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Beste leden van de raad,
De provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland gaan samenwerken om
ervoor te zorgen dat er meer locaties beschikbaar komen voor de huisvesting van tijdelijke werknemers.
Met deze samenwerking hopen we sneller een oplossing te vinden voor de huisvestigingsproblematiek
van deze doelgroep. Tijdelijke werknemers zijn hard nodig voor de economie van de Kop van NoordHolland. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. De provincie wil dat de Kop een aantrekkelijke
vestigingsregio blijft. Dit betekent ook dat tijdelijke werknemers van bedrijven erop moeten kunnen
rekenen dat er adequate huisvesting is.
Regierol provincie
De provincie Noord-Holland heeft aangegeven de regierol te willen nemen in deze opgave. Dit is in
overleg gegaan met de bestuurders van de betrokken gemeenten (Hollands Kroon, Den Helder en
Schagen). Doel van de samenwerking is een stap vooruit te maken en gezamenlijk te zoeken naar locaties
waar grootschalige huisvesting voor tijdelijke werknemers kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt een
gezamenlijke aanpak opgezet voor handhaving op illegale huisvesting en op het inschrijven van tijdelijke
werknemers in het basisregister personen (BRP) van de gemeente. Als zij niet staan ingeschreven moeten
ze in het verplichte nachtregister van het logiesverblijf worden opgenomen. Hierdoor krijgen we de
tijdelijke werknemers beter in beeld en kunnen we beter beoordelen of er voldoende huisvesting is.
Voor de opgave wordt een integrale benadering gehanteerd; huisvesting van tijdelijke werknemers raakt
de ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie, landbouw, verblijfsrecreatie, voorzieningen, toezicht en
handhaving, ondermijning, participatie en integratie. Daarom pakken we gezamenlijk niet alleen het
huisvestingsvraagstuk op, maar kiezen we ook voor een gezamenlijke aanpak in handhaving en
inschrijving. De sleutel ligt echter wel bij het realiseren van voldoende huisvesting; de provincie neemt
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daar nu een regierol in. Dat is in het uiterste geval met een provinciaal inpassingsplan (PIP). Bij de
procedure voor het opstellen van een PIP is de inbreng van de gemeenten wettelijk geborgd.
Locatieonderzoek grootschalige huisvestingslocaties
We gaan van start met een gezamenlijk onderzoek naar grootschalige huisvestingslocaties. Met dit
onderzoek brengen we de mogelijke locaties voor grootschalige huisvesting in de Kop in kaart.
De aanpak richt zich op de grootschalige locaties voor shortstay (verblijf tot 1 jaar), omdat we met
grootschalige locaties sneller kunnen voorzien in het tekort. De grootschalige locaties kunnen door de
omvang meestal niet in een kern worden gerealiseerd. Daarom moet een plek worden gezocht aan de
rand van een kern, net in het landelijk gebied, of in het overgangsgebied tussen een woonwijk/buurt en
een bedrijventerrein. De aanpak houdt rekening met een huisvestingsopgave van een totaal van 2.000 3.000 logiesplekken. Uitgaande van 100-300 personen per locatie betekent dit 10-20 locaties in de Kop
van Noord-Holland. Ook kleinere locaties zijn mogelijk, maar dan zijn er meer nodig. De uiteindelijke
omvang is locatieafhankelijk.
Op 19 oktober 2020 spreken de Provinciale Staten over deze aanpak. Als zij akkoord gaan met de
voorgestelde aanpak, wordt een start gemaakt met het locatieonderzoek. Naar verwachting wordt dit in
maart 2021 afgerond. Inwoners en andere belanghebbenden worden door provincie en gemeenten
betrokken bij dit locatieonderzoek, en verdere planvorming.
Vorige week heeft u ook al een persbericht hierover ontvangen. Hierbij nogmaals de link naar dit bericht:
https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/provincie-den-helder-hollands-kroon-en-schagensamen-op-zoeken-naar-huisvesting
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