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Raadsinformatie
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Langeveld, Koos
dinsdag 2 juli 2013 11:53
Raadsinformatie
Beantwoording informatieve vraag fractie HAP mbt BP BG Midden

Geachte heer, mevrouw,
Op maandag 1 juli ontvingen wij van de fractie HAP een informatieve vraag over welke mogelijkheden de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS- vastgesteld door GS d.d.12-6-2013) biedt om adequate huisvesting
te realiseren en hoe dit vertaald kan worden in de voorliggende bestemmingsplannen. Onderstaand treft u de
beantwoording aan.
Artikel 26 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) zoals in werking getreden op 13 juni
2013 luidt:
•
Een bestemmingsplan kan voorzien in de huisvesting van tijdelijke werknemers, indien:
o De huisvestingsvoorziening wordt gesitueerd binnen het agrarisch bouwperceel;
o De huisvesting plaatsvindt ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering en;
o Het een ondergeschikte functie ten opzichte van een volwaardig agrarisch bedrijf betreft.
De PVRS biedt mogelijkheden. Het is aan de gemeenten om hier wel of niet invulling aan te geven. Beleidsmatig
stuurt de gemeente Haarlemmermeer op het huisvesten van tijdelijke werknemers binnen of aan de randen van het
stedelijk gebied (Nota van B&W Tijdelijke arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen uit 2008). Een
algemene regeling om huisvesting in het buitengebied mogelijk te maken strookt hier niet mee en is om deze reden
ook niet opgenomen in de bestemmingsplannen Buitengebied. Indien op termijn een algemene regeling of
uitzonderingen voor individuele aanvragen zouden worden overwogen, zullen in ieder geval ook de beperkingen
vanuit het Luchthavenindelingbesluit (LIB) moeten worden meegenomen. Dit laatste houdt in dat het oprichten van
zelfstandige woonvoorzieningen op veel agrarische bouwpercelen niet of niet zonder meer mogelijk is.
Ik ga ervanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
drs. M.J. Bezuijen
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Sport

Van: Steffens-van de Water, Marjolein
Verzonden: maandag 1 juli 2013 2:47
Aan: Griffie Centrale Postbus
CC: Heimerikx, H
Onderwerp: BP BG Midden
Urgentie: Hoog
Beste griffie,
Hier onder een informatieve vraag mbt de bestemmingsplannen.
Ter voorbereiding op de behandeling en stemmingen mbt BP BG Midden en hetgeen insprekers hebben ingebracht
inzake huisvesting buitenlandse werknemers, ziet mijn fractie graag welke mogelijkheden de Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie (PRVS- vastgesteld door GS d.d.12-6-2013) biedt om adequate huisvesting te realiseren
en hoe dit vertaald kan worden in de voorliggende bestemmingsplannen.
Graag zien we daartoe per omgaande een reactie van het college.
Met vriendelijke groet,
Marjolein Steffens-van de Water

Fractievoorzitter HAP
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