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verdiept in de resultatenanalyse. Dit heeft tot een eindproduct geleid waar ik met tevredenheid
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Deze scriptie had niet voltooid kunnen worden zonder een aantal mensen, die ik graag voor hun
hulp en steun wil bedanken. Allereerst mijn stagebegeleidster, Simone Pekelsma, die me
gedurende het hele proces heeft voorzien van nuttige feedback, nieuwe inzichten en die ik altijd
vragen kon stellen. Daarnaast wil ik de mensen bedanken die tijd hebben vrij gemaakt voor een
interview: dhr. Van Lent, dhr. Van Orsouw, dhr. Vink en mevr. Lupi. Alle interviews waren
waardevol en onmisbaar voor dit onderzoek. Tot slot wil ik mijn ouders en mijn vriendin
bedanken, die mij van advies hebben voorzien en steun hebben geboden gedurende het proces.

Lucas Bijl,
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Samenvatting
Arbeidsmigratie speelt al enige tijd een belangrijke rol in onze economie. Met name
arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landers) werken in veel sectoren waarvoor
Nederlandse bedrijven lager opgeleide mensen nodig hebben. De migranten zijn er gewild omdat
ze minder kosten dan Nederlandse werknemers. Deze migratiestroom is vanaf de eeuwwisseling
op gang gekomen en is tot op de dag van vandaag nog groeiende. Deze arbeiders moeten ergens
gehuisvest worden, vaak voor een korte periode, omdat het werk wat ze doen seizoenswerk is of
afhankelijk van het aanbod per locatie. De reguliere woningmarkt biedt te weinig opties voor deze
mensen; het huren van een huis of kamer is duur en er is simpelweg niet genoeg aanbod. Daarom
is het uitwijken naar een alternatieve, tijdelijke woonlocatie een oplossing. In deze tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten spelen recreatieparken een grote rol. Steeds vaker worden de
recreatiewoningen op parken bewoond door migranten. Dit is mogelijk door een geleidelijke
afname van het aantal recreanten sinds de jaren 90’. Dit lijkt een mooi alternatief gebruik van een
anders toch zo goed als leeg recreatiepark. Echter, deze huisvesting verloopt vaak niet zonder
problemen. Zo zijn er genoeg voorbeelden in het nieuws geweest over problematiek op deze
parken. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn een uitdaging voor beleidsmakers en gemeenten, die te
maken hebben met een bestemming die niet wordt nageleefd. Daarnaast moet er omgegaan
worden met maatschappelijke en economische druk. Hoe hebben deze factoren invloed op elkaar
en op de beleidsvoering? In dit onderzoek wordt de wisselwerking tussen eigenschappen van een
recreatiepark, beeldvorming en beleid onderzocht. Daarbij wordt er getracht een bijdrage te
leveren aan bestaande kennis.
In hoofdstuk 1 wordt er in een kritische literatuurbespreking een beeld gecreëerd van de
bestaande literatuur en kennis rondom dit thema en specifiek dit onderwerp. Daarbij wordt eerst
onderzocht of hoe de stroom van arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa op gang is
gekomen. Er wordt uiteengelegd hoe deze bevolkingsgroep invloed heeft op de leefbaarheid in
verschillende omgevingen, zoals een stadswijk. De focus wordt verlegd naar de ontwikkelingen op
recreatieparken van de afgelopen jaren en de invloed die het heeft op de leefbaarheid op deze
parken. Ook worden de woonomstandigheden van de arbeidsmigranten geadresseerd, die in
sommige gevallen niet goed zijn, zowel in woonhuizen als in recreatiewoningen. Uit de bestaande
kennis vloeit de volgende vraagstelling voort: Op welke manier vindt er een wisselwerking plaats
tussen de fysieke, sociale en economische eigenschappen van een situatie waarin een
recreatiepark gebruikt wordt voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden-en OostEuropa, de beeldvorming die omtrent deze huisvesting bestaat en de wijze waarop deze
behandeld wordt in de lokale beleidsvoering? Naast het ontwerpen van de vraagstelling wordt het
belangrijkste doel van het onderzoek vastgesteld, dat het bijdragen aan de bestaande kennis
rondom dit onderwerp betreft. Verder is in hoofdstuk 1 de relevantie voor de maatschappij en
wetenschap besproken en is er een onderzoeksmodel opgesteld dat de stappen van het
onderzoek schematisch weergeeft.
Hoofdstuk 2 staat in het teken van de theorieën die behulpzaam zijn bij het uitvoeren van het
onderzoek en van toepassing zijn op het thema en onderwerp van deze scriptie. Het hoofdstuk
bestaat uit een theoretisch kader en een conceptueel model. De theorie zal kort worden
besproken. Eerst worden definities gegeven van een recreatiepark en een ruimtelijke
concentratie. De arbeidsmigranten wonen immers geconcentreerd als groep op een
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recreatiepark. De leefbaarheid wordt daarna behandeld. Ondanks dat dit geen centrale rol speelt
in het onderzoek, is het wel van belang om een definitie van leefbaarheid te hebben.
Problematiek die kan voorkomen door toedoen van huisvesting van arbeidsmigranten kan
bestaan uit de mate van overlast, criminele activiteiten, mate van veiligheid, enzovoort. Dit zijn
allemaal indicatoren voor de leefbaarheid. De beleidsvoering die een gemeente kan hanteren
wordt ook behandeld in de theorie. Deze bestaat uit een beschrijving van de bestemming van
recreatieparken en de beleidsinstrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een conceptueel model, dat probeert de wisselwerking tussen
eigenschappen, beeldvorming en beleidsvoering te verklaren en schematisch weer te geven.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de methodes die gebruikt zijn voor het uitvoeren van het
onderzoek. Eerst wordt de keuze voor de onderzoekseigenschappen verklaard, zoals de keuze
voor kwalitatief, empirisch onderzoek met diepte-interviews. Ook wordt de keuze voor een casestudy verklaard en wordt de casus verantwoord. Deze omvat de situatie waarin arbeidsmigranten
worden gehuisvest op het chaletpark bij het hotel de Naaldhof, aan de rand van de stad Oss. Door
een case-study kan er van dichtbij worden geanalyseerd hoe de huisvesting op een recreatiepark
in zijn werk gaat en hoe de gemeente hiermee omgaat. Er zijn binnen de casus drie interviews
gedaan met experts van de situatie: met de eigenaar van de Naaldhof, de wethouder van
ruimtelijke ontwikkeling en de coördinator van de wijk waarin de Naaldhof gelegen is. Vervolgens
is er nog een interview gehouden met een onderzoekster die gespecialiseerd is in tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten en ook veel kennis heeft van recreatieparken. Hierdoor is het
mogelijk geweest een vergelijking te maken tussen de casus en hetzelfde onderwerp op landelijke
schaal. Ter ondersteuning van dit laatste interview zijn er berichtgeving van deze huisvesting en
literatuur gebruikt. De interviews zijn getranscribeerd met ‘oTranscribe’ en gecodeerd met
‘Atlas.Ti.’ Dit bracht structuur aan in de uit de interviews verkregen data.
De analyse van de resultaten is in hoofdstuk 4 te vinden. De data uit de interviews worden eerst
gebruikt om een uitgebreide casusbeschrijving te geven, die bestaat uit de historie van de
Naaldhof, fysieke eigenschappen, sociale eigenschappen, economische eigenschappen en de
problematiek die er bestaat rondom de situatie in de gemeente Oss. Hieruit blijkt dat de huidige
situatie geleidelijk is ontstaan vanaf de jaren 90’. Op een gegeven moment is de keuze gemaakt
om alleen arbeidsmigranten te huisvesten. Door deze keuze en door veel investeringen is de
huisvesting op dit moment goed geregeld, zonder veel overlast. De ligging van het park is
belangrijk en de economie in Oss en omgeving is gedeeltelijk afhankelijk van de arbeidsmigratie.
De migranten op de Naaldhof verblijven hier maar voor een korte periode, waardoor integratie in
de Osse samenleving moeilijk is. Toch kan een verblijf op de Naaldhof rede zijn voor vestiging in
Oss dan wel Nederland.
Vervolgens wordt er ingegaan op beeldvorming. Er is sprake van een overwegend positieve
beeldvorming bij de gemeente en de lokale politiek. Ook onder omwonenden en bewoners van
Oss heerst er geen negatief beeld, want er zijn nauwelijks tot geen klachten. Bedrijven in de
omgeving zijn erg blij met deze arbeidskrachten. Dit positieve beeld heeft er voor gezorgd dat de
huisvesting op de Naaldhof, na bijna twintig jaar gedoogbeleid, gelegaliseerd wordt. Dat wil
zeggen dat de bestemming wordt veranderd en arbeidsmigranten er legaal kunnen wonen. De
huisvesting op de Naaldhof voorkomt dat arbeidsmigranten toevlucht zoeken in Osse wijken, wat
volgens de respondenten meer overlast zou opleveren.
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De resultaten van de casus worden in het tweede deel van de analyse vergeleken met de
resultaten uit het interview met T. Lupi, die de landelijke ontwikkelingen, beeldvorming en
beleidsvoering beschrijven. Over het algemeen is vergelijkbare huisvesting elders in het land
minder goed geregeld en zijn problemen meer aanwezig. Dit heeft een negatieve invloed op de
beeldvorming, wat andere gemeenten belemmerd om tijdelijke huisvesting te stimuleren en toe
te staan. Het beleid naar huisvesting op recreatieparken is dus minder proactief en meer
terughoudend. Dit betekent dat handhaving van de recreatiebestemming een vaker gebruikt
beleidsinstrument is.
In hoofdstuk 5 wordt er een conclusie getrokken door antwoord te geven op de deelvragen en
vervolgens de hoofdvraag. De eigenschappen die het meeste invloed hebben op een situatie
waarin arbeidsmigranten op een recreatiepark wonen zijn het wel of niet hebben van een
combinatie van doelgroepen op een park, de ligging van het park en het beleid en beheer wat
door de exploitant/parkeigenaar gehanteerd wordt. Vooral een combinatie van recreanten,
permanente bewoners en arbeidsmigranten heeft veel invloed op het succes van de huisvesting.
De gunstige ligging, de keuze voor alleen arbeidsmigranten en goed beheer en duidelijk beleid
hebben ervoor gezorgd dat de huisvesting op de Naaldhof op een goede manier zonder (veel)
overlast gerealiseerd is. Dit creëert in de gemeente Oss een redelijke positieve beeldvorming, die
een positieve invloed heeft op het beleid dat de gemeente voert. Dit staat tegenover de
negatievere beeldvorming op veel andere plekken in het land. Er zijn veel voorbeelden van
arbeidsmigranten op recreatieparken, wat er op duidt dat de huisvesting veel gebeurt.
Uitzendbureaus bieden op veel van deze locaties wonen, werken en vervoer aan de
arbeidsmigranten. Gedoogbeleid komt vaak voor, doordat de huisvesting op zijn beloop wordt
gelaten. Problematiek op parken zoals deze zorgt ervoor dat de gemeente handhaaft op het
bestemmingsplan. Er zijn echter ook voorbeelden van parken waar de huisvesting goed geregeld
is en waar deze wordt gelegaliseerd. Zo bestaat er een wisselwerking tussen de eigenschappen,
beeldvorming en beleidsvoering.
Na het trekken van een conclusie is er gereflecteerd op het onderzoek. Hieruit blijkt dat er
wellicht meer betekenis gegeven had kunnen worden aan de resultaten met een centrale theorie
in het onderzoek, deze was echter niet te vinden. Een ander knelpunt en belemmering in het
onderzoek was het aantal interviews. Hierdoor zijn er misschien belangrijke zaken niet aan bod
gekomen. Het aantal interviews is te verklaren door het moeilijk kunnen vinden van- en contact
leggen met relevante respondenten. Daarnaast bestond de casus uit maar een recreatiepark,
waardoor de resultaten moeilijk te generaliseren zijn. Daarom is er gekozen voor het maken van
vergelijking, zoals deze hierboven is beschreven.
In het 6de en laatste hoofdstuk worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en voor
de praktijk. In het vervolg kunnen er, voor een breder maatschappelijk beeld, interviews of een
survey worden afgenomen onder bewoners en arbeidsmigranten. Deze laatste groep is namelijk
het subject in dit onderzoek. Ook kan de casus breder getrokken worden; er zouden meer
recreatieparken in verschillende gemeenten onderzocht kunnen worden. Dit komt de
generaliseerbaarheid ten goede. Ander advies kan het betrekken van andere vormen van tijdelijke
huisvesting zijn, zoals huisvesting in oude ziekenhuizen of kantoorpanden. Een laatste belangrijke
aanbeveling is het zoeken van een theorie die relevant nog genoeg is om van meerwaarde van het
onderzoek te zijn.
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In de praktijk is het belangrijk dat recreatieparken die arbeidsmigranten willen huisvesten, zich
hier volledig op richten. Dit kan door uitsluitend migranten te huisvesten en een helder parkbeleid
naar deze mensen toe te communiceren. Een advies aan gemeenten is om huisvesting voor
arbeidsmigranten op recreatieparken te stimuleren en te faciliteren, door het beleid hier op aan
te passen of te versoepelen. Ook acties van de gemeente moet goed gecommuniceerd worden
naar alle betrokken partijen. Hierdoor kan er meer broodnodige tijdelijke huisvesting worden
gerealiseerd voor de bevolkingsgroep die zo belangrijk is voor de Nederlandse economie.
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1. Inleiding
1.1 Projectkader
Nederland verwelkomt al decennia lang arbeidsmigranten uit verschillende delen van de wereld.
Eerst bestond er voornamelijk instroom uit de vier klassieke immigratielanden (Turkije, Marokko,
Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen). In 2004, echter, is een aantal Midden- en OostEuropese landen toegetreden tot de Europese Unie: Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije,
Slovenië, Estland, Letland en Litouwen. In 2007 volgden Roemenië en Bulgarije en zijn ook zij
toegetreden tot de EU (Huinder, Ode, de Vries, et al., 2015).
Dit maakte het voor inwoners uit deze landen mogelijk om naar West-Europese landen te
migreren en om daar te wonen en te werken. Voornamelijk uit landen als Polen, Roemenië en
Bulgarije kwam een migratiestroom op gang. De eerste jaren was het voor werkgevers in
Nederland nog noodzakelijk om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen alvorens er
migranten uit de betreffende landen konden worden aangenomen, maar sinds 2007 (voor Poolse
migranten) en 2014 (voor Bulgaarse en Roemeense migranten) is dit niet meer nodig (Huinder,
Ode, de Vries, et al., 2015). Dit heeft geleid tot een sterke toename in het aantal ‘MOE-landers’
(arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa) in Nederland in de afgelopen jaren. Volgens de
laatste cijfers zijn er meer dan 400.000 Oost-Europese arbeiders momenteel in Nederland
(Berends, 2018).
Het beeld dat Nederlanders over arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa hebben, is vaak
negatief van aard. Dit beeld richt zich vooral op sociaaleconomische problemen die worden
veroorzaakt door MOE-landers, zoals verdringing en misbruik van sociale zekerheid. Het lijkt
hierbij niet uit te maken dat dit beeld slechts voor een kleine groep van de migranten klopt
(Huinder, Ode, de Vries, et al., 2015). Deze negatieve beeldvorming komt natuurlijk wel ergens
vandaan. Er zijn problemen en overlast op lokaal niveau aan te wijzen die worden veroorzaakt
door MOE-landers. Hierbij gaat het vaak om huizen die overvol zijn. In de media zijn hiervan
voorbeelden te vinden. ‘Polen die met zijn achten in een huis worden gepropt. De parkeerplekken
in de buurt zetten ze vol met hun auto’s.’ (Berends, 2018).
Ook in de politiek zijn de arbeidsmigranten een aandachtspunt. In 2012 bijvoorbeeld, kwam de
PVV met het veelbesproken Polen-meldpunt, waar mensen klachten konden indienen als ze
overlast hadden. Eind 2012 was het aantal klachten opgelopen tot 40.000. ‘Veruit de meeste
klachten (60 procent) gaan over overlast door dronkenschap, lawaai en parkeeroverlast, meldt de
PVV.’ (Algemeen Nederlands Persbureau, 2012).
In de literatuur zijn er een aantal publicaties over arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
te vinden, met name over Poolse, Bulgaarse en Roemeense migranten. De laatste twee
bevolkingsgroepen spelen echter pas vrij recent een rol in arbeidsmigratie. Deze publicaties gaan
met name over de problemen die MOE-landers ondervinden bij huisvesting en integratie en over
gevolgen voor de Nederlandse maatschappij. In grote lijn wordt hierin gesteld dat de komst van
deze MOE-landers voor- en nadelen met zich mee brengt. Zo heeft de Nederlandse economie
geprofiteerd van de toename in het aanbod van laagopgeleide arbeidskrachten op de
arbeidsmarkt. MOE-landers werken in sectoren waar voorheen een arbeidstekort was. Maar de
migratie brengt ook problemen met zich mee. Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa
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concentreren zich vaak in bepaalde steden en dan met name in de goedkopere wijken (Burgers,
Van de Pol, Snel, et al., 2010).
Een van de oorzaken voor de concentratie van laag opgeleide arbeidsmigranten in bepaalde
wijken, is de aanwezigheid van goedkope woningen. In Den Haag, bijvoorbeeld, is er een sterke
ruimtelijke scheiding van hoge en lage inkomensgroepen. Hieruit volgt dat MOE-landers in Den
Haag in bepaalde wijken wonen, waar er veel goedkoop woningaanbod is in de private sector.
Daarnaast vestigen migranten zich graag in wijken die van oudsher bekend staan als
‘aanlegplaatsen’ voor arbeidsmigranten. Zulke wijken hebben vaak te kampen met sociale
problemen (armoede, werkloosheid en illegaliteit), criminaliteit en overlast (Snel, Engbersen, Ilies,
et al., 2011). Veel van deze wijken worden vaak geduid als probleemwijken, wijken die door een
ongewenste bevolkingssamenstelling, oftewel door een zekere mate van segregatie, een
achterstand hebben. In 2007 is er een lijst van wijken met de grootste problemen opgesteld door
toenmalig minister van wonen, wijken en integratie Ella Vogelaar, de 40 wijken van Vogelaar. Veel
van deze wijken kennen een hoog percentage allochtone Nederlanders (Musterd, 2009).
Bestaande woonwijken zijn niet de enige plekken waar migranten zich vaak concentreren. Door
de grote vraag naar arbeidsmigranten is het lastig om alle migranten die naar Nederland komen te
vestigen in een permanent onderkomen, zoals een woonhuis. De woningmarkt voor de
arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa is steeds krapper geworden de afgelopen jaren.
Daarnaast is het huren van een woonhuis simpelweg te duur voor een arbeider die net naar
Nederland is geëmigreerd. Om het grote aantal migranten toch een onderkomen te geven wordt
er door werkgevers en uitzendbureaus vaak een tussenoplossing gezocht. De afgelopen jaren is
een vakantiewoning op een recreatiepark een steeds vaker voorkomende oplossing gebleken
(Van der Krabben & Wolff, 2014). De vakantiewoningen, onder andere stacaravans en bungalows,
zijn een goedkope oplossing voor veel migranten die op kosten willen besparen. Eigenaars van
recreatieparken gaan vaak akkoord met werkgevers en uitzendbureaus om arbeiders tijdelijk te
huisvesten, ook al gaat dit tegen de bestemming in die een recreatiepark heeft. Het voor langere
tijd vestigen van migranten is namelijk in strijd met het recreatieve bestemmingsplan dat een
recreatiepark heeft gekregen van de gemeente. De situatie die ontstaat wordt echter vaak
gedoogd, zoals op camping de Naaldhof in Oss.
De camping telt 180 chalets, waarin uitsluitend arbeidsmigranten verblijven. (Driessen, 2017)
De krapte op de woningmarkt en te hoge huurprijzen zijn niet de enige redenen dat migranten
veelal op recreatieparken gaan wonen. In Nederland is een groot aantal recreatieparken
aangelegd sinds de jaren ’80, omdat er in die periode een grote vraag was naar vakantiehuisjes.
Toen de markt in de jaren ’90 verzadigd was, is er echter doorgegaan met het bouwen van
recreatieparken (Broekhuizen, 2016). Tegenwoordig is er veel minder vraag naar een
vakantiewoning omdat driekwart van de recreatieparken in Nederland niet kan voldoen aan de
eisen van de moderne recreant. Men gaat in de vakantieperiodes liever goedkoop een weekje
naar het buitenland op vakantie, dan dat men net zo veel betaalt voor een week op een
recreatiepark in Nederland. ‘De vakantieganger is verwend: voor de prijs van een weekje
recreatiepark kan hij ook een all-in reis boeken naar Griekenland of Turkije. De moderne toerist
eist ook meer luxe. Om bij de tijd te blijven zouden vakantiehuizen iedere vijf tot tien jaar
compleet vernieuwd moeten worden. Veel eigenaren hebben daar geen geld voor – ook al omdat
de bezettingsgraad laag is door de moordende concurrentie.’ (Keunen, 2018). De leegstand in
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recreatieparken is hierdoor in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Door een gebrek
aan inkomsten moeten de eigenaren van recreatieparken andere manieren bedenken om aan
inkomsten te komen. Als de bezettingsgraad op een recreatiepark te laag wordt, wordt het voor
de eigenaar van een recreatiepark lastig om het park te onderhouden en treedt er verloedering
op. Het verkopen of voor langere tijd verhuren van vakantiewoningen is dan de meest voor de
hand liggende oplossing . De recreatieparken hebben de vraag naar goedkoop onderdak voor
migranten dus ook hard nodig (Toonen, 2018).
De (tijdelijke) vestiging van arbeidsmigranten in recreatieparken lijkt een goede oplossing voor de
krapte op de woningmarkt en de problemen waar recreatiepark-organisaties en eigenaars mee
kampen, maar het heeft ook een negatieve kant. In het geval van Poolse arbeidsmigranten,
worden ze in hun thuisland vaak naar Nederland gelokt met een zogenaamd all-inclusive contract
(Roos, 2015). Dit omvat het werk wat ze in Nederland gaan doen, huisvesting en vervoer. De
huisvesting die de uitzendbureaus bieden is meestal in de vorm van vakantiewoningen en
bungalows op recreatieparken. De kosten van de huur van deze tijdelijke woningen wordt bij de
migranten ingehouden op het salaris wat ze verdienen. Uitzendbureaus rekenen regelmatig te
hoge kosten voor de accommodatie, waardoor er voor de migrant geen geld over blijft om te
sparen voor een betere woning. Zo blijft een deel van de migranten uit de MOE-landen afhankelijk
van tijdelijke huisvesting op recreatieparken, terwijl hun verblijf in Nederland helemaal niet meer
tijdelijk te noemen is: ‘Al elf jaar hopt Widłaś door Nederland van uitzendbaantje naar
uitzendbaantje, en daarmee van bungalowpark naar bungalowpark, slechts onderbroken door
korte vakanties naar thuisland Polen.’ (Van Raalte, 2018). Volgens het Sociaal en Cultureel
Planbureau heeft 25 procent een eigen koopwoning en is driekwart van de Poolse
arbeidsmigranten in Nederland tevreden met zijn woonsituatie (Gijsbert et al., 2018).
Daartegenover staan de migranten die voor langere tijd vastzitten aan een vakantiewoning.
Exacte cijfers over het aantal migranten dat in een vakantiewoning verblijft zijn er niet, maar het
aantal is de afgelopen jaren toegenomen door de krapper wordende woningmarkt. Een dergelijke
vakantiewoning is vaak niet geschikt om permanent in te wonen. Er is vaak te weinig ruimte,
zeker als er meerdere migranten in een woning verblijven.
Daarnaast is de woning vaak niet goed geïsoleerd, waardoor het te warm is in de zomer en te
koud in de winter. Bovendien is er regelmatig sprake van achterstallig onderhoud, omdat
eigenaren van recreatieparken te weinig inkomsten hebben om de woningen goed te
onderhouden (Van Raalte, 2018).
De oorzaken van de concentratie van arbeidsmigranten zijn bekend. Maar wat zijn eigenlijk
precies de gevolgen van de ruimtelijke segregatie van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost
Europa die zich op een recreatiepark concentreren? Niet alleen de gevolgen voor de leefbaarheid
en economie zijn belangrijk, maar ook de gevolgen voor het beleid dat wordt gevoerd omtrent
recreatieparken. En hoe verhouden die zich ten opzichte van de gevolgen van een vergelijkbare
concentratie van MOE-Landers in een woonwijk? Naar de gevolgen van een concentratie MOElanders op wijkniveau is al een en ander onderzoek gedaan. De leefbaarheid is hierin een
terugkomend thema en wordt veel besproken in de literatuur. (Een gebrek aan) veiligheid en
overlast zijn zaken die daarbij veel aandacht krijgen. Zowel de veiligheid voor de omwonenden als
de migranten zelf lijkt vaak in het geding te zijn. Zo zijn huizen die bewoond worden door MOElanders in veel gevallen overvol. Als MOE-landers naar Nederland komen om hier te werken voor
een werkgever die hen de mogelijkheid hebben gegeven naar Nederland te komen, zorgt de
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werkgever in de meeste gevallen voor de huisvesting. Om de kosten te drukken, is het voor de
werkgever (en voor de migranten zelf) aantrekkelijk om de huur over zo veel mogelijk mensen te
verdelen. Dit is alleen mogelijk in de private sector, want die wordt niet gecontroleerd. Dit kan tot
extra brandgevaar van woningen leiden, zeker als deze ook nog slecht onderhouden zijn
(Rusinovic et al., 2011). Daarnaast wordt er overlast ervaren die wordt veroorzaakt door MOElanders. Hierbij lijkt het vooral om geluidsoverlast te gaan rondom huizen waar de
arbeidsmigranten verblijven. De betreffende huizen zijn vaak slecht geïsoleerd en daardoor
gehorig. Ook drankmisbruik schijnt een probleem te zijn. Naast overlast is er ook sprake van
andere problemen, zoals in Rotterdam, waar criminaliteit een rol speelt bij de komst van Polen en
Roemenen, wat ten koste gaat van het veiligheidsgevoel. Met name zwakke wijken die bezig zijn
met imagoverbetering, krijgen te maken met een terugslag door de komst van MOE-landers.
Nieuwe bewoners die weinig sociale binding tonen zorgen voor een afname van de
saamhorigheid en sociale cohesie in de wijk (Rotterdam & Van den Anker, 2008). Deze problemen
hebben allemaal invloed op de leefbaarheid in de wijk. Huisvesting van arbeidsmigranten in een
woonwijk staat hoog op de agenda in sommige gemeenten. Doordat de huisvesting in de
openbare ruimte is, is het eenvoudiger dan bij recreatieparken om hier beleid op te voeren. De
controle van leefsituaties van arbeidsmigranten in huizen blijft echter wel lastig te controleren
(Rotterdam & van den Anker, 2008).
De invloed van MOE-landers op een woonwijk is een veelbesproken thema, maar de invloed van
arbeidsmigranten op recreatieparken is een tot nu toe minder belicht thema in de literatuur,
hoewel er de afgelopen jaren verschillende publicaties zijn verschenen die over huisvesting op
recreatieparken gaat. Een onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid op recreatieparken op de
Veluwe van Bureau Beke uit 2014 wijst uit dat er op 3 kwart van de recreatieparken geen
problemen zijn, maar dat er op een kwart van de recreatieparken kleine tot en met grote
leefbaarheids- en veiligheidsproblemen zijn (Bremmers & Ferwerda, 2014). Vaak hangt het aantal
problemen op een recreatiepark ook samen met het hoge percentage allochtonen dat er woont.
Het meest schrijnende en extreme voorbeeld van een recreatiepark met veel problemen, is Fort
Oranje. Een camping/recreatiepark dat twee jaar geleden is ontruimd vanwege de vele criminele
praktijken en de slechte leefomstandigheden die er heersten. Op deze camping woonden veel
allochtonen en migranten waaronder arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa (Van
Egmond, 2018). De misstanden op Fort Oranje waren voor de GGD aanleiding om betrokken te
raken bij permanent bewoning op recreatieparken, wat dus een relatief nieuw maatschappelijk
vraagstuk is. De GGD focust zich op de leefomstandigheden, gezondheid en veiligheid van
kwetsbare burgers op recreatieparken (Rots & Goede, 2019). In een onderzoek naar lokaal beleid
en arbeidsmigranten dat in verschillende gemeenten is uitgevoerd, wordt gesteld dat er
gemeenten zijn die bewoning op recreatieparken gedogen. De geconstateerde overlast vormde
daar geen reden tot verdere actie. Wel waren er (ten tijde van het schrijven van het betreffende
onderzoek) gemeenten bezig met het ontwerpen van een beleid voor permanente bewoning op
recreatieparken. Tevens worden regels die worden gehanteerd door uitzendbureaus besproken,
zoals het geven van een boete aan een arbeider als hij zich niet aan de regels houdt. Deze boete
kan dan worden ingehouden op het salaris. De huisvesting op een recreatiepark zouden overlast
met zich mee kunnen brengen: ‘De huisjes staan dicht op elkaar en zijn meestal niet (volledig)
geluidsdicht, er wonen vaak veel mensen op een klein oppervlak waardoor men eerder naar
buiten gaat, en de parken bevinden zich vaak buiten de bebouwde kom waardoor voorzieningen
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verder weg zijn en men eerder op het terrein blijft ‘hangen’.’ (Van Gestel et al., 2013). Echter,
door middel van goed beheer en door communicatie van parkbeheer naar arbeidsmigranten, is de
huisvesting goed geregeld (Van Gestel et al., 2013). Naar wat er zich afspeelt op een
recreatiepark, bewoond door arbeidsmigranten, is dus het een en ander duidelijk door
voorbeelden uit het nieuws en literatuur. Doordat recreatieparken steeds meer worden gebruikt
voor bewoning, is het voor gemeenten van belang daar over na te denken en daar naar te
handelen. Beleidsvoering is een onderbelicht thema in de literatuur een gebrek aan goed beleid
leidt vaak tot onduidelijke, vervelende situaties als het gaat om het huisvesten van
arbeidsmigranten op recreatieparken. Waar moet nou eigenlijk rekening mee worden gehouden
bij het ontwerpen van een effectief beleid voor huisvesting op een recreatiepark?

