
                                                                                                                                

 

   

 
 
 
 

AMENDEMENT  
 

Agendapunt 16: Vaststelling beleidsnotitie huisvesting arbeidmigranten: Maak er werk van! 

 

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 6 juni 2019; 

 

constaterend dat:  

 

 Op pagina 7 van de beleidsnotitie onder het kopje: “(Grootschalige) huisvesting in het buitengebied” 

versoepeling van de regels voor arbeidsmigranten wordt voorgesteld; 

 Hier geen directe restrictie of koppeling in staat met de bedrijfsvoering van het bedrijf; 

 En op pagina 9 t/m 12 ook geen regels hier omtrent zijn opgenomen in de tabel. 

 

overwegend dat: 

 

 Wildgroei van huisvestinglocaties voor arbeidsmigranten in het buitengebied ongewenst is ; 

 Verstening in het buitengebied nog steeds zoveel mogelijk moet worden tegen gegaan; 

 Het aantal bedden dat vergund wordt, gekoppeld dient te zijn aan de piekbelasting van de 

bedrijfsvoering van het bedrijf.  

 

Besluit het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:  

 Aan de beleidsnotitie op pagina 7 onder de kop “(Grootschalige) huisvesting in het buitengebied” 

na het woord versoepeld de volgende tekst toe te voegen: “Het is niet de bedoeling dat een 

agrariër als hoofddoel de huisvesting van arbeidsmigranten heeft. De huisvesting van 

arbeidsmigranten bij een agrarisch bedrijf mag groeien, mits dit in verhouding is met de 

benodigde arbeidsmigranten van dit bedrijf in het piekseizoen. Aangezien het aantal 

arbeidsmigranten fluctueert, wil Meierijstad de mogelijkheid bieden om in het laagseizoen de niet 

benodigde bedden aan te bieden voor de huisvesting van arbeidsmigranten van andere 

ondernemers”; 

 Op pagina 10 in tabel in de categorie buitengebied toevoegen: “De uitbreiding van het aantal 

huisvestingsplekken bij een   bedrijf moet aantoonbaar passen bij de groei in het benodigde aantal 

arbeidsmigranten van het desbetreffende bedrijf en wordt getoetst door de Adviescommissie 

Agrarische Bouwaanvragen (AAB)”; 

 En bij de uitleg ruimtelijke kwaliteit ( punt  1 in de tabel ) toevoegen: “Passend binnen 

samenstelling, schaal en maat omgeving.” 
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