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Geachte heer of mevrouw, 
 
Namens het Zeeuwse bedrijfsleven wensen wij een zienswijze in te dienen tegen één specifiek onderdeel 
van het ontwerp ‘Omgevingsplan Zeeland 2018’. Wij merken dagelijks dat het huidige provinciale beleid 
met betrekking tot woningbouw in het algemeen, maar huisvesting van arbeidsmigranten in het bijzonder, 
te beknellend en onpraktisch is. Dit probleem is met name in Zeeuws-Vlaanderen aanzienlijk. We hebben 
hierover ook kennis gedeeld met de Stichting Samen Duurzaam Nederland.  
 
Net als in andere delen van Nederland draait de Zeeuwse economie inmiddels voor een aanzienlijk deel op 
arbeidsmigranten. Grote investeringen in de infrastructuur, de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen en in 
de industrie zorgen voor een instroom van duizenden arbeidsmigranten. Daarbovenop geldt dat vanwege 
de vergrijzing van de bevolking en de investeringen van diverse grote werkgevers er nog eens vele 
honderden vacatures opnieuw ingevuld moeten worden. Veel vacatures kunnen niet meer met Zeeuwse 
inwoners worden vervuld. 
 
Om de tijdelijke, maar zeker ook om de permanente vacatures in te vullen wordt momenteel actief elders 
personeel geworven, met name in het buitenland. Duizenden mensen zullen door de bedrijven naar onze 
regio worden gehaald om hier te komen werken. Vanzelfsprekend hebben deze mensen passende 
huisvesting nodig. Dit lukt nu al onvoldoende en leidt tot problemen.  
 
De arbeidsmigranten die worden gehaald zijn steeds vaker jonge en goed opgeleide mensen, zij worden 
ook wel expats genoemd. Deze mensen zorgen er voor dat de effecten van ontgroening en vergrijzing 
zullen worden gedempt. Daarnaast staan zij volop in het leven en dragen daarmee hun steentje bij aan de 
leefbaarheid en economie van onze regio. 
 
Buitenlandse werknemers die hier voor langere tijd komen wonen en werken, wensen een passende 
huisvesting. De provincie Zeeland biedt de gemeenten een beperkt programma om extra woningen toe te 
voegen. Dit woningbouwprogramma wordt nu reeds als krap ervaren voor de nieuwbouw voor de eigen 
bevolking en de aanhoudende instroom van Vlaamse woningzoekers.  
 



 

Een bijzonder aandachtsgebied hierbij is de economische groei in Vlaanderen, bijvoorbeeld in de Gentse 
Kanaalzone en op de Linkeroever. Voor veel personeel wat hiervoor naar de aan Zeeuws-Vlaanderen 
grenzende industrieën komt werken, is het vaak vanwege de beschikbaarheid van woonruimte en de 
ontsluiting woon-werkverkeer rond de Vlaamse steden interessanter om zich in Zeeuws Vlaanderen te 
vestigen op enkele tientallen minuten rijden van het werk.  
 
De groep buitenlandse werknemers is gemêleerd met een verschillende behoefte aan huisvesting. Een 
arbeidsmigrant die tijdelijk in de kassen werkt, heeft een andere behoefte en een ander budget dan een 
arbeidsmigrant die werkt in de zorg of de expat die nu bijvoorbeeld naar Dow komt. Voor de 
arbeidsmigrant ontbreekt een ‘huurmarkt’ die voorziet in deze nieuwe vraag. 
  
In uw ontwerp ‘Omgevingsplan Zeeland 2018’ staat onder huisvesting arbeidsmigranten het volgende: 
‘Huisvesting van arbeidsmigranten die voor een langere periode in Zeeland werkzaam zijn, valt binnen de 
reguliere woningbehoefte. In de provinciale bevolkingsprognose wordt hiermee voor zover mogelijk 
rekening gehouden.’ Omdat alleen al de vraag voor huisvesting van arbeidsmigranten de door de provincie 
vastgestelde woningbehoefte ruimschoots overschrijdt, is het voor de economie van de provincie Zeeland 
in het algemeen en Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder van levensbelang dat u het ‘Omgevingsplan 
Zeeland 2018’ niet dusdanig vaststelt. De huisvesting van al die werknemers die naar onze regio worden 
gehaald vraagt om extra ruimte om te kunnen bouwen voor deze doelgroep. 
 
Zonder arbeidsmigranten kunnen onze fabrieken niet produceren, is er geen zorg aan het verpleegbed, 
wordt de toerist niet bediend, loopt er niemand op de bouwsteiger, staan de vrachtwagens stil, enz. Wij 
vragen u extra flexibiliteit voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Zeeland, omdat de economie hier 
sterk van afhankelijk is en daarbij  en het door de provincie vastgestelde extra aanbod voor woningen in de 
praktijk niet in overeenstemming is met de marktvraag. Het huidige beleid schaadt de Zeeuwse (en m.n. de 
Zeeuws-Vlaamse) economische ontwikkeling.  
 
Mede namens onderstaande grote bedrijven verzoeken wij u daarom het ‘Omgevingsplan Zeeland 2018’ op 
dit onderdeel gewijzigd vast te stellen. Uiteraard zijn wij bereid om onze zienswijze toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Neldes Hovestad 
Voorzitter VNO-NCW Zeeland 
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