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Onderwerp

Raadsvragen voortgang huisvesting
arbeidsmigranten Lansingerland

Geachte heer Blonk,

Op 7 april 2020 heeft u raadsvragen ingediend over de voortgang huisvesting arbeidsmigranten
Lansingerland. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen.
Vraag 1: Wat is de stand van zaken betreffende de nadere uitwerking van het toetsingskader?
Antwoord:
Vanaf oktober hebben meerdere besprekingen plaatsgevonden met de externe projectgroep met
deelnemers uit de glastuinbouwsector en uitzendbranche. Op 22 januari heeft een informatiebijeenkomst met de commissie Ruimte plaatsgehad met als doel tussentijds te toetsen of het concept
toetsingskader draagvlak had bij raadsleden. In de afgelopen tijd heeft intensief overleg met interne
juristen plaatsgevonden om het toetsingskader ook juridisch verantwoord geformuleerd te hebben. Het
toetsingskader wordt naar verwachting eind april/begin mei via het college ter kennis gebracht van de
raad. Omdat het college het van belang vindt dat het toetsingskader draagvlak van de gemeenteraad
heeft, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om het toetsingskader voor bespreking te
agenderen voor de commissie Ruimte. Het gevoelen van de commissie betrekken wij bij de vaststelling
van het toetsingskader.
Vraag 2a. Is de externe expert aangetrokken en wanneer?
Antwoord:
De externe expert is in oktober 2019 gestart.
Vraag 2b. Wie zijn de vertegenwoordigers uit de glastuinbouw?
Antwoord:
De fa. Bunnikplants en de fa. Themato productie bv. De eigenaar hiervan is tevens voorzitter van LTO
Zuid. Tevens hebben twee detacheerders zitting in de projectgroep, VZM uitzendgroep en Stipt bv.
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Vraag 3. Waarom is het ontwikkelkader niet uiterlijk eind 2019 aan de raad voorgelegd ter
vaststelling?
Antwoord:
Intern overleg en overleg met de projectgroep om tot een zorgvuldig toetsingskader te komen, nam
meer tijd in beslag dan voorzien.
Vraag 4. Dit besluit van de raad leidt op dit moment mijnerzijds niet tot vragen omdat het
ontwikkelkader er nog niet is (Vanaf dat moment (het hebben van een ontwikkelkader) kunnen
initiatieven uit de glastuinbouwsector aan een transparant kader worden getoetst, en zo mogelijk
vergund worden).
Antwoord:
N.v.t.
Vraag 5a. Wat is de stand van zaken betreffende de pilot Violierenweg?
Antwoord:
In het vierde kwartaal 2019 heeft de initiatiefnemer schetsen laten zien van het project en onderwerpen doorgesproken ter voorbereiding op het indienen van een verzoek om vergunning. Momenteel
wordt gewerkt aan een 3D presentatie. Naar verwachting wordt eind van het tweede kwartaal/begin
derde kwartaal een verzoek om vergunning ingediend.
Vraag 5b. Wanneer kan de raad de evaluatie van de pilot verwachten?
Antwoord:
Wanneer de aanvraag voor vergunning eind 2e kwartaal/begin derde kwartaal wordt ingediend, zal, bij
akkoord, de vergunning kunnen worden verleend in het derde/vierde kwartaal 2020. Ingebruikname van
de te realisatie woonpanden zal dan in de loop van 2021 kunnen starten. Evaluatie van de wijze waarop
de huisvesting verloopt zal dan in 2022 plaatsvinden.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
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Burgemeester
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