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VOORBEELD PROVINCIE NOORD-BRABANT 
Bij de opzet van het programma huisvesting arbeidsmigranten (2019-2020) hebben partijen uit het werkveld hebben di-
verse aanbevelingen gedaan voor de provinciale rol. Uit de 21 aanbevelingen zijn in het overzicht de aanbevelingen gese-
lecteerd die van invloed zijn op de aanpak van en de beleidsvorming zelf en het maken en realiseren van plannen voor huis-
vesting. 
1. Eén themadrager Arbeidsmigratie wordt ondergebracht bij één gedeputeerde, met daaraan gekoppeld één ambtelijk 

uitvoeringsprogramma. Als bestuurlijk themadrager coördineert en stuurt de gedeputeerde op een integrale aanpak. 
Arbeidsmigratie krijgt zo een permanente plek in de provinciale structuur. 

2. Taskforce De provincie formeert de ‘Taskforce Arbeidsmigranten’. Daarin zijn provincie, gemeenten, werkgevers- en 
werknemersorganisaties en andere belanghebbenden vertegenwoordigd. De taskforce heeft als taak oplossingen aan 
te reiken en te bevorderen. De taskforce draagt bij aan het opheffen van knelpunten bij het huisvesten van arbeidsmi-
granten. Ook kan de taskforce prestatieafspraken maken voor het realiseren van huisvesting. Dat kan het gaan om be-
staande gebouwen die versneld en flexibel beschikbaar worden gemaakt of nieuw te realiseren huisvesting. De task-
force staat onder leiding van Gedeputeerde Staten. 

2. Beleid en regelgeving Provincie en gemeenten kijken naar afstemming en verruiming van beleid en regelgeving om 
huisvesting van tijdelijke groepen verbreed mogelijk te maken.  

3. Overlegtafels Arbeidsmigratie dient een stevige en structurele plek te krijgen aan de regionale overlegtafels. De provin-
cie stimuleert regionale samenwerking en zet druk op gemeenten en andere partijen die achterblijven. 

4. Overleg gemeenten De provincie gaat proactief in overleg met gemeenten om weerstand en belemmeringen weg te 
nemen en een impuls te geven aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Als huisvestingsvraagstukken provinciale en 
gemeentelijke kaders raken, stelt de provincie zich coöperatief op, bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan initiatieven 
en kansrijke locaties en door mee te werken aan maatwerkoplossingen. 

5. Proactief in overleg De provincie gaat proactief in overleg met gemeenten om weerstand en belemmeringen weg te 
nemen en een impuls te geven aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Als huisvestingsvraagstukken provinciale en 
gemeentelijke kaders raken, stelt de provincie zich coöperatief op, bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan initiatieven 
en kansrijke locaties en door mee te werken aan maatwerkoplossingen. 

6. Experimenten De provincie biedt ruimte aan experimenten om te komen tot innovatieve (tijdelijke) woon-concepten. 
Met mede als doel goede voorbeelden te delen met gemeenten. 

7. Verbinding De provincie zet zich in als ‘actieve makelaar’ om de contacten en de dialoog tussen relevante goede markt-
partijen (huisvesters, uitzendbureaus, werkgevers) en gemeenten te verbeteren. 

8. Convenanten Bij zicht op vestiging van een bedrijf in Noord-Brabant, stimuleert de provincie de gemeenten om voor-
waarden te stellen in het afspraken- en begeleidingsproces. Via (regionale) afspraken in het kader van gemeentelijk 
uitgiftebeleid kunnen concrete huisvestingsafspraken op maat gemaakt worden. Ook kunnen er arbeidsconvenanten 
worden afgesloten met inspanningsverplichtingen over toeleiding en plaatsing van Brabanders op de vacatures. 

9. Kennisdeling en ondersteuning Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan advies, expertise, menskracht en onder-
steuning. De provincie faciliteert een netwerk waarin kennis onderling gedeeld kan worden en externe expertise kan 
worden ingeschakeld. 
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10. Samenwerking Provincie versterkt de samenwerking met andere provincies om van elkaar te leren, goede voorbeelden 
te delen en eventueel gezamenlijke trajecten te initiëren. 

11. Afstemming BRP en bestemmingsplannen De provincie lobbyt bij het Rijk om de wetgeving van BRP meer te koppelen 
aan bestemmingsplannen. Nu kunnen arbeidsmigranten via het BRP ingeschreven worden op plekken die volgens het 
bestemmingsplan niet voor wonen bestemd zijn. 

12. Leegstand Het thema huisvesting arbeidsmigranten wordt gekoppeld aan het thema leegstand. In de zoektocht naar 
geschikte locaties wordt gekeken naar mogelijkheden in leegstaand of -komend vastgoed zoals vrijkomende agrarische 
bedrijven (VAB’s) mits die niet leiden tot belemmeringen in de bedrijfsvoering voor omliggende bedrijven.  

13. Regionale informatie- en adviespunten  De provincie faciliteert regionale informatie- en adviespunten waar arbeidsmi-
granten onafhankelijke informatie kunnen krijgen en misstanden of problemen kunnen melden. Arbeidsmigranten kun-
nen er juridische en administratieve informatie krijgen en terecht met vragen over zorg en welzijn. Arbeidsmigranten 
die zich inschrijven bij een gemeente kunnen er geïnformeerd worden over rechten en plichten in Nederland, maar ook 
over voorzieningen, verenigingen en activiteiten in de gemeente. 

14. Communicatiestrategie Ter bevordering van heldere en transparante communicatie ontwikkelt de provincie een hand-
reiking communicatiestrategie voor partijen richting bewoners. Hierbij zijn vertrouwen van alle betrokken actoren en 
brede burgerbetrokkenheid sleutelwoorden. 

Gemeenten kunnen op basis van deze aanbevelingen zelf initiatieven nemen om voor de gemeente zelf of in samenwerking 
met aangrenzende gemeenten, te komen tot eenzelfde aanpak. 
  