1.2 Doelstelling
Zoals in het projectkader duidelijk is geworden, worden arbeidsmigranten uit Midden- en OostEuropa steeds belangrijker voor onze economie en dat heeft tot gevolg dat er ook steeds meer
arbeidsmigranten in Nederland werken. Deze mensen moeten ergens gehuisvest worden, maar
de bestaande woningmarkt biedt voor veel arbeiders geen mogelijkheden. Recreatieparken
echter, zouden een belangrijke rol in de huisvesting van arbeidsmigranten kunnen spelen. Om
deze huisvesting te creëren en op een goede manier te faciliteren is het belangrijk om meer
kennis te vergaren over de manier waarop deze huisvesting in zijn werk gaat. Daarnaast is de
beeldvorming die omtrent deze huisvesting ontstaat en is ontstaan belangrijk om mee te nemen
in het creëren van huisvesting op recreatieparken. De beeldvorming heeft namelijk een grote
invloed op lokaal beleid en een juiste beleidsvoering is essentieel voor het slagen van huisvesting
op een recreatiepark. Het doel van dit onderzoek is daarom als volgt:
Een bijdrage leveren aan bestaande kennis van de beeldvorming en beleidsvoering omtrent
recreatieparken die gebruikt worden voor huisvesting van arbeidsmigranten.
Door het doen van een case-study, kan er van dichtbij gezien worden hoe huisvesting op een
recreatiepark tot stand komt en welk beeld verschillende partijen hebben van de situatie. Deze
informatie zal verzameld worden door middel van diepte-interviews met verschillende
betrokkenen. Door het gevoerde beleid in de casus te bestuderen en te vergelijken met
beleidsvoering in andere gemeenten, kan er inzicht verkregen worden in de beleidsvoering die
het beste zou passen bij een situatie waarin arbeidsmigranten op een recreatiepark wonen. Op
die manier kan een gemeente een beter en doelgerichter beleid voeren.
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1.3 Relevantie
De huisvesting van arbeidsmigranten is een zeer actuele kwestie op het moment, want de vraag
naar huisvesting voor deze bevolkingsgroep zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het
aantal arbeidsmigranten uit Midden-, Zuid- en Oost-Europa dat in Nederland verblijft is 400.000
(Flexwonen, 2019). De bestaande woningmarkt biedt voor arbeidsmigranten te weinig opties om
te verblijven voor een bepaalde tijd. Daarom is het relevant om nu onderzoek te doen naar
huisvestingsmogelijkheden die geen onderdeel uitmaken van de bestaande woningvoorraad,
maar wel goed gefaciliteerd zijn. Kijkend naar huisvesting op recreatieparken, komt er veel
ongereguleerde of illegale huisvesting voor. Door beter naar de relatie en wisselwerking tussen
beleid, beeldvorming en huisvesting op parken te kijken, is het onderzoek relevant voor de
maatschappij waarin de arbeidsmigranten wonen en werken.
Voor de gemeente kan het helpen om een betere keuze te maken voor een bepaald
beleidsinstrument. De arbeidsmigrant zou zo gehuisvest kunnen worden op een recreatiepark op
een manier waarbij er meer overeenstemming is met de lokale beleidsvoering. Dit zou alle
betrokken partijen ten goede komen. Verder is het onderzoek relevant voor alle partijen en
betrokkenen die mogelijk worden beïnvloed door een concentratie van MOE-Landers op een
recreatiepark. Hierbij kan het gaan om de omwonenden van het recreatiepark, de eigenaar of
exploitant van de recreatiewoningen, het uitzendbureau en de werkgevers en uiteraard de
gemeente. Het onderzoek kan mogelijk ook van nut zijn voor handhavers en politie, mocht er
overlast door de migranten veroorzaakt worden. Daarnaast, afhankelijk van hoe
verbonden/gebonden de migranten zijn met/aan de nabije stad, kan het onderzoek ook relevant
zijn voor de inwoners van een nabij dorp of stad.
In wetenschappelijke literatuur zijn een aantal werken te vinden over arbeidsmigranten op
recreatieparken, waarin MOE-Landers veelal centraal staan. Deze literatuur richt zich echter met
name op de situatie op recreatieparken zelf en niet zo zeer op de beeldvorming en beleidsvoering
omtrent een recreatiepark. Dit onderbelichte onderwerp staat centraal in dit onderzoek. De
huisvesting op recreatieparken is erg actueel en waarschijnlijk gaat het een grotere rol spelen de
komende jaren, als de arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa verder toeneemt. Het
toevoegen van een onderzoek aan de kleine hoeveelheid literatuur die er op dit moment is kan
van nut zijn voor beleidsmakers die te maken krijgen met bewoning op recreatieparken.
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1.4 Onderzoeksmodel

Figuur 1: Onderzoeksmodel

Zoals in het onderzoeksmodel te zien is, begint het onderzoek met een kritische
literatuurbespreking die onderdeel uitmaakt van het projectkader. Aan de hand hiervan wordt is
een vraag- en doelstelling ontworpen die een rode draad vormen in dit onderzoek. Het onderzoek
is uitgevoerd door het doen van een case-study, waarvan de resultaten vergeleken worden met
de algemene stand van zaken en ontwikkelingen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten op
recreatieparken. Vervolgens is er getracht een antwoord te geven op de vraagstelling, waarmee
ook een bijdrage aan bestaande kennis kan worden geleverd.

