
Tijdelijke maatregelen huisvesting Arbeidsmigranten seizoenarbeiders gemeente 
West Betuwe COVID -19: 
 

Doel: 

Agrarische ondernemers de mogelijkheid geven om voldoende goede huisvesting te realiseren voor 

arbeidsmigranten tijdens het oogstseizoen gedurende de covid 19 crisis/maatregelen. 

 

Doelgroep: 

Agrarische sector (Fruitteelt en tuinbouw). 

 

Voorwaarden: 

Alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest – onafhankelijk van de tijdsduur dat de locatie 

aanwezig is – dienen aan een aantal algemene voorwaarden te voldoen, te weten: 

1. De tijdelijke maatregelen huisvesting Arbeidsmigranten seizoenarbeiders gemeente West 

Betuwe COVID -19 welke afwijken van het bestemmingsplan, vigerend beleid en/of het 

bouwbesluit 2012 gelden tot maximaal 1 november 2020. 

2. Er moet altijd sprake zijn van een leefbare woonomgeving voor de arbeidsmigranten. 

3. Huisvester is verantwoordelijk voor gezonde en veilige huisvestingsomstandigheden.  

4. De kwaliteit van de huisvesting dient minimaal overeen te komen met de inrichtings- en 

maatvoeringseisen uit het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AFK). 

https://werkgeverslijn.nl/wp-content/uploads/2016/10/Bijlage-A-Checklist-Agrarisch-

Keurmerk-Flexwonen-2019-12-def.pdf. 

5. De RIVM maatregelen (o.a. Hygiëne, 1,5 meter maatregel, aantal arbeidsmigranten per kamer) 

dienen zowel door huisvester als arbeidsmigrant strikt te worden opgevolgd. 

6. De tijdelijke huisvesting dient op eigen terrein en bij voorkeur binnen het bouwblok plaats te 

vinden. In overleg met ODR en gemeente mag de tijdelijke huisvesting ook buiten het 

bestaande bouwblok plaatsvinden. 
7. De huisvestingsvoorziening dient vrij toegankelijk te zijn vanaf de openbare weg (bijvoorbeeld 

zonder hek met sloten en/of codes). Dit is onder meer van belang voor de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten;  

8. Huisvester dient direct inzicht te kunnen geven welke personen gebruik maken van de 

huisvesting inclusief specificatie van gebouwnummer en/of caravannummer. Dit geldt 

ongeacht de duur van het verblijf, dus ook wanneer arbeidsmigranten slechts voor een paar 

maanden in Nederland verwachten te blijven. 

9. De huisvester zorgt bij constatering van het corona virus voor een gelijkwaardig alternatief als 

de arbeidsmigrant vanwege ziekte niet in zijn woonruimte kan blijven. 

 

Proces: 

1. De huisvester dient een aanvraag in bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Nader informatie 

is te krijgen onder telefoonnummer telefoonnummer 0344 579 314  of via een e-mail naar 

info@odrivierenland.nl. Vermeld bij uw contact alstublieft dat u belt of een e-mail stuurt voor 

de 1,5 meter maatregelen, in welke gemeente u woont, welke locatie het betreft en wat uw 

wensen precies zijn. 
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2. Huisvester legt  zijn plannen zo concreet mogelijk aan de ODR voor. Het liefst met 

tekeningen op een duidelijke schaal. Hoe meer informatie de ODR ontvangt hoe sneller de 

huisvester geholpen kan worden. 

3. Huisvester meldt ook of de plannen al besproken zijn met de eigenaar van de grond en/of 

met de buren. 

4. De ODR doet een sneltoets aan  de bovengenoemde voorwaarden en overlegt met de 

brandweer en gemeente. Hier zal per aanvraag maatwerk worden geboden 

5. Na toetsing geeft de ODR een gedoogverklaring af. 

 

 


