
opgenomen, meer in het bijzonder het beheer, en de afspraken die hierover met de 
initiatiefnemer worden gemaakt, er geen sprake zal zijn van een onevenredige aantasting 
van het woon- en leefklimaat. 

Op 1 mei 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met de dorpsraad Stramproy. Op 9 mei 
jl. heeft een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden. De 
klankbordgroep heeft een onafhankelijke voorzitter. Er is onder andere gesproken over de 
inrichting van het buitenterrein, het schoonhouden van de omgeving, groenvoorzieningen, 
parkeren, verkeer, privacy, voorzieningen in het gebouw, etc. Er is een vervolgbijeenkomst 
gepland op 20 mei 2019. De afspraken die in de klankbordgroep worden gemaakt, worden 
- voor zover als mogelijk is - opgenomen in de voorwaarden bij de omgevingsvergunning. 
Mocht blijken dat afspraken niet in de voorwaarden bij de omgevingsvergunning kunnen 
worden opgenomen, dan zullen we deze afspraken op een andere manier zo goed 
mogelijk moeten borgen.  

Doctor Schaepmansstraat, Weert 

Op 29 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van 
106 arbeidsmigranten aan de Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert. In het kader van 
vooroverleg is de haalbaarheid getoetst en positief beoordeeld. De initiatiefnemer heeft de 
omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst welke op 11 april 2019 heeft 
plaatsgevonden. Bij de informatiebijeenkomst waren de initiatiefnemer (tevens 
uitzendorganisatie, bemiddelaar) en de gemeente aanwezig. De vragen die zijn gesteld, 
zijn zo goed als mogelijk beantwoord. De aanvraag omgevingsvergunning is nog niet 
volledig. Op 18 april 2019 is de aanvrager schriftelijk verzocht om de ontbrekende 
informatie en onderbouwingen aan te leveren. Hiervoor is een termijn van 4 maanden 
gesteld (tot 18 augustus 2019). Deze termijn is langer dan de termijn voor het initiatief op 
de Industrieweg in Stramproy omdat in het geval van het initiatief op de Doctor 
Schaepmansstraat in Weert er sprake is van ligging nabij het spoor. In dat geval moet de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord adviseren over externe veiligheid.  

Op 29 april 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met de wijkraden Groenewoud en 
Leuken. Op 13 mei jl. heeft een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep 
plaatsgevonden. 

Voor het verdere verloop van de procedure geldt hetzelfde als we hiervoor over de locatie 
in Stramproy hebben gezegd. 

Bezwaar en beroep 

In de situatie dat een omgevingsvergunning wordt verleend, kunnen belanghebbenden 
hiertegen bezwaar en eventueel beroep indienen. 

Adrescontrole huisvesting arbeidsmigranten 

Binnenkort wordt gestart met een 0-meting adrescontrole huisvesting arbeidsmigranten. 
Doel is om inzicht te krijgen in het aantal arbeidsmigranten dat in onze gemeente verblijft 
of is gevestigd. We willen weten wie de huisvesters zijn en waar de arbeidsmigranten 



werkzaam zijn. De projectopdracht wordt op dit moment geformuleerd. We zullen u 
hierover binnenkort verder informeren. Overigens wordt ook op dit moment al stevig 
ingezet op handhaving en toezicht. Dat blijven we doen. 

Taskforce huisvesting arbeidsmigranten Provincie Limburg 

Er is een Taskforce huisvesting arbeidsmigranten opgericht op initiatief van de Provincie 
Limburg. Hierin participeren belangenorganisaties, gemeenten en de provincie. De 
Provincie Limburg heeft een kwartiermaker aangesteld. Er wordt een behoefteonderzoek 
gedaan. Het doel is te komen tot aanbevelingen die op provinciaal, regionaal en/of lokaal 
niveau verder kunnen worden uitgewerkt. De mogelijkheid bestaat dat beleid (deels) 
regionaal wordt afgestemd. Daarnaast is het denkbaar dat afspraken worden gemaakt 
over de taakstelling per regio of gemeente. 

Evaluatie beleid 

In de beleidsnota ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018’ is opgenomen dat 
het beleid na 1 jaar wordt geëvalueerd. De evaluatie zal begin 2020 plaatsvinden. 
Wanneer de evaluatie daartoe aanleiding geeft, kan het beleid worden aangepast. De 
resultaten van de adrescontrole huisvesting arbeidsmigranten en de aanbevelingen die 
vanuit de Taskforce worden gedaan, kunnen daarin worden meegenomen. De discussie 
met betrekking tot de (grootschalige) huisvesting van arbeidsmigranten wordt volop 
gevoerd. We blijven de ontwikkelingen volgen en proberen daarbij steeds opnieuw aan te 
sluiten bij de actualiteit. Herijking van het beleid is op dit moment niet aan de orde.  

Ten slotte 

Het college begrijpt de maatschappelijke onrust die is ontstaan, welke waarschijnlijk ook is 
gevoed door de negatieve ervaringen van vorig jaar. Daar hebben wij van geleerd. Niets 
doen is geen optie. De problematiek rondom de huisvesting van arbeidsmigranten is te 
urgent en te omvangrijk. We noemden al eerder de krapte op de arbeidsmarkt, de druk op 
de woningmarkt en de illegale bewoning in de wijken en het buitengebied van Weert. Met 
de ervaringen van vorig jaar en de gemaakte afspraken voor de toekomst, mag u erop 
vertrouwen dat de huidige initiatieven goed zullen landen. 

Over de afspraken die zijn en worden gemaakt in het kader van de openbare orde en 
veiligheid zal burgemeester Heijmans nog een korte toelichting geven 

***** 


