
 

 
 
 
Geacht	  College,	  
	  	  
In	  overeenstemming	  met	  artikel	  45	  van	  het	  Reglement	  van	  Orde	  voor	  de	  vergadering	  en	  andere	  werkzaamheden	  
van	  Provinciale	  Staten	  willen	  wij	  het	  College	  van	  Gedeputeerde	  Staten	  het	  volgende	  vragen.	  
	  	  
Inleiding	  
Op	  16	  juli	  jongstleden	  bracht	  de	  PvdA	  Statenfractie	  een	  werkbezoek	  aan	  het	  project	  Kompas	  in	  de	  Kop	  van	  Noord-‐
Holland.	  Kompas	  Noordkop	  (van	  start	  gegaan	  in	  2013)	  is	  na	  Kompas	  West-‐Friesland	  (2009	  –	  2013)	  het	  tweede	  
Kompas-‐project	  in	  onze	  provincie.	  Het	  project	  houdt	  in	  dat	  de	  vier	  gemeenten	  binnen	  de	  Noordkop	  (Den	  Helder,	  
Hollands	  Kroon,	  Heerhugowaard	  en	  Schagen)	  de	  handen	  ineen	  hebben	  geslagen	  en	  in	  navolging	  van	  de	  gemeenten	  
in	  West-‐Friesland	  een	  speciaal	  interventieteam	  hebben	  opgericht.	  Dit	  team	  controleert	  de	  woonomstandigheden	  
van	  arbeidsmigranten	  actief	  op	  veiligheid	  en	  pakt	  misstanden	  aan.	  Naast	  het	  handhaven	  op	  illegale	  
huisvestingsvormen	  wordt	  er	  ook	  gezocht	  naar	  alternatieve	  huisvestingsvormen,	  en	  wordt	  er	  gekeken	  naar	  zaken	  
als	  GBA-‐registratie.	  Een	  greep	  uit	  de	  resultaten:	  sinds	  2013	  zijn	  er	  in	  de	  Kop	  op	  deze	  manier	  100	  onveilige	  
woonsituaties	  aangepakt	  en	  326	  personen	  ingeschreven	  in	  het	  GBA.	  Ook	  is	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  
gemeente	  Hollands	  Kroon	  de	  oprichting	  van	  ‘Polenhotel’	  De	  Stek	  mogelijk	  gemaakt,	  waar	  arbeidsmigranten	  
goedkoop	  en	  onder	  goede	  omstandigheden	  kunnen	  verblijven.	  
	  	  
Tijdens	  het	  werkbezoek	  hebben	  we	  ook	  drie	  woonlocaties	  bezocht,	  waaronder	  ‘Polenhotel’	  De	  Stek	  in	  
Wieringerwerf.	  Deze	  laatste	  locatie	  vindt	  de	  PvdA-‐fractie	  een	  uitstekend	  voorbeeld	  van	  hoe	  het	  zou	  moeten:	  
fatsoenlijke	  woonruimte	  en	  goede	  voorzieningen	  voor	  een	  redelijke	  prijs.	  Helaas	  is	  dit	  nog	  niet	  de	  standaard:	  we	  
bezochten	  ook	  twee	  locaties	  bij	  agrariers	  waar	  arbeidsmigranten	  nog	  altijd	  in	  containers	  en	  oude	  caravans	  
verblijven.	  Hoewel	  deze	  locaties	  formeel	  aan	  de	  veiligheidseisen	  voldeden,	  vindt	  de	  PvdA	  het	  onbegrijpelijk	  dat	  we	  
in	  Noord-‐Holland	  zo	  omgaan	  met	  mensen	  die	  we	  hard	  nodig	  hebben.	  Zonder	  al	  deze	  mede-‐Europeanen	  zou	  de	  
land-‐	  en	  tuinbouwsector	  in	  Noord-‐Holland	  –	  denk	  daarbij	  aan	  de	  kassen	  op	  Agriport,	  de	  bollenteelt	  en	  de	  
zaadindustrie	  maar	  ook	  de	  bouw	  –	  heel	  stevig	  op	  hun	  productie	  in	  moeten	  leveren.	  De	  PvdA	  vindt	  dat	  we	  er	  
daarom	  op	  zijn	  minst	  voor	  moeten	  zorgen	  dat	  arbeidsmigranten	  fatsoenlijk	  kunnen	  wonen.	  	  
	  	  
Met	  Kompas	  is	  de	  woonsituatie	  van	  arbeidsmigranten	  in	  West-‐Friesland	  en	  in	  de	  Noordkop	  inmiddels	  een	  stuk	  
verbeterd.	  In	  het	  zuiden	  van	  Noord-‐Holland	  werken	  ook	  veel	  arbeidsmigranten	  die	  baat	  zouden	  hebben	  bij	  een	  
dergelijke	  aanpak.	  De	  PvdA	  wil	  het	  college	  van	  Gedeputeerde	  Staten	  daarom	  het	  volgende	  vragen:	  
	  	  
Vragen	  

1. Is	  het	  college	  met	  de	  PvdA	  van	  mening	  dat	  de	  provincie	  zowel	  vanuit	  haar	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  
regionale	  economie	  als	  vanuit	  haar	  ruimtelijke	  ordeningstaak	  (mede-‐)verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  veilige	  
en	  goede	  huisvesting	  van	  arbeidsmigranten?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  

2. Kan	  het	  college	  aangeven	  wat	  de	  provincie	  de	  afgelopen	  jaren	  heeft	  gedaan	  om	  de	  woonsituatie	  van	  
arbeidsmigranten	  te	  verbeteren?	  

3. Deelt	  het	  college	  de	  opvatting	  van	  de	  PvdA	  dat	  Kompas	  een	  goede	  manier	  is	  om	  misstanden	  aan	  te	  
pakken	  en	  de	  woonsituatie	  van	  arbeidsmigranten	  in	  onze	  provincie	  actief	  te	  verbeteren?	  Zo	  nee,	  waarom	  
niet?	  

4. Kan	  het	  college	  aangeven	  wat	  er	  in	  het	  zuiden	  van	  de	  provincie	  gebeurt	  om	  veilige	  en	  goede	  huisvesting	  
van	  arbeidsmigranten	  te	  waarborgen?	  

5. Is	  het	  college	  bereid	  om	  op	  korte	  termijn	  met	  gemeenten	  in	  de	  regio’s	  Kennemerland,	  het	  Gooi	  en	  de	  
Stadsregio	  in	  overleg	  te	  treden	  om	  te	  bezien	  of	  Kompas	  ook	  daar	  kan	  worden	  gestart?	  Zo	  nee,	  waarom	  
niet?	  
	  	  

Namens	  de	  PvdA	  Statenfractie,	  
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