Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-134913
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Naam commissielid

R. Manshanden

Fractie

GroenLinks

Onderwerp

Commissievragen GroenLinks cie. ruimte agendapunt 9
Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe
Dijk 1 Andijk

Datum waarop de vraag is gesteld

4 maart 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

H. Nederpelt
Omgevingszaken

Blz. 2 van de quickscan. We begrijpen niet helemaal waarom dit principeverzoek leidt
tot een strijdig gebruik o.g.v. de huidige bestemming. Kunt u dit toelichten?

antwoord

De huidige bestemming is “Wonen” met de functie aanduiding “plattelandswoning”.
Deze woning mag volgens het bestemmingsplan bewoond worden door één afzonderlijk
huishouden. Het huisvesten van buitenlandse werknemers valt niet onder het begrip
“huishouden”. Daarnaast laat het bestemmingsplan de gevraagde logiesopstal niet toe.

2.

Op blz. 5 van de quickscan staat dat dit project niet past binnen de beleidsregels voor
huisvesting van buitenlandse werknemers. Kunt u dit toelichten?

Antwoord

In de “Nadere regels voor de middenschaal – huisvesting in leegstaande gebouwen en
nieuwbouw bij de kernen voor maximaal 50 arbeidsmigranten” (IVR-13-02132) is de
middenschaal – huisvesting gedefinieerd. Huisvesting bij de agrarische bedrijven in het
buitengebied valt niet onder de definitie. Hier betreft het geen huisvesting in een
leegstaand gebouw, maar in een plattelandswoning in het buitengebied. Daarnaast
wordt er naast de plattelandswoning een logiesverblijf gebouwd. Er is hier geen sprake
van bouwen aansluitend in of aan de kern of op een bedrijventerrein.

3.

Heeft dit verzoek te maken met een uitbreiding van het bedrijf?

Antwoord

Nee. In 2016 is het bedrijf uitgebreid met circa 15 hectare glasareaal.

4.

Een bestuurlijke vraag: Gistermiddag was in het discussie Programma Buitenhof het
onderwerp “Arbeidsmigratie” aan de orde. Volgens de analyse van een van de
deelnemers leidt de ongereguleerde arbeidsmarkt op Europees, landelijk en daardoor
gemeentelijk niveau tot een race naar beneden wat loonontwikkeling en
arbeidsvoorwaarden betreft. Ook komen werknemers tegenover elkaar te staan. Wij
faciliteren met dit voorstel deze feiten. Wat vindt de portefeuillehouder hiervan?

Antwoord

Conclusies en feiten uit gerenommeerd onderzoek*1 wijzen anders uit:
Er is geen aantoonbaar effect op de loonontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. In
Nederland gelden minimale loon en arbeidsvoorwaarden*2. De belastingdienst en
Inspectie SZW controleren dit. Zie hiervoor ook de eerdere beantwoording van
raadsvragen (vraag 16) in DOC-18-115686.
Wel is het zo dat studies wijzen op het belang van de inzet van arbeidsmigranten voor
het voortbestaan van sommige soorten bedrijvigheid. Beperkingen op arbeidsmigratie
kan schade toebrengen aan delen van het bedrijfsleven, zonder directe verbeteringen
te brengen voor de aanwezige arbeidspopulatie.
*1 Bronnen; onderzoeken zoals ook aangehaald door het ministerie van sociale zaken en
werkgelegenheid in de beantwoording van kamervragen in 2018
- Verdringing op de arbeidsmarkt, CPB & SCP, 31-10-2018
- Internationalisering van de arbeidsmarkt Instituut GAK, 11-06-2018
*2 Zie ook brochure ‘Nieuw in Nederland’ voor Europese arbeidsmigranten van het
Ministerie Sociale Zaken en werkgelegenheid.