1.5 Vraagstelling
In dit onderzoek staat de relatie tussen de eigenschappen van een recreatiepark, dat bewoond
wordt door arbeidsmigranten, en het beleid wat daarop gevoerd wordt, centraal. Om inzicht te
krijgen in deze relatie of wisselwerking, zal er onderzoek gedaan worden naar deze verschillende
eigenschappen, de beeldvorming in de maatschappij en het beleid dat er gevoerd (kan) worden.
De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt:
Op welke manier vindt er een wisselwerking plaats tussen de fysieke, sociale en economische
eigenschappen van een situatie waarin een recreatiepark gebruikt wordt voor tijdelijke huisvesting
van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa, de beeldvorming die omtrent deze huisvesting
bestaat en de wijze waarop deze behandeld wordt in de lokale beleidsvoering?
De hoofdvraag wordt beantwoord door de vraag op te splitsen in de volgende drie deelvragen:
1. Welke eigenschappen van een situatie waarin een recreatiepark bewoond wordt door
arbeidsmigranten kunnen er worden onderscheiden?
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Het doel van de eerste deelvraag is het creëren van een compleet beeld van de situatie
binnen de casus chaletpark de Naaldhof, door middel van het uiteenzetten van de fysieke,
sociale en economische eigenschappen en het behandelen van de mate van problematiek.
2. Op welke manier kijken de betrokken partijen, naar aanleiding van bovengenoemde
eigenschappen, naar een situatie waarbij arbeidsmigranten tijdelijk verblijven op een
recreatiepark?
Het doel van de tweede deelvraag is het bepalen van de beeldvorming die is ontstaan
omtrent chaletpark de Naaldhof. De betrokken partijen zijn omwonenden, de gemeente,
hotelgasten en andere gasten op de Naaldhof, de lokale politiek, bedrijven en uitzendbureaus
die met arbeidsmigranten werken, en andere mensen op wie een dergelijke situatie invloed
kan hebben. In het algemeen zijn de politiek, maatschappij en het bedrijfsleven betrokken bij
huisvesting van arbeidsmigranten op een recreatiepark.
3. Op welke manier wordt deze huisvesting, naar aanleiding van bovengenoemde
eigenschappen en beeldvorming, aangekaart en behandeld in de lokale beleidsvoering?
Het doel van de derde deelvraag is het behandelen van het beleid dat de gemeente Oss voert
omtrent de huisvesting op chaletpark de Naaldhof. Hoe komt dit tot stand en welke gevolgen
heeft het voor het chaletpark? De rol die de eigenschappen en beeldvorming hierin spelen
worden ook verklaard.
4. In welke mate verschilt de beeld- en beleidsvorming en huisvesting omtrent de gekozen
casus met de beeld- en beleidsvorming en huisvesting omtrent andere recreatieparken die
bewoond (kunnen) worden door arbeidsmigranten?
Het doel van de derde deelvraag is het vergelijken van de resultaten uit de case-study met de
landelijke beeld- en beleidsvorming en huisvesting omtrent recreatieparken in eenzelfde
situatie.
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2. Theorie
2.1 Theoretisch kader
Om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de
theorie achter de besproken begrippen en concepten. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste
theorieën die van toepassing zijn op het onderzoek uiteengezet.

2.1.1 Ruimtelijke concentratie
Ruimtelijke concentratie wordt door Van Kempen et al. (2000) als volgt gedefinieerd: ‘de mate
van groepering op een bepaalde plaats van personen met gelijke kenmerken’. De bevolking kan
op basis van verschillende kenmerken geconcentreerd zijn op bepaalde plaatsen in de stad, zoals
inkomen, sociaaleconomische status, leeftijd en etniciteit. Ruimtelijke concentratie hangt nauw
samen met ruimtelijke segregatie, maar is niet exact hetzelfde. ‘Ruimtelijke segregatie wil immers
niets anders zeggen dan dat een groepering van personen met gemeenschappelijke kenmerken
niet gelijkmatig over de stedelijke ruimte is verdeeld.’ Ruimtelijke concentratie van een
bevolkingsgroep is niet per definitie een negatief begrip of een ongewenste situatie (Gijsberts et
al. 2009).

2.1.2 Recreatieparken
Een recreatie- of vakantiepark (in dit onderzoek aangeduid als recreatiepark), waarmee in dit
onderzoek de verblijfslocatie van arbeidsmigranten wordt bedoeld, wordt door Dings (2015)
gedefinieerd als ‘een complex met minimaal vijf huisjes die voor vakantieverblijf zijn bestemd en
herkenbaar zijn door een samenhangende vormgeving en op een omheind terrein staan.’
(Broekhuizen, 2016). Dat de recreatie/vakantiewoningen op een omheinde, samenhangende
locatie staan, zorgt ervoor dat er sprake is van een ruimtelijke concentratie van vakantiegangers.
In dit onderzoek worden recreatieparken onderzocht waarin de woningen worden gebruikt voor
de huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa.

2.1.3 Onderscheid in patronen van arbeidsmigratie
De arbeidsmigranten die vanuit Midden- en Oost-Europa naar Nederland toe komen zitten niet
allen in dezelfde situatie en hebben niet allen hetzelfde motief. Een gedeelte van de
arbeidsmigranten komt hier om voor een korte periode of een seizoen te werken en gaan dan
weer terug naar hun land van herkomst. Deze groep arbeidsmigranten is hier voor een
zogenaamde ‘Short-stay’ (Van der Krabben & Wolff, 2014). Deze groep is op zoek naar goedkope
en simpele woonruimte, geschikt voor een kort verblijf, zoals een recreatiewoning op een
recreatiepark. Ook zijn er arbeidsmigranten die voor een langere periode willen werken in
Nederland, de ‘Mid-stay’. De migranten zijn op zoek naar meer comfort en een grotere
woonruimte, maar de kosten spelen ook een belangrijke rol, waardoor een woning op een
recreatiepark ook in aanmerking kan komen.
Daarnaast is er een groep migranten die zich voor een lange periode of zelfs permanent wil
vestigen in Nederland. Deze migranten zijn op zoek naar een zelfstandige woning, waardoor ze
ook hun gezin of familie kunnen laten overkomen (Van der Krabben & Wolff, 2014).
Naast een simpele onderverdeling in verblijfsperiodes, kan er ook onderscheid worden gemaakt
tussen de binding die een arbeidsmigrant heeft met zijn thuisland en de binding met het
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bestemmingsland, waaruit verschillende soorten migratie voortkomen. Engbersen en Snel (2012)
delen arbeidsmigratie op in vier patronen.

Figuur 2: Patronen van arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa na de uitbreiding van de EU in mei 2004 en januari
2007

In bovenstaand figuur zijn de vier patronen schematisch weergegeven. Deze zijn afgeleid van de
binding met een bestemmingsland en de binding met het land van herkomst. De mate van binding
is uitgedrukt in ‘zwak’ en ‘sterk’ en de migratiepatronen vloeien uit deze mate van bindingen
voort.
Circulaire- & seizoensmigratie is het eerste migratiepatroon. De arbeidsmigranten die deel van dit
patroon uitmaken hebben weinig contact met Nederlanders, spreken de taal niet en werken hier
met het doel om het verdiende geld in hun leven in het thuisland te steken, waar ze vaak een
partner en/of kinderen hebben. Het werk dat deze migranten doen bestaat vooral uit
seizoenswerk in de landbouw en geschoold handwerk. Gemiddeld sturen arbeiders, vallend onder
dit patroon, 5400 per jaar naar huis.
Het tweede patroon is transnationale migratie. Arbeidsmigranten vallend onder dit patroon
hebben zowel met het land van herkomst als met het vestigingsland een sterke band. Ze spreken
Nederlands en hebben veel contact met Nederlanders, maar houden het contact met het
herkomstland ook levendig. Daarnaast sturen ze gemiddeld 3900 euro per jaar op naar het
herkomstland. De meerderheid van deze groep migranten is hoogopgeleid en ze hebben vaak een
partner in Nederland maar nog geen kinderen. Het ligt in de lijn de verwachting dat ze op den
duur migreren naar hun herkomstland of een ander land (Engbersen & Snel, 2012).
Ten derde bestaat er het patroon van vestigingsmigratie. Deze arbeidsmigranten verblijven voor
een periode van meer dan vijf jaar in Nederland en hebben een minder sterke band met het land
van herkomst. Vandaar dat ze minder geld opsturen (gemiddeld 700 euro per jaar). Deze
arbeiders hebben een hogere opleiding genoten en hebben vaak kinderen in Nederland, maar
geen partner in het land van herkomst.
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Het vierde en laatste patroon betreft footloose migratie, waarbij de binding met zowel het
herkomstland als het land van bestemming zwak is. De groep die bij dit patroon hoort is vaak
(maar niet altijd) laag opgeleid en heeft een onzekere arbeidspositie. Ze zijn meestal vrij kort
woonachtig in Nederland en hebben dus amper contacten. Ook de binding met het thuisland is
gering en ze sturen daarom weinig geld op, zo’n 800 euro per jaar. Deze arbeidsmigranten zijn op
jonge leeftijd gemigreerd naar Nederland en zijn relatief vaak single. De jonge leeftijd verklaart de
zwakke binding met het thuisland; deze migranten hebben weinig familiale verplichtingen
(Engbersen & Snel, 2012).

2.1.4 Bestemmingsplan
Een vakantie- of recreatiepark heeft, zoals het woord al aangeeft, een recreatieve bestemming
gekregen in het bestemmingsplan van de gemeente. Dit wil zeggen dat voor de aanleg van het
recreatiepark toestemming is verkregen voor het recreatief gebruik van de vakantiewoningen
(chalets, bungalows, stacaravans, enz.). Om te bepalen of een woning recreatief wordt gebruikt, is
het van belang dat degene die in een vakantiewoning verblijft een ander hoofdverblijf heeft. Hoe
veel dagen per jaar je in een vakantiewoning mag verblijven verschilt per gemeente (Van der
Krabben & Wolff, 2014).
Zodra een recreatiepark gebruikt wordt om arbeidsmigranten te huisvesten, wordt het park in
feite niet meer gebruikt voor recreatie, aangezien de migranten de vakantiewoning gebruiken als
uitvalsbasis voor werk. In sommige gevallen is het verblijf ook langer dan de maximale toegestane
periode dat men een vakantiewoning mag bewonen. Het zou kunnen zijn dat de
arbeidsmigranten wel een hoofdverblijf hebben in het thuisland, maar dat is moeilijk te
controleren.
In deze zin is het gebruiken van recreatiewoningen als verblijf voor arbeidsmigranten in strijd met
het recreatieve bestemmingsplan van de gemeente (Van der Krabben & Wolff, 2014).

2.1.5 Beleidsaanpak
Er zijn verschillende manieren om beleid te voeren omtrent het verblijf van arbeidsmigranten op
een recreatiepark. De gemeente moet ten eerste een keuze zien te maken tussen het handhaven
van de situatie op het recreatiepark, het gedogen van de situatie of het legaliseren van de
situatie.
Als de gemeente genoeg reden ziet om niet (tijdelijk) van de recreatieve bestemming af te wijken,
zal het een situatie waarbij arbeidsmigranten op een recreatiepark wonen willen handhaven.
Hierbij wordt het verblijf van de arbeidsmigranten verboden en zullen ze gedwongen worden
ergens anders te verblijven.
Handhaving van de recreatieve bestemming is een rigoureuze maatregel en daarom kan de
gemeente er ook voor kiezen om het verblijf van arbeidsmigranten op een recreatiepark te
gedogen, ondanks dat de situatie afwijkt van het bestemmingsplan. Hierdoor kunnen de
arbeidsmigranten in een recreatiewoning blijven wonen, zonder dat het bestemmingsplan herzien
dient te worden. Het nadeel hiervan is dat de gemeente het risico loopt dat het alsnog
gedwongen wordt te handhaven, omdat de provincie wellicht niet genoeg reden ziet om een
gedoogsituatie toe te staan. Om te voorkomen dat dit gebeurt, kan de gemeente met de provincie
afspreken dat een gedoogconstructie een goede (tijdelijke) oplossing is voor de afwijking in het
bestemmingsplan. Normaal gesproken heeft men een persoonsgebonden omgevingsvergunning
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nodig om permanent in een recreatiewoning te verblijven, maar deze regel geldt niet voor
arbeidsmigranten (Van der Krabben & Wolff, 2014).
Als de gemeente er voor kiest om niet te handhaven, maar de situatie ook niet wil gedogen, kan
een wijziging in het bestemmingsplan een uitweg bieden. In het bestemmingsplan moet dan
vastgelegd zijn dat de locatie van het recreatiepark bestemd is voor bewoning. Het wijzigen van
het bestemmingsplan is een lange procedure waar nogal wat bij komt kijken. Er zijn verschillende
manieren waarop een bestemmingsplan gewijzigd kan worden. Ten eerste is er de mogelijkheid
om een nieuw bestemmingsplan te maken voor het betreffende gebied. Hierin krijgt een
recreatiepark een voorlopige bestemming, waarin het verblijf van arbeidsmigranten is toegestaan.
De voorlopige bestemming is vijf jaar geldig voor die moet worden herzien. Een tweede optie is
om de betreffende locatie een tijdelijke bestemming te geven die niet overeenkomt met het
bestemmingsplan. Via een korte procedure is het dan mogelijk om een locatie, voor maximaal
tien jaar, een andere bestemming te geven. Hierna treedt echter wel weer de oude bestemming
in werking. Daarnaast is er de mogelijkheid om het bestemmingsplan aan te passen tot een
dubbelbestemming. Naast de mogelijkheid om te recreëren is het dan ook mogelijk om er
arbeidsmigranten te huisvesten (Van der Krabben & Wolff, 2014).

2.1.2 Leefbaarheid
Leefbaarheid speelt in dit onderzoek weliswaar een kleinere rol door de afgelegen ligging van de
Naaldhof, maar is wel degelijk relevant als maatstaf voor beleidsmakers. De leefbaarheid hangt
nauw samen met de beeldvorming die er bestaat rondom een recreatiepark bewoond door
arbeidsmigranten. Om de leefbaarheid in een gebied te bepalen, moet vastgesteld worden hoe en
wat er gemeten moet worden. Maar eerst is het van belang om leefbaarheid te definiëren.
Leefbaarheid zegt iets over een omgeving, maar dit kan over veel verschillende omgevingen gaan.
In dit onderzoek wordt leefbaarheid echter alleen toegepast op een recreatiepark en de omgeving
daarvan. Veenhoven (2000, p.7) definieert leefbaarheid als volgt: ‘Leefbaarheid is aansluiting van
omgeving en adaptief repertoire.’ Omdat deze definitie vrij abstract is, dient de leefbaarheid
verder toegespitst te worden op een type omgeving. Volgens Veenhoven (2000) zijn er zes
verschillende omgevingen te onderscheiden: kosmos, biotoop, fysieke omgeving, sociale
omgeving, werkomgeving en woonomgeving. In dit onderzoek zijn alleen de woonomgeving en, in
mindere mate, de sociale omgeving relevant. De woonomgeving beschrijft de leefsituatie in
huizen, buurten en steden. De sociale omgeving beschrijft de leefbaarheid van een maatschappij
als geheel, wat met name van toepassing is op de situatie van de arbeidsmigranten in Nederland
(Snel et al., 2010).
Een minder abstracte definitie van leefbaarheid van een woonomgeving luidt als volgt: ‘de mate
waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan
worden gesteld. Het gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een bepaalde omgeving
kunnen en willen samenleven.’ (Leidelmeijer et al., 2003, p. 59). In dit onderzoek staat met name
het laatste onderdeel van deze definitie van leefbaarheid centraal. De voorwaarden waaronder
mensen samenleven in een omgeving waar MOE-landers in een recreatiepark zijn komen wonen,
zijn namelijk in het geding.
Leefbaarheid kan verdeeld worden in veronderstelde leefbaarheid en ervaren leefbaarheid. De
veronderstelde leefbaarheid is gebaseerd op objectieve gegevens, zoals de criminaliteitscijfers in
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een wijk of stad. De ervaren leefbaarheid is gebaseerd op hoe bewoners de omgeving waarin zij
wonen, ervaren. In dit onderzoek zullen vooral data uit interviews naar voren komen die de
ervaren leefbaarheid beschrijven. In het methodologisch hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan
(Van der Wouw, 2011).
Maar hoe wordt leefbaarheid nou eigenlijk gemeten? Het is immers een subjectief begrip en kan
zich op veel verschillende aspecten richten. In de literatuur wordt vaak de nadruk gelegd op een
bepaalde set aspecten van de leefbaarheid, zoals voorzieningen in een woonomgeving, kwaliteit
van huizen en toegankelijkheid van de wijk. De Nederlandse overheid heeft zijn eigen instrument
om de leefbaarheid te meten, genaamd de Leefbarometer. Dit instrument bevat omme nabij
honderd indicatoren die gebruikt worden om een overzicht te krijgen van de leefbaarheid in een
gebied. Dit richt zich op alle factoren die mogelijk invloed hebben op de leefbaarheid
(Leidelmeijer et al., 2016). Deze methode is echter kwantitatief van aard en meet niet de ervaren
leefbaarheid, waardoor het niet geschikt is voor dit onderzoek, dat kwalitatief van aard is.

2.2 Conceptueel model

Figuur 3: Conceptueel model

Toelichting bij het conceptueel model:
Een situatie waarin een recreatiepark arbeidsmigranten huisvest heeft veel verschillende
eigenschappen, die onder te verdelen zijn in economische, sociale en fysieke eigenschappen. Deze
eigenschappen zijn samen van invloed op de mate van problematiek die er bestaat rondom een
dergelijke situatie. Als er op een recreatiepark bijvoorbeeld genoeg voorzieningen (fysieke
eigenschap) en activiteiten (sociale eigenschap) voor arbeidsmigranten zijn, zal er minder snel
overlast zijn op en rondom het recreatiepark. De mate van overlast is een onderdeel van de mate
van problematiek. Daarnaast hebben de eigenschappen en de mate van problematiek invloed op
het beleid dat de gemeente voert. Wanneer de huisvesting op een recreatiepark goed geregeld is
en er geen overlast plaatsvindt, is een gemeente eerder geneigd om huisvesting te (blijven)
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gedogen of zelfs legaliseren. Aan de andere kant zal een gemeente handhaven op het
bestemmingsplan van een recreatiepark als er veel overlast en criminaliteit is. De mate van
problematiek heeft ook invloed op de beeldvorming voor een recreatiepark met
arbeidsmigranten. Als in een gemeente bekend is dat arbeidsmigranten veel overlast veroorzaken
of dat huisvesting op een recreatiepark criminaliteit in de kaart speelt, zullen de lokale politiek en
inwoners met argwaan naar een dergelijke situatie in hun eigen gemeente kijken; er ontstaat een
negatief beeld. De beeldvorming heeft invloed op het beleid dat door een gemeente wordt
gevoerd, want een gemeente wil voorkomen dat het beslissingen maakt die niet worden gesteund
door de politiek en bevolking. Vervolgens kan het gevoerd beleid de mate van problematiek
beïnvloeden, als het beleid bijvoorbeeld overlast vermindert of veiligheid verbetert. Uiteindelijk
bepaalt het beleid grotendeels hoe de situatie op een recreatiepark eruitziet. Hiermee is de
wisselwerking tussen de situatie op het park, de beeldvorming en de beleidsvoering compleet.
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3. Methodologie
Dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden. Een goede methodologie is
van belang om een antwoord te geven op hoofd- en deelvragen. De onderzoekstrategie, het
onderzoeksmateriaal, de respondenten en de data-analyse zullen aan bod komen.

3.1 Onderzoekstrategie
In de onderzoekstrategie moeten er keuzes gemaakt worden tussen onderzoekskenmerken. Er
worden drie verschillende onderzoekskenmerken onderscheiden door Verschuren en Doolewaard
(2015). Deze beschrijven de keuzemogelijkheden voor breed/diep onderzoek,
empirisch/theoretisch onderzoek en kwalitatief/kwantitatief onderzoek (Verschuren &
Doolewaard, 2015).
Dit onderzoek tracht de wisselwerking tussen eigenschappen van een recreatiepark, tijdelijke
bewoond door arbeidsmigranten, en de manier waarop er in de lokale beleidsvorming mee
omgegaan wordt, te verklaren. Omdat dit een vrij complexe doelstelling is, dient er een bepaalde
diepgang in het onderzoek bereikt te worden. Het doen van kwalitatief onderzoek is hiervoor het
meest geschikt omdat dit betrekking heeft op de manier waarop mensen betekenis geven aan de
sociale werkelijkheid en de wijze waarop processen in groepen, organisaties of samenlevingen
verlopen. Om uitspraken te doen in een onderzoek als dit, is het zinvoller om bepaalde aspecten
intensief te onderzoeken, dan om een groot aantal extensieve waarnemingen te doen (Vennix,
2011).
Een typische kwalitatieve onderzoeksmethode waar in dit onderzoek gebruik van wordt gemaakt
is de case-study. De onderzoeker probeert hierbij een diepgaand inzicht te krijgen in een casus die
antwoorden kan geven op de hoofd- en deelvragen (Vennix, 2011). De data voor de case-study in
dit onderzoek zullen primaire data zijn die voortkomen uit diepte-interviews. De keuze voor
empirisch onderzoek berust op het feit dat het onderzoek een actueel vraagstuk behandelt en er
niet genoeg theorie voor handen is om het onderzoek volledig op te baseren.
Naast het afnemen van diepte-interviews, zal er ook aanvullende data verkregen worden uit
relevante literatuur om bepaalde delen van het onderzoek meer substantie te geven. De keuze
voor kwalitatief onderzoek en diepte-interviews hangt met elkaar samen, aangezien de tijd voor
het uitvoeren van het onderzoek relatief beperkt is. Door kwalitatieve data te verzamelen uit
lange interviews met verschillende partijen en aan te vullen met secundaire data, is het mogelijk
om het onderzoek met een enkele casus uit te voeren. Het verzamelen van secundaire data zal
gebeuren aan de hand van een analyse van nieuwsartikelen en het bestuderen van statistieken
die bekend zijn over de casus.
Het hebben van een enkele casus zou het lastig kunnen maken om de uitkomsten te generaliseren
en breder te trekken voor andere recreatieparken dan de Naaldhof in Oss, de gekozen casus.
Daarom zullen de resultaten van de case-study vergeleken worden met de landelijke
ontwikkelingen op het gebied van beleid omtrent recreatieparken die tijdelijke bewoond (zouden
kunnen) worden door arbeidsmigranten. Op die manier kunnen de uitkomsten van het onderzoek
van nut zijn voor andere (soortgelijke) recreatieparken en beleidsmakers die met eenzelfde soort
situatie te maken hebben.
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3.2 Dataverzameling
De belangrijkste waarnemingsmethode binnen dit onderzoek is het open interview. Door een
aantal diepte-interviews af te nemen met een gerichte vraagstelling en de resultaten hieruit te
combineren met een literatuurstudie kan de kennis om de vraagstelling te beantwoorden worden
verkregen (Vennix, 2011). De open interviews worden afgenomen door middel van een
interviewguide om een structuur aan te brengen in het interview. Er is echter wel ruimte om af te
wijken van de interviewguide, bijvoorbeeld door open vragen te stellen of door te vragen. De
extra vragen die aan bod komen tijdens een interview zijn niet in de interviewguide verwerkt. De
interviews zijn voorbereid door het opstellen van een interviewguide waarin de vragen zijn
onderverdeeld in verschillende thema’s. De interviews starten met een duidelijke uitleg over het
onderzoek. Bij het opstellen van de interviewguide is het van belang dat de vraagstelling zo min
mogelijk sturend is, zodat de respondenten zo min mogelijk beïnvloed worden in hun
antwoorden, om op die manier bevooroordeling uit te sluiten.

