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AGENDA 



 

 Noodzaak en beleid 

arbeidsmigranten-

huisvesting 



• Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan 
de Westlandse (glastuinbouw) economie. 

• Huisvesting is een voorwaarde om arbeidsmigranten 
naar Nederland te kunnen halen. 

• Fatsoenlijke huisvesting is noodzakelijk  
om arbeidsmigranten in Nederland te  
kunnen houden. 

NOODZAAK ARBEIDSMIGRANTENHUISVESTING 



“De hier wonende arbeidsmigranten worden behandeld 
als Westlanders en hebben dezelfde rechten en plichten.  
Duidelijk is dat arbeidsmigranten voor kortere of langere 
tijd deel uitmaken van onze samenleving.  
 

Goede huisvesting is hierbij van groot belang. Bij het 
realiseren van nieuwe huisvestingsmogelijkheden is het 
tijdig betrekken van de omgeving en de Raad een 
voorwaarde voor succes”. 

RAADSMOTIE 10 NOVEMBER 2009 



Ongeveer 12.500 arbeidsmigranten aan het werk in het Westland. 
 

• 4.500 wonen in de gemeente Westland. 

• 600 de twee grootschalige locaties (Maasdijk en 
Wateringen). 

• 1950 in woningen in de dorpen 

• 1950 in tuinderswoningen in het glastuinbouwgebied 

• 8.000 wonen buiten de gemeente. 

 

FEITEN EN CIJFERS 



• 25% (ruim) van de Poolse arbeidsmigranten overweegt om 
permanent te blijven. 

• 70% van de arbeidsmigranten komt uit Polen. Dit aantal daalt. 

• Het aandeel Letten, Roemenen en Moldaviërs (met een 
Roemeense nationaliteit) neemt toe. 

 

FEITEN EN CIJFERS 



2008: Nota Tijdelijk wonen in de gemeente Westland. 
 Huisvestingsmogelijkheden aan tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. 

2008: Nota Huisvesting Arbeidsmigranten; richtinggevende uitgangspunten. 

2012: Amendement aangenomen t.a.v. huisvesten bij de tuinder. 

2012: Belofte 2.000 bedden erbij. 

2013: Arbeidsmigranten in Westland: werken, wonen, leven. 

2016: Gekozen aanpak leidt niet tot (het gewenste) resultaat. 

2017: Collegebesluit andere aanpak (12 september 2017). 
 Actieprogramma Huisvesting Arbeidsmigranten. 

2018: Ontwikkelkader voor de realisatie van nieuwe locaties huisvesting  
 arbeidsmigranten. 

NIET OVER ÉÉN NACHT IJS 



• Alleen door een intensieve samenwerking met gemeente, LTO 
en WVU kunnen binnen afzienbare tijd resultaten geboekt 
worden.  

• De samenwerking moet gebaseerd zijn op de principes van 
verbindend onderhandelen/MGA (=Mutual Gains Approach). 

• Adequate rolverdeling: 
• Gemeente: maakt mogelijk 
• Marktpartijen: realiseren 

• De partijen hebben ieder hun eigen belang, maar weten ook 
dat alleen in nauwe samenwerking aan ieders belang 
voldoende tegemoet gekomen kan worden. 

UITGANGSPUNTEN NIEUWE AANPAK 



Tuinders 
Vertegenwoordigd door LTO Glaskracht Westland 

• Oplossen van het huisvestingsknelpunt 

• Beschikbaar blijven van voldoende glasareaal om te kunnen 
ontwikkelen en vernieuwen (de herstructurering). 

  

De uitzenders 
Vertegenwoordigd door de WVU 

• Arbeidskrachten kunnen plaatsen bij de tuinders 

• Volwaardig en betaalbaar kunnen huisvesten 

BELANGEN 



Centrale doelen 

• Meer en betere huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten 
realiseren: extra huisvesting door 2.000 bedden 

• Snellere samenwerking, verkenning en besluitvorming bij 
potentieel kansrijke locaties, zowel intern als met stakeholders 

• Meer draagvlak creëren voor noodzaak huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten 

ACTIEPROGRAMMA HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN 



• Werken in de geest van de Omgevingswet: 
maatschappelijke/economische vraag = uitgangspunt 

• Het initiatief voor investeringsplannen ligt bij de marktpartijen 

• Toetsingsprincipe gemeente = “ja, mits...” 

• Met de marktpartijen wordt samen bekeken hoe een plan voor 
een locatie mogelijk gemaakt kan worden 

UITGANGSPUNTEN ACTIEPROGRAMMA 



• Nieuwe locaties zijn geen belemmering voor 
herstructureringsmogelijkheden van de glastuinbouw. 
Huisvesting op een agrarische bestemming wordt niet 
uitgesloten. 

• Goed gespreid over alle dorpen van Westland. 

• Bij voorkeur dicht bij de bebouwde kom van de dorpen. 

• De bestemming van de nieuwe locaties buiten de dorpen krijgt 
geen generieke woonbestemming. 

ZOEKCRITERIA LOCATIES 



• Omvang locatie bij voorkeur circa 1 hectare. 

• Bij voorkeur minimaal 100 bedden (goed locatie gebonden 
en professioneel beheer). 

• Maximumgrens van 350. 

• Omvang locatie en aantal bedden blijft maatwerk, ook 
gerelateerd aan omvang kern (draagkracht van de kern in 
het kader van de sociale cohesie). 

ZOEKCRITERIA LOCATIES 



• Parkeren op eigen terrein. 
• Recreatiemogelijkheden zijn in beginsel ook onderdeel van de 

locatieontwikkeling. 
• Arbeidsmigranten maken gebruik van voorzieningen van de 

dorpen. 
• Voorzieningen worden in kaart gebracht (winkels, apotheek, 

horeca, etc). 
• Het aanbod van huisvestingstype kan variëren. 
 

ZOEKCRITERIA LOCATIES 



 

 
• Oprichting Taskforce 

• Gezamenlijke zoektocht naar nieuwe locaties  

• Dynamische lijst met locaties 2018: 16 locaties, 3.000 bedden 

• Individuele locaties/plannen 

• Uitwerking van die plannen (quick scan’s) 

• Oplossen van knelpunten  
(belemmeringen in regelgeving) 

 

KADERS LIGGEN ER              AAN DE SLAG! 



 

 
Zo vroeg mogelijk                             Voldoende kansrijk plan     

OPENBAARMAKING? 



• Bijzonder onderdeel van de woningmarkt 

• Veelal gedeelde woonruimte 

• Gemeubileerd en inclusief alle servicekosten 

• Bedden door snelle wisselingen gemiddeld maximaal 
70% benut 

 

ONTSTANE AANBOD 



• Gedifferentieerd. 

• Ontwikkelt zich naar (kwalitatief betere) huisvesting 
met units met twee- en eenpersoonskamers. 

• Betaalbaarheid is een belangrijk item. 

HUISVESTINGSBEHOEFTE 



 

 

Wie zijn wij ? 



Samenwerking: Jobcenter Haaglanden en De Blue Groep 

  

Waarom? 

• Poolse vestigingen 

• Arbeidsmigrantenhuisvesting 

• Managen specifieke wet en regelgeving 

BLUE JOBCENTER 

Blue Groep Jobcenter Haaglanden 

https://langebroekweg.nl/video-blue-groep/
https://langebroekweg.nl/video-blue-groep/
https://langebroekweg.nl/video-jobcenter-haaglanden/
https://langebroekweg.nl/video-jobcenter-haaglanden/


 

 

Blue Groep 



 

 

Jobcenter Haaglanden 



 

 

Wie zijn jullie? 



• Wie ben je, wat voor belang/connectie heb je? 

• Wat is je verwachting/doel van vanavond? 

WIE ZIJN JULLIE? 



 

 
Project  

Lange Broekweg 



PROJECT LANGE BROEKWEG 

• 72 wooneenheden 

• 4 personen per wooneenheid 

• 288 slaapplaatsen 

• 86,4 parkeerplaatsen vereist / 91 gepland 
(0,3 parkeerplaatsen per slaapplaats) 

• Monumentaal pand blijft bestaan 

• Geluidswal 



PLAN IN ONTWIKKELING 

• Voorzieningen? 

• Receptie/beheer 

• Shop 

• Fietsenstalling 

• Bergingen 

• Recreatieruimte 

• Enz. 

• Plaatsing gebouwen? 

• Vormgeving geluidswal? 

• Beheer- en omgevingsplan? 

• Enz. 











Schetsen / mogelijkheden 













Referentiebeeld Homeflex  





kanttekeningen 
Individuele vragen 

Opmerkingen 

 Suggesties TIPS 
 

zorgen 

 

Wensen EISEN 
reacties 

 

vooroordelen 
ideeën 

voorwaarden 

 
Knelpunten 



 

 
Proces en 

betrokkenheid 



GEMEENTE HEEFT/HOUDT DE REGIE  
 
VOORWAARDEN 
 
• Zoekcriteria locaties 
• Dynamische lijst van locaties 
• Spreidingsprincipe 
• Eisen aan de kwaliteit van bebouwing 
• Professioneel beheer 
• Goede communicatie 

(belanghebbenden/omwonenden) 
• Medewerking gemeente  

PROCES EN BETROKKENHEID 



VERVOLGPROCES 



• Zijn er nog vragen? 

 

DIALOOG 


