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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Huisvesting arbeidsmigranten en 
opkoopbescherming 

3374212  1 maart 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U heeft vragen gesteld over de situatie van arbeidsmigranten in Groot Driene. In de vraagstelling 
heeft u het ook over maatregelen om de verhuur van woningen te beperken zoals een 

zelfwoonplicht en een opkoopbescherming. Voordat we inhoudelijk ingaan op de beantwoording 
lichten we graag kort het onderscheid toe tussen een zelfwoonplicht en een opkoopbescherming.  

 
Een zelfwoonplicht kan alleen gelden bij nieuwbouwsituaties. Dit houdt in dat een eigenaar van een 

nieuwbouwwoning die woning bij oplevering zelf moet bewonen. Die maatregel passen we 
momenteel toe op kavels die we als gemeente zelf uitgeven. Daarbij is ook een anti-

speculatiebeding opgenomen waarin is gesteld dat de woning twee jaar door de eigenaar bewoond 
moet blijven. Een opkoopbescherming is een maatregel waarin via een huisvestingsverordening is 

geregeld dat in bepaalde wijken of buurten bestaande betaalbare koopwoningen niet verhuurd 
mogen worden zonder vergunning.  

 
Onderstaand een concreet antwoord op uw vragen: 

 
1. Hoeveel van dergelijke actuele situaties van huisvesting van arbeidsmigranten in 

woonwijken zijn er bij de gemeente bekend?  
 

We merken dat er de laatste maanden in toenemende mate meldingen worden gedaan van 
de huisvesting van arbeidsmigranten. Op dit moment zijn er zo’n tien locaties waarover 

meldingen van overlast zijn gedaan als gevolg van de huisvesting van arbeidsmigranten. 
Dat hoeft niet direct te betekenen dat het gaat om illegale huisvesting.  

  
2. Zijn er door de eigenaren van deze panden omzettingsvergunningen aangevraagd om 

kamerverhuur mogelijk te maken. En zo ja, in welke gevallen zijn deze toegekend? (zie 
paraplubestemmingsplan kamerbewoning 6 juli 2010)  

 
De gemeente Hengelo kent geen omzettingsvergunning meer door het (van rechtswege) 

vervallen van de Huisvestingsverordening. Vanaf 2019 geldt de Parapluherziening Wonen. 
Dit houdt in dat er voor elke toevoeging van (on)zelfstandige woonruimte een 

omgevingsvergunning is vereist. Als die vergunning er niet is, en er zijn wel signalen dat er 
onzelfstandige woonruimtes zijn toegevoegd, is dat illegaal en wordt nader onderzoek 

ingesteld en beoordeeld of de benodigde vergunning kan worden verleend. Dit is 
afhankelijk van onder andere de locatie en de kwaliteit van de woningen. 
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3. Mag een dergelijke vorm van huisjes melken in Hengelo zoals geschetst voor Groot Driene. 
En sinds wanneer?  

 
Zoals in bovenstaand antwoord is geschetst mag dit alleen indien hiervoor een 

omgevingsvergunning is verleend. Daarin staat ook aangegeven hoeveel wooneenheden 
maximaal zijn toegestaan. In de eventueel benodigde omgevingsvergunning voor bouwen 

worden aanvullende eisen rondom de constructie en brandveiligheid beoordeeld. Indien er 
sprake is van 5 of meer verhuurde kamers, moet een melding ‘Brandveilig gebruik’ worden 

gedaan.  
Voor het kopen van een woning en verhuren aan derden is in principe geen vergunning 

nodig, zolang er geen strijd is met het bestemmingsplan. Dit betekent in de meeste 
gevallen dat het moet gaan om de huisvesting van een duurzaam huishouden. 

 
4. Treedt de gemeente handhavend op waar het gaat om illegale bewoning van woonruimte in 

Hengelo. En zo ja hoe? En hoe zit dat voor de situatie van deze woningen in Groot Driene?  
 

Op het moment dat wij een verzoek tot handhaving ontvangen, treden wij op conform ons 
handhavingsbeleid. Uiteindelijk neemt het college een besluit. Dit kan inhouden dat de 

illegale situatie moet worden gestaakt, dan wel dat de illegale situatie kan worden 
gelegaliseerd (hetzij door middel van het aanvragen van een vergunning, dan wel door de 

situatie aan te passen, waardoor er geen sprake meer is van een strijdigheid met wet- en 
regelgeving). Welk besluit wordt genomen, hangt van verschillende facetten af. Te denken 

valt hierbij aan het aantal personen, hoe lang is er al sprake van illegale bewoning, kunnen 
en willen we meewerken aan legalisatie, is er sprake van overlast, etc.  

   
5. Waarom is de mogelijkheid die sinds 1 januari dit jaar geldt voor gemeenten om 

opkoopbescherming te reguleren in Hengelo nog niet van kracht? Is het college soms niet 
van mening dat een opkoopbescherming in Hengelo nodig is gezien de geschetste situatie, 

oa. in Groot Driene?  
 

Over het traject rond de opkoopbescherming hebben wij uw raad per brief geïnformeerd 
over dit traject (zaaknummer 3351701). Het onderzoek naar de opkoopbescherming is in 

een gevorderd stadium. We wisselen graag met u van gedachten over dit onderwerp in een 
politieke markt. Daarbij willen we breder kijken naar maatregelen om betaalbaarheid en 

beschikbaarheid van woningen te vergroten. Ook betrekken we in dit gesprek graag de 
(nog te realiseren) hogere opbrengsten zoals vastgelegd in de grondprijzennotitie 2022. 

 
6. Heeft het college kennis genomen van het rapport van de commissie Roemer die in 

opdracht van de Tweede Kamer advies heeft gegeven over de werk- leef- en woonsituatie 
van arbeidsmigranten in Nederland? Zo ja, wat zijn voor Hengelo haar belangrijkste 

bevindingen daaruit?  
 

Het college is op de hoogte van dit rapport. De aanbeveling om werkgevers meer 
verantwoordelijk te maken voor de huisvesting van werknemers onderschrijven wij. We 

zien dat Hengelose ondernemers zich ook in toenemende mate inspannen om huisvesting 
te organiseren voor de seizoensmedewerkers met voldoende kwaliteitsniveau. Helaas zijn 

er ook situaties waarbij organisaties niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden. 
Dan gaan wij in gesprek met de werkgever.  

 
Daarnaast zien we ook een andere rol voor de gemeente weggelegd om in de huidige - 

overspannen - woningmarkt op korte termijn woonruimte toe te voegen. Via zogenaamde 
flexwoningen (tijdelijke woningen) willen we, in samenwerking met Welbions, het woningaanbod 

tijdelijk vergroten. Op die manier kunnen diverse aandachtsgroepen (arbeidsmigranten – jongeren 
– studenten – vergunninghouders – mensen in scheiding) onderdak vinden zonder in de illegaliteit 

te verdwijnen.  
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We informeren u over de voortgang van het flexwonen.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