3.2.1 Respondenten
Na het maken van de keuze voor de Naaldhof als casus zijn er respondenten benaderd voor het
afnemen van diepte-interviews. Deze respondenten zijn bereikt via e-mail en/of telefoon. Ook is
er bij de interviews nagevraagd of de respondent kon helpen bij het vinden van potentiele
respondenten. Dit heeft bijvoorbeeld een paar telefoonnummers opgeleverd.
In dit onderzoek zijn in totaal vier diepte-interviews afgenomen, variërend in tijd van driekwartier
tot één uur en een kwartier.
Allereerst heb ik gesproken met Frank van Lent, wijkcoördinator van de wijk Oss-Zuid en
werkzaam voor de gemeente Oss. Dit interview gaf een duidelijk eerste inzicht in de casus. Daarna
heb ik een interview afgenomen op het gemeentehuis in Oss met Joop van Orsouw, wethouder
van o.a. wonen en volkshuisvesting, en beleidsmedewerker Ivar Schoppema. Zij zijn erg betrokken
in de situatie die nu speelt en heeft gespeeld rondom de Naaldhof. Vervolgens heb ik gesproken
met Bob Vink, eigenaar van recreatiepark de Naaldhof. Dit interview gaf een goed beeld van hoe
een eigenaar van een recreatiepark de huisvesting van arbeidsmigranten zelf ervaart. Daarnaast
heb ik, naar aanleiding van een gevonden onderzoek over beleid omtrent recreatieparken,
contact opgenomen met de auteur, Tineke Lupi. Zij is werkzaam voor Platform 31 als
onderzoekster. Het interview met haar gaf meer inzicht in de landelijke ontwikkelingen op het
gebied van recreatieparken als huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor elk interview is een
andere interviewguide gemaakt, gericht op de expertise van de respondent. Deze zijn te vinden in
het bijlage-hoofdstuk. Deze verschillende interviews voorzien het onderzoek van een goed inzicht
in de casus en vergelijkbare situaties elders in het land. Naast data uit interviews met
respondenten is getracht veel informatie uit bestaande publicaties te gebruiken. Hieronder is
schematisch weergegeven wie er is geïnterviewd voor dit onderzoek. De respondenten hebben
toestemming gegeven voor het gebruik van hun gegevens in dit onderzoek.
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Naam

Datum

Type interview

Achtergrond

Relatie met casus

Frank van Lent

08-11-2018

Diepte interview

Werkzaam voor de
gemeente Oss als
wijkcoördinator van de wijk
Zuid-Oss

Joop van
Orsouw en Ivar
Schoppema

27-11-2018

Diepte interview

Joop van Orsouw:
Wethouder van onder
andere ruimtelijke ordening
en wonen en 5e
locoburgemeester voor de
gemeente Oss.
Ivar Schoppema:
Beleidsadviseur wonen bij
de gemeente Oss

Als wijkcoördinator
verantwoordelijk voor de
regie van de wijkraad, die
op haar beurt advies kan
geven aan het college van
B&W over de wijk waar de
Naaldhof bij hoort.
Als wethouder van RO en
wonen belast met de
situatie op de Naaldhof.

Bob Vink

18-12-2018

Diepte interview

Eigenaar van de Naaldhof

Tineke Lupi

05-02-2019

Diepte interview

Onderzoekster bij
onderzoeksinstituut
Platform 31

Adviseert onder andere
over de situatie op de
Naaldhof.
Sinds het begin
initiatiefnemer voor het
huisvesten van
arbeidsmigranten op het
recreatiepark.
Heeft als sociaal geograaf
onderzoek gedaan naar de
huisvesting van
arbeidsmigranten en
vervolgens naar
huisvesting op
recreatieparken.

Figuur 4: Informatie respondenten

3.3 Verantwoording casus
In dit hoofdstuk wordt de keuze voor de Naaldhof als casus verantwoord. De keuze voor het
recreatiepark dat bij de Naaldhof hoort is aan de hand van meerdere factoren te verklaren. Ten
eerste is de voormalig camping gelegen aan de rand van de provinciestad Oss, waardoor er
mogelijk meer interactie is tussen stad en recreatiepark. De bewoners van het park kunnen te
voet naar de stad vanwege de kleine afstand. Veel andere recreatieparken die door
arbeidsmigranten bewoond worden, zijn gelegen in landelijk gebied of omme nabij dorpen,
waardoor de invloed op een stad veel kleiner is of zelfs niet aanwezig is. Naast de interactie die er
te vinden is tussen park en stad, valt de Naaldhof binnen de gemeente Oss en binnen de wijk OssZuid. Beleidsmatig is de Naaldhof dus ook onderdeel van Oss. Doordat een recreatiepark dat dicht
bij een stad ligt meer invloed zal hebben op de stad dan een park in landelijk gebied, zal het ook
hoger op de agenda van de gemeente staan en krijgt het beleid dat gevoerd moet worden
omtrent het recreatiepark meer aandacht. Dit maakt de Naaldhof voor dit onderzoek interessant,
mede doordat de situatie op het park al vele jaren gedoogd wordt en het de laatste tijd richting
legalisatie gaat. Door het lezen van nieuwsartikelen was ik al enigszins bekend met de situatie die
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speelt op de Naaldhof, waardoor het voor mij interessant was om er verder in te duiken. Tevens is
de Naaldhof voor mij goed te bereiken met de fiets, wat van pas komt bij het doen van onderzoek
en met name bij het afnemen van interviews.

3.4 Data-analyse
In dit subhoofdstuk wordt besproken hoe de analyse van de data tot stand is gekomen.
Na het afnemen van elk interview is het interview getranscribeerd en vervolgens gecodeerd.
Het transcriberen van de audio-opnames is gedaan met het online programma ‘oTranscribe’. Dit
programma maakt het mogelijk om gelijktijdig te typen en de audio-opname te pauzeren, wat het
proces van transcriberen aanzienlijk sneller maakt.
Vervolgens zijn de transcripten in Atlas.Ti verwerkt. Atlas.Ti is een software programma waarmee
het mogelijk is om de data uit de interviews overzichtelijk en systematisch weer te geven. Alle
relevante passages in de interviews zijn vervolgens gecodeerd en de codes zijn in zogenaamde
families geplaatst. Er is inductief gecodeerd, wat wil zeggen dat door vanuit de empirie te coderen
er geprobeerd wordt een theorie te ontwikkelen. Door codes vervolgens in families te plaatsen is
het mogelijk om onderwerpen te scheiden en een structuur aan te brengen in alles wat gezegd is
in de interviews (Murray-Carlsson, 2018). Hierdoor was het mogelijk om verbanden tussen de
verschillende interviews en thema’s te leggen.
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4. Analyse van de resultaten
In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van de casus besproken en geanalyseerd aan de hand
van de data uit de interviews. Vervolgens worden deze vergeleken met landelijke ontwikkelingen
en voorbeelden uit de literatuur en het nieuws. Hiervoor is het interview met Tineke Lupi een
belangrijke bron.

4.1 Casusomschrijving de Naaldhof
Het chaletpark bij de Naaldhof in het zuiden van Oss zal als casus centraal staan in dit onderzoek.
Daarom zal in dit hoofdstuk, mede aan de hand van data uit de interviews, een uitgebreide
casusomschrijving van de Naaldhof gegeven worden. Ten eerste zal de historie van de Naaldhof
en het ontstaan van de huidige situatie worden uiteengezet. Vervolgens worden de fysieke,
sociale en economische eigenschappen van de casus besproken.

4.1.1 Historie en ontstaan van de Naaldhof
De Naaldhof is tegenwoordig veel meer dan het vroeger was. In 1971 is de vader van de huidige
eigenaar een camping begonnen. Daarnaast waren er een benzinepomp en een kantine bij de
camping. Campings in Nederland waren in die tijd heel populair bij Nederlanders. Met name
mensen die een kleine woning hadden in de Randstad gingen op vakantie naar campings buiten
het stedelijk gebied (Broekhuizen, 2016). De meeste mensen hadden nog geen geld voor
vliegvakanties naar vakantiebestemmingen verder weg, dus de camping was erg populair tot de
21ste eeuw. In de loop van de jaren werden vliegvakanties betaalbaarder en kwam de Nederlandse
camping steeds minder in trek, waaronder de Naaldhof.
In 1992 kwam de huidige eigenaar, Bob Vink, in beeld bij de Naaldhof. Toen werden de
campinggasten steeds ouder en de caravans waren inmiddels ook gedateerd. De camping was in
die staat verloren terrein, want de bezettingsgraad was te laag. Eind jaren ’90 en het begin van de
21ste eeuw begon de Naaldhof al langzaam aan met het verhuur van een paar caravans aan de
arbeidsmigranten die huisvesting zochten in de buurt van Oss. Deze arbeidsmigranten waren nog
geen MOE-landers, want het was voor mensen afkomstig uit veel landen in Midden- en OostEuropa nog niet mogelijk om in Nederland te werken. In 1998 werd in de buurt van de Naaldhof
begonnen met de bouw van een aantal telecommasten. Daarvoor waren Engelse arbeiders
gecontracteerd, die konden verblijven op de Naaldhof. Om de arbeiders te huisvesten werden er
zes chalets geplaatst waar de Engelse arbeiders drie jaar in hebben gewoond. De
arbeidsmigranten verbleven tussen de andere campinggasten op de Naaldhof, wat geen
geweldige combinatie was. De vijf á zes jaar daarna was er steeds een mix van arbeidsmigranten
en recreanten, waarbij in de loop van de jaren het aantal arbeidsmigranten groter werd en het
aantal recreanten steeds kleiner.
Door spanningen en kleine conflicten op de camping in die jaren, heeft de Naaldhof er voor
gekozen om de camping volledig te richten op het huisvesten van arbeidsmigranten. Hier werd
mede voor gekozen door het contrast tussen de hotelgasten en de campinggasten. Eigenaar van
de Naaldhof, Bob Vink, vertelt hierover: ‘Een Amerikaanse manager die met zijn personeel hier
kwam, die zat tussen de campinggasten, die getatoeëerd waren en graag Andre Hazes willen
horen en die combinatie kon de Naaldhof eigenlijk niet meer aan.’ De eerste jaren waren de
arbeidsmigranten vooral afkomstig uit Duitsland en Polen, maar Polen mochten alleen in
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Nederland werken met een Duits-Pools paspoort. Vanaf 2007 mochten Polen werkzaam zijn in
Nederland, door het invoeren van de tewerkstelling (Huinder, Ode, de Vries, et al. 2015). Op de
Naaldhof waren daardoor steeds meer Polen woonachtig. De bezetting van de chalets op de
Naaldhof was sinds de specialisatie in huisvesting van arbeidsmigranten afhankelijk van de
economische toestand. Als het beter ging met de economie was er meer vraag naar (goedkopere)
arbeidskrachten uit Midden- en Oost Europa.
Het huisvesten van de arbeidsmigranten was in de beginjaren lastig, doordat er veel malafide
uitzendbureaus actief waren, maar halverwege de jaren ’00 is de situatie bij de Naaldhof stabieler
geworden. Dit komt doordat de grote, professionele uitzendbureaus de onbetrouwbare, kleine
bureaus hebben verjaagd. Rond 2006/2007 is de Naaldhof een overeenkomst aangegaan met
uitzendbureau Otto Workforce, dat toen 60 chalets huurde op de Naaldhof. Sindsdien worden de
chalets op het park verhuurd aan verschillende grotere uitzendbureaus, zodat het bedrijf niet
afhankelijk is van een grote organisatie.
Er is in de loop van de jaren veel geïnvesteerd in de chalets en het park zelf, wat de groei van de
Naaldhof enigszins heeft belemmerd, volgens Bob Vink: ‘We hebben er nou ongeveer zes á
zesenhalf miljoen ingestopt, qua euro's. En afgelopen jaar hebben we dan bijvoorbeeld het
kamersysteem weer verfijnd. Er is een nieuw kamersysteem van 60 kamers over het hele park
gedaan.’ Deze investeringen hebben twee keer bijna het faillissement van de Naaldhof ingeluid,
tijdens de economisch zware tijden in 2001 en 2008, toen de vraag naar arbeid klein was en het
grootste gedeelte van de chalets leeg stond. Sinds een aantal jaar is er een Poolse supermarkt op
het parkterrein. De voornaamste reden voor het openen van een supermarkt is het
tegemoetkomen van de vraag van de arbeidsmigranten naar levensmiddelen. Daarnaast zorgt de
supermarkt voor minder voetverkeer van de Naaldhof naar de Lidl in het zuiden van Oss, dat
enige overlast opleverde.

4.1.2 Fysieke eigenschappen
In deze paragraaf worden de fysieke eigenschappen van de Naaldhof en de omgeving en andere
relevante fysieke eigenschappen besproken. De fysieke eigenschappen geven gezamenlijk een
beeld van hoe de situatie op en om de Naaldhof eruitziet en vormen de basis die nodig is om een
goede casusomschrijving te maken. Het recreatiepark, ook wel als chaletpark aangeduid, waar de
arbeidsmigranten verblijven ligt achter het multifunctionele viersterrenhotel De Naaldhof. In het
hotel kunnen gasten, naast overnachten in een van de 87 hotelkamers, onder andere dineren,
paintballen en bowlen. Het restaurant biedt plaats aan 120 gasten. Ook is het mogelijk om een
vergadering te organiseren in een van de vergaderzalen en er zijn plannen voor het maken van
een whiskymuseum.
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Figuur 5: Kaart met complex de Naaldhof

Het chaletpark de Naaldhof is volledig gericht op het (tijdelijk) huisvesten van arbeidsmigranten.
Het chaletpark telt 180 chalets verspreid over 40000 vierkante meter die ieder plaats bieden aan
maximaal drie personen en voor minimaal een maand gehuurd dienen te worden. Op het
chaletpark zijn een aantal voorzieningen, waaronder een groot parkeerterrein, de straten tussen
de chalets zijn namelijk autovrij. Daarnaast is er een wasserette en een beachvolleybal veld (De
Naaldhof. (n.d.). Sinds een paar jaar is er een nieuw gebouw, dat een uitzendbureau, internetcafé
en een Poolse supermarkt huisvest. De supermarkt wordt gerund door een Poolse ondernemer en
wordt momenteel uitgebreid. Volgens de heer Vink, eigenaar van het recreatiepark, biedt het
chaletpark plaats aan maximaal 540 arbeidsmigranten, maar omdat er continu chalets worden
vernieuwd en opgeknapt, zijn er standaard 15 á 20 chalets leeg, dus de maximale bezetting is
nooit meer dan 500 arbeiders.
De arbeidsmigranten op het park zijn gecontracteerd door een aantal verschillende
uitzendbureaus, waarvan Otto Workforce het grootste is. De uitzendbureaus regelen alles voor de
arbeiders op het gebied van werkverschaffing en vervoer. Het enige wat de Naaldhof voor zijn
rekening neemt is het huisvesten van de arbeiders door middel van verhuur van chalets. De
meeste arbeidsmigranten worden in de omgeving aan het werk gezet; ’s Ochtends worden ze
naar het werk gebracht in busjes en vervolgens worden ze aan het eind van de werkdag weer
opgehaald en afgezet bij de Naaldhof. Het uitzendbureau zorgt ervoor, door middel van een
roulatiesysteem, dat de migranten niet langer dan zes maanden op één recreatiepark verblijven.
Daarnaast kunnen arbeiders overgeplaatst worden naar een locatie elders in het land. Bob Vink
zegt hierover: ‘Als daar een fabriek meer mensen vraagt en hier minder werk is, dan worden ze
gelijk overgeplaatst. Dus het kan zijn dat ze hier een dag zitten, het kan zijn dat ze hier een week
zitten, het kan zijn dat ze hier drie maanden zitten of het kan zijn dat ze hier na twee uur al weer
weg zijn.’
De chalets op het park zijn recent voorzien van een eigen internetverbinding. Voorheen was er
een internetcafé in hetzelfde gebouw als de supermarkt en het kantoortje van een uitzendbureau.
Het chaletpark en het hotel en restaurant van de Naaldhof zijn op zo’n manier gescheiden dat de
hotelgasten niets merken van de arbeiders op het chaletpark en andersom.
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Figuur 6: Ligging Naaldhof t.o.v. Oss

De wijk waar de Naaldhof toebehoort is het Docfapark, dat gelegen is in het zuidoosten van Oss.
In de beboste omgeving van de Naaldhof staan met name dure huizen en villa’s (Van Erp, 2015).
Het chaletpark is gelegen naast de provinciale weg en bereikbaar via de Docfalaan, waar de
Naaldhof aan ligt. De Naaldhof heeft geen busverbinding met de stad of andere dorpen, maar ligt
op loopafstand van Zuid-Oss en op fietsafstand van het centrum.

4.1.3 Sociale eigenschappen
In deze paragraaf wordt de sociale kant van de casus besproken, om uiteen te zetten wie het
subject vormt van dit onderzoek, wat de arbeiders doen, hoe ze zich mengen in de samenleving
en met welk motief ze naar Nederland komen. Het is belangrijk om te weten welke
bevolkingsgroep wordt gehuisvest op de Naaldhof. De arbeidsmigranten die op de Naaldhof
verblijven zijn afkomstig uit Midden- en Oost-Europa en worden ook wel MOE-landers genoemd
als zij naar Nederland komen om te werken (Van der Heijden et al., 2013). Veruit het grootste
deel van deze immigranten op de Naaldhof komt uit Polen, zo’n tachtig procent. De rest komt
onder andere uit Roemenië en Bulgarije.
De arbeidsmigranten komen over het algemeen naar Nederland om beter betaald werk te vinden
dan in hun thuisland. Als het model van Engbersen en Snel wordt toegepast op deze
arbeidsmigranten, wordt duidelijk dat het de migranten op de Naaldhof vallen onder circulaire- en
seizoensmigratie en de footloose migratie. De binding met het bestemmingsland is in ieder geval
zwak. Het verblijf op de Naaldhof is namelijk een soort kennismaking met het werk in Nederland
en het land in het algemeen. Daarnaast is het niet zeker of de binding met het herkomstland sterk
of zwak is. Dit is grotendeels afhankelijk van de leeftijd van de migranten. De indruk die uit de
interviews kwam, is dat er veel jonge mensen verblijven op het park. Het is dus waarschijnlijk dat
er meer footloose migranten zijn dan circulaire- en seizoensmigranten.
Uitgezonden worden door een uitzendbureau dat alles voor de migranten regelt op het gebied
van werk, vervoer en huisvesting, is voor de arbeidsmigrant een vrij eenvoudige manier om kennis
te maken met wonen en werken in Nederland. ‘Ze kijken eerst de kat uit de boom en daarna gaan
ze kijken: “Wil ik mezelf in Nederland vestigen?”.’ aldus Bob Vink. Als het wonen en werken in
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Nederland bevalt, zijn er arbeiders die hun gezin laten overkomen naar Nederland en op zoek
gaan naar een volwaardig huis. Anderen gaan na een werkperiode terug naar hun thuisland.
Naast het werk dat de arbeiders doen, zijn er ook voorzieningen en activiteiten om de vrije tijd die
ze hebben te spenderen. Omdat Poolse mensen een meerderheid vormen binnen de
bevolkingsgroep bestaande uit MOE-landers, zijn de meeste voorzieningen en activiteiten gericht
op de Poolse gemeenschap in Oss. Zo is er in de Lunenburg, een lokale discotheek, eens per
maand een uitgaansavond met Poolse diskjockeys. Daarnaast zijn er Poolse cafés in Oss, uitgebaat
door een Poolse ondernemer. Daarnaast organiseren kerken in Oss Poolse missen, want de
meeste Polen zijn katholiek en heel gelovig (Overbeek, 2014). Joop van Orsouw, wethouder voor
de gemeente Oss: ‘In die kerk komt eigenlijk niemand meer, behalve Polen. Dus, zondags dan zit
het ram vol met Poolse katholieken.’ Ook zit er een Pools restaurant dat activiteiten voor de
Poolse gemeenschap organiseert. Naast de Poolse supermarkt op het chaletpark, zitten er ook
twee Poolse supermarkten in Oss, die voornamelijk Poolse producten verkopen. Daarnaast is er
een makelaar gevestigd in Oss die zich heeft gericht op de Poolse gemeenschap en met wie ze in
het Pools kunnen communiceren. Op het gebied van sport is er een voetbalclub die een team
speciaal voor Polen heeft opgericht.
Bij het noemen van deze voorzieningen en activiteiten moet vermeld worden dat ze gericht zijn
op de hele Poolse gemeenschap in Oss, dus niet specifiek op arbeidsmigranten die voor een korte
periode verblijven op de Naaldhof. Volgens het CBS woonden er in de gemeente Oss 1682
mensen van Poolse afkomst (per 1 januari 2017). Dit is het aantal Polen dat geregistreerd staat als
inwoner van de gemeente, dus als daar de vlottende populatie op het chaletpark de Naaldhof bij
op wordt geteld, woonden er in 2017 omme nabij 2200 migranten in de gemeente Oss (Wigleven,
2018). Het is niet duidelijk in welke mate de shortstay arbeidsmigranten daadwerkelijk gebruik
maken van deze voorzieningen en deelnemen aan de activiteiten. Dit hangt af van de intentie van
de arbeidsmigranten; immigranten die van plan zijn langer te blijven en/of hun familie te laten
komen zullen eerder proberen te integreren en zijn eerder geneigd deel te nemen aan activiteiten
en gebruik te maken van voorzieningen. Deze intentie kan natuurlijk ook veranderen gedurende
het verblijf, zoals Ivar Schoppema bevestigt: ‘Mensen komen misschien puur om een paar
maanden te werken en om dan weer terug te keren, maar gaande weg gebeuren er dingen of
verandert hun intentie en sommige mensen komen zich hier vestigen.’
Voor de arbeidsmigranten is het heel belangrijk om de taal te leren, willen ze zich voor langere
tijd vestigen in Nederland. Het niet spreken van de taal lijkt voor MOE-landers die (tijdelijk)
verblijven op de Naaldhof een barrière die het ze lastig maakt om te integreren. Daarnaast is het
voor arbeidsmigranten op de Naaldhof moeilijk om contacten te maken in de omgeving van het
Chaletpark, omdat in de villawijk waarin de Naaldhof is gelegen er weinig contact en activiteit op
straat is. Dit komt doordat veel huizen ver uit elkaar staan en goed beveiligd zijn. Echter, de
voorzieningen en activiteiten in Oss kunnen we een rol spelen in de integratie van de
arbeidsmigranten.

4.1.4 Economische eigenschappen
In deze paragraaf worden de economische eigenschappen en factoren die relevant zijn voor de
casus besproken. Arbeidsmigratie is afhankelijk van de economische conjunctuur en daarom is het
bestaan van de casus in dit onderzoek volledig afhankelijk van de economie. Zoals duidelijk is
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geworden in de historie van de casus, is de bezetting van het chaletpark afhankelijk van de
economie. In een economische hoogconjunctuur zal er veel vraag zijn naar arbeiders uit Middenen Oost-Europa, waardoor de uitzendbureaus op het park meer mensen kunnen contracteren en
huisvesten op het chaletpark. In een economische laagconjunctuur of crisis, zoals in 2008 het
geval was, zal de bezetting dus veel lager zijn of zelfs een fractie van de maximale bezetting, zoals
de Naaldhof in 2008 ervaren heeft. Dit had een grote impact op het bedrijf, waarna het verlies
van het verhuur van chalets teruggewonnen moet worden uit de andere onderdelen van het
bedrijf, zoals de horeca. Bob Vink zegt hierover: ‘Het heeft ook bijna twee keer het faillissement
van de Naaldhof ingeluid, dat we in 2008 en 2001 in plaats van honderd bezette chalets, bijna
alles leeg stond en dat we meer dan anderhalf miljoen geïnvesteerd hadden.’
Naast de invloed van de landelijke economie, is het ook van belang dat er genoeg werk in de
omgeving is voor de arbeidsmigranten. Als er in de omgeving van Oss een overschot is aan
arbeidsmigranten en er op een plek elders in het land een tekort is, zullen er arbeiders
overgeplaatst worden door de uitzendbureaus. De arbeidsmigranten zijn in verschillende sectoren
in de omgeving werkzaam. Een belangrijke sector is de agrarische sector, waar de arbeiders veel
werk op het veld doen (asperges steken, aardbeien plukken, champignons kweken, enz.).
Daarnaast is fabriekswerk en werk in distributiecentra populair, zoals de distributiecentra van
grote supermarktketens. Ook zijn er arbeiders, weliswaar in mindere mate, die werken als
stukadoor (of een dergelijk beroep) voor een kleiner bedrijf.
De komst van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa is voor Oss en omgeving van
economisch groot belang, want veel arbeidsmigranten vullen vacatures in die Nederlanders niet
willen invullen, zoals werk aan de lopende band en zwaar werk op het land. Bob Vink: ‘Ik denk dat
deze mensen voor de invulling van het arbeidsproces heel belangrijk zijn, want anders denk ik dat
heel veel bedrijven echt problemen hebben, omdat we die mensen hier in Nederland gewoon
keihard nodig hebben.’ Veel bedrijven nemen dus graag MOE-landers in dienst, maar dat komt
ook door de werkmentaliteit van de arbeiders. Bob Vink legt uit: ‘We hebben een fabriek die 100
Poolse mensen in dienst hebben en die willen ook alleen maar met Poolse mensen werken.
Waarom? Omdat die mensen, als ze negen uur moeten werken, ze negen uur werken. Als ze vijf
uur moeten werken, werken ze vijf uur. Moeten ze een keer 14 uur werken, dan werken ze gewoon
14 uur.’ Deze mentaliteit biedt veel bedrijven een uitkomst bij een arbeidstekort.

4.1.5 Invloed en problematiek
Nu de verschillende eigenschappen van de casus besproken zijn, wordt er gekeken naar
problemen die er wellicht spelen omtrent de casus en naar de invloed die de arbeidsmigranten op
de Naaldhof op de omgeving en stad hebben. Het chaletpark ligt aan de rand van de stad en
tevens aan de rand van de wijk het Docfapark. Het park ligt dus redelijk afgezonderd van de rest
van de bebouwde kom, wat er voor zorgt dat de arbeidsmigranten op het park ruimtelijk
gesegregeerd wonen ten opzichte van de rest van Oss. Hierdoor merkt de directe omgeving
weinig van de situatie op het chaletpark. Er is geen geluidsoverlast vanaf het park, want de
Naaldhof hanteert een beleid waarbij het arbeidsmigranten van het park af kan zetten als ze zich
misdragen en/of overlast veroorzaken. Wel is er enigszins sprake van overlast door zwerfafval. Dit
komt doordat de Docfalaan dient als looproute naar de stad voor veel migranten. De meesten
hebben geen auto of fiets en een buslijn is er niet, dus de enige manier om in de stad te komen is
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te voet. Om het zwerfafval zoveel mogelijk te voorkomen, houdt de Naaldhof zelf haar eigen
terrein en de directe omgeving schoon.
De looproute van de Naaldhof naar de Lidl aan de Oude Molenstraat is een veelgebruikte door de
arbeidsmigranten, omdat dit de dichtstbijzijnde supermarkt is. Naast de arbeidsmigranten van de
Naaldhof komen bij deze Lidl ook MOE-landers woonachtig in stadswijken in de buurt om
boodschappen te doen. Frank van Lent, wijkcoördinator vertelt hierover: ‘Wel in en rondom de
Lidl, dat is eigenlijk het meest opvallende, de Lidl is de favoriete supermarkt voor de Polen. Als ik
door de Lidl loop, dan hoor ik haast meer Pools dan Nederlands, dus daar merk je wel dat er een
grotere concentratie van Poolse mensen moet zitten.’ Om te voorzien in de vraag naar
levensmiddelen en het aantal arbeidsmigranten op de route naar de Lidl en in de Lidl te
verminderen, is een Poolse supermarkt op het chaletpark gebouwd. Dit heeft enigszins geholpen,
maar nog steeds is de looproute belangrijk voor migranten. Dit kan niet alleen overlast
veroorzaken, maar de veiligheid van de migranten is ook in het geding. De route loopt langs een
slecht verlichte weg zonder trottoir en daar heeft de wijkraad van Zuid-Oss dan ook een
aandachtspunt van gemaakt, aangezien de verkeersveiligheid in het geding is.
Het huisvesten van het grote aantal migranten op de Naaldhof heeft, sinds met deze huisvesting
gestart is, wat kleine incidenten op het park met zich mee gebracht. In 2008 of 2009 is er een
steekpartij geweest, maar sindsdien zijn er geen grote incidenten meer voorgevallen. Bob Vink
vertelt hierover: ‘Na elf uur moet de muziek uit, de mensen zijn hier om te werken. Dus er zijn
allerlei reglementen, op het moment dat ze dat niet navolgen of dat er problemen zijn, dan kunnen
ze binnen een dag terug naar Polen toe en dan is het klaar. Wij hebben gewoon een heel streng
beleid, maar dat komt omdat wij er ook al twintig jaar ervaring mee hebben.’ Het aantal
incidenten blijft dus beperkt door het gevoerde beleid op de Naaldhof, wat onder andere inhoudt
dat de verhuur van chalets alleen bedoeld is voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Vroeger, toen de Naaldhof net begon met het huisvesten van arbeidsmigranten, konden er ook
recreanten tegelijkertijd verblijven op het park. Dit heeft over een periode van vijf á zes jaar tot
spanningen geleid tussen recreanten en arbeiders. Hierdoor moest er een keuze gemaakt worden
en toen is dus gekozen om het recreatiepark volledig te benutten als huisvesting voor migranten.
Naast kwesties die over leefbaarheid en veiligheid gaan, bestaat er ook een administratieve
kwestie omtrent de arbeidsmigranten op de Naaldhof. Als immigranten op een park wonen dat is
bedoeld voor recreatie moeten ze, net als een toerist die daar zou verblijven, toeristenbelasting
betalen. Omdat de meeste arbeidsmigranten op het park verblijven voor een onbepaalde tijd en
dat voor elke arbeider anders kan zijn, is het voor de gemeente erg lastig om erachter te komen
hoeveel toeristenbelasting er geheven moet worden (Engbersen & Snel, 2012). Een alternatief
voor het heffen van toeristenbelasting zou het zich inschrijven als inwoner van de gemeente Oss
zijn. Maar als elke MOE-lander zich moet inschrijven als inwoner van de gemeente Oss voor
onbepaalde tijd treedt er een ander probleem op, zoals Joop van Orsouw uitlegt: ‘Als iedereen
zich hier inschrijft wonen er dadelijk 20.000 mensen op die locatie op papier, terwijl er maar 700
zouden kunnen wonen, bij wijze van spreken. Dat is het punt en daarom zeggen we: “Liever niet
inschrijven.”.’ Het is voor de gemeente te ingewikkeld om van elke arbeider bij te houden hoe
lang hij op het chaletpark verblijft en of hij zich dan wel uitschrijft.
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4.2 Beeldvorming en beleidsvoering casus
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de beeld- en beleidsvorming omtrent de casus van de
Naaldhof besproken.

4.2.1 Beeldvorming
Deze paragraaf beschrijft het beeld wat er is ontstaan omtrent de situatie op de Naaldhof. De
beeldvorming is de manier waarop er naar de situatie gekeken wordt. De data om de
beeldvorming te bepalen zijn afkomstig uit de afgenomen interviews. Allereerst moet er bepaald
worden door welke mensen de beeldvorming ontstaat die hier beschreven wordt. Uiteraard zijn
de respondenten, Joop van Orsouw, Bob Vink en Frank van Lent betrokkenen bij de situatie en de
beeldvorming zal grotendeels bestaan uit de blik van deze respondenten op de casus. Daarnaast
zal de informatie die de respondenten hebben over de blik van andere mensen op de situatie, op
wie deze invloed kan hebben, besproken worden.
Over het algemeen hebben de respondenten een positief beeld van het chaletpark de Naaldhof.
Ze zien het als onvermijdelijk en als belangrijk dat arbeidsmigranten naar Nederland komen om
hier te werken, zoals de paragraaf waarin de economische eigenschappen besproken worden
verklaart. Deze arbeidsmigranten dienen allemaal gehuisvest te worden in de omgeving van hun
werkzaamheden. Voor arbeidsmigranten die maar voor een korte periode (op een plek) in
Nederland werken, is het te duur en simpelweg de moeite niet waard om een huurwoning te
zoeken. De Naaldhof biedt op haar manier een goed alternatief voor dit probleem. Volgens
wethouder Joop van Orsouw bood de Naaldhof, naast een betaalbaar alternatief voor migranten,
een goede oplossing voor het probleem van verhuur van panden aan arbeidsmigranten in de stad.
‘Want wij zagen overal huizen verschijnen die in die tijd werden opgekocht door mensen die het
wilden verhuren aan, met name, Polen. En dan gingen er vier, vijf, zes, acht, tien, net hoeveel dat
er in pasten, in een woning.’ De onderhuur van woningen in de stad gaf vaak overlast en kwam de
leefbaarheid in de wijken niet ten goede (Rusinovic et al., 2011).
Op politiek gebied wordt er met een schuin oog gekeken naar de situatie op de Naaldhof, maar
het is bijna nooit punt voor discussie geweest. De politieke partijen zien de Naaldhof als een
geschikte plek om arbeidsmigranten op te vangen, mede omdat ze ergens anders onderdak
zouden moeten hebben als de Naaldhof er niet zou zijn. Ook het spaarzaam aantal incidenten dat
er is geweest, is geen aanleiding geweest voor de gemeente om de situatie als
recreatiebestemming te handhaven. Frank van Lent, wijkcoördinator van Zuid-Oss, merkt zelf heel
weinig van de arbeidsmigranten op de Naaldhof. Dit komt vooral door de ligging van het park;
tussen de bomen en ver verwijderd van de meeste huizen in het Docfapark. Om die reden zijn er
weinig tot geen klachten van buurtbewoners over het park of de migranten. Dit in tegenstelling
tot de Lidl in de Oude Molenstraat, waarvan bewoners in de omgeving wel een beeld hebben dat
is beïnvloed door MOE-landers die er boodschappen komen doen. Frank van Lent: ‘Heel af en toe
hoor je wel eens van een bewoner: “De Lidl, daar ik baal van. Eerst woonde ik in een chique buurt
en nou zeggen ik en mijn buren: we zitten tussen de Polen in.”.’
Ook volgens Bob Vink zijn er weinig tot geen mensen die klagen over de situatie op de Naaldhof.
Hij heeft zelf geen klachten ontvangen, maar denkt wel dat er mensen zouden kunnen zijn die de
situatie liever anders zouden zien. Ook in verband met de aanstaande legalisatie, die behandeld
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wordt in de volgende paragraaf, zouden er volgens de eigenaar van de Naaldhof mensen kunnen
zijn die tegen legalisatie zijn, maar er wordt niet verwacht dat er ook daadwerkelijk bezwaar komt
vanuit omwonenden in het Docfapark.

4.2.2 Beleidsvoering
Sinds 1998 verblijven er arbeidsmigranten op chaletpark de Naaldhof. Omdat het chaletpark
voorheen werd gebruikt als camping voor recreanten, heeft het een recreatieve bestemming.
Toentertijd werd het door de gemeente gezien als een goede oplossing voor het
huisvestingsprobleem dat er bestond voor arbeidsmigranten; er zou een plek zijn voor de
arbeiders buiten de stad, waardoor er geen overlast in wijken zou kunnen zijn. Ivar Schoppema,
beleidsadviseur, vertelt hierover: ‘Het is niet zo dat er in het verleden ooit expliciet een besluit is
genomen om de situatie te gedogen. Het is meer eigenlijk, om die woorden te gebruiken, op zijn
beloop gelaten. Het is ooit ontstaan en daar is niet direct op gehandeld.’ Het gedoogbeleid
omtrent bewoning op de Naaldhof is dus niet als zodanig ingevoerd, het is op een natuurlijke
wijze ontstaan. Dat deze situatie zo lang heeft kunnen bestaan is te danken aan het beheer van
het chaletpark. De chalets worden vaak gecontroleerd en de veiligheid op het park wordt
gewaarborgd. Daarnaast is het park goed bijgehouden en het aantal voorzieningen is verbeterd en
toegenomen, zodat de arbeidsmigranten een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben.
Na bijna twee decennia is er uiteindelijk voor gekozen om te beginnen met het legalisatieproces.
Dat de situatie zo lang gedoogd is, heeft te maken met de beleidslijn van de provincie. De
provincie staat niet toe dat er legale bewoning is op een terrein dat bestemd is voor recreatie en
deze beleidslijn wordt hard verdedigd. Dit was een belemmering voor de Naaldhof, maar in 2015
heeft de provincie de gemeente dan toch de ruimte gegeven om toe te werken naar legalisatie.
De rede voor deze keuze is de ligging van de Naaldhof, dat eigenlijk tegen de stad aan ligt. Dat de
huisvesting goed was geregeld en dat de Naaldhof er al bijna 20 jaar ervaring mee had, heeft ook
meegespeeld. Het proces voor legalisatie is een langdurig proces, omdat er veel stappen gezet
moeten worden en het proces van veel partijen afhankelijk is. Joop van Orsouw: ‘Ik vraag iets aan
jou, jij antwoordt een half jaar niet, nou dan loopt het een half jaar vertraging op. Ik antwoord er
vervolgens ook weer een half jaar niet op, dan zijn we een jaar verder en dan hebben we twee
dingen gedaan.’ Begin 2018 is er uiteindelijk een definitief voorstel voor legalisatie gedaan.
Vervolgens is de legalisatie afhankelijk van een aantal onderzoeken op het chaletpark, zoals een
geluidsonderzoek om te controleren of er geen sprake is van geluidsoverlast en een
rioleringsