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Geachte raadsleden,  
 
Op 25 maart jl. heeft uw Burgemeester van VNO-NCW Westland-Delfland en Glastuinbouw 
Westland een brandbrief ontvangen inzake de huisvesting van arbeidsmigranten. In deze 
brief dringen wij aan op een oplossing voor de korte termijn, waarbij locaties worden aan-
gewezen waar per direct huisvesting voor een kortere periode mogelijk is.  
 
Wij zijn blij dat de Gemeente Westland de problematiek en de ernst daarvan (h)erkent en 
zijn verheugd met de bereidheid van de Gemeente Westland om dit acute vraagstuk op 
korte termijn op te lossen door noodhuisvesting van arbeidsmigranten toe te staan in glas-
tuinbouwgebieden, waarbij minder stringente voorwaarden gelden dan voor reguliere huis-
vesting. Uiteraard vinden wij het van belang dat ook de noodhuisvesting een voldoende 
goede uitstraling heeft. Dit in het belang van zowel de bewoners, ondernemers, omgeving, 
gemeente als de glastuinbouwsector.  
 
Inmiddels hebben wij gesproken met de uitzendbureaus die zijn opgenomen in het register 
van Gemeente Westland en hen een toelichting gegeven op onze kaders voor geschikte 
locaties voor noodhuisvesting van arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied. De bureaus 
zullen in gesprek gaan met de glastuinbouwondernemers die bij hen klant zijn over moge-
lijke locaties. Het uitzendbureau zal in samenspraak met de glastuinbouwondernemer  
komen tot een initiatief/plan voor een locatie. Deze locaties worden vervolgens aan Glas-
tuinbouw Westland voorgelegd. Wij zullen de locaties beoordelen, voor zo ver deze zich in 
een glastuinbouwgebied bevinden, en vervolgens voorleggen aan Gemeente Westland.  
 
Voor het beoordelen van de locaties hanteren wij een aantal uitgangspunten:  
1. Er moet draagvlak zijn bij de ondernemers in de directe omgeving voordat een initiatief 
wordt ingediend.  
2. De huisvesting mag niet op het erf van de ondernemer plaatsvinden. 
3. Minimaal 50 bedden, maximaal 200 bedden. Dit mede met het oog op de kwaliteit van 
de huisvesting, toezicht en beheer.  
4. Locaties zijn geen belemmering voor de herstructurering van de glastuinbouw op de kor-
tere termijn. 
5. Parkeren kan op het eigen terrein of op het terrein van derden (met hun goedkeuring). 
6. Er is een duidelijke scheiding tussen werkgever en huisvester.  
7. Per locatie wordt een sociale kaart gemaakt. 
8. Locaties liggen bij voorkeur dicht bij de kernen, temeer omdat voorzieningen, comfort 
en ontspanning, op de locaties zullen ontbreken. 
 
T.a.v. de woningen (dus los van de locatie) geldt: 
1. De woningen voldoen aan de SNF normen. 
2. De woningen moeten er aantrekkelijk uitzien, voldoende ramen etc. en voldoende pri-
vacy bieden. 
3. De woningen staan op een opgeruimd/schoon terrein, dat netjes is aangekleed. 



 

   

 
De locaties die voldoen aan voornoemde uitgangspunten, zullen vervolgens worden voor-
gelegd aan Gemeente Westland. De gemeente zal de locaties toetsen aan de voorwaarden 
die in de brief met documentnr. 19-0133464 van het College van B&W aan uw raad zijn  
gesteld. 
 
 
 
 
 
Wij hopen u met deze brief voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de werkwijze 
en criteria om te komen tot een goede noodhuisvesting voor arbeidsmigranten voor de ko-
mende drie jaar. Wij zijn gaarne bereid om een nadere toelichting te geven.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 

 
 
 
Jacco Vooijs 
Voorzitter Glastuinbouw Westland 


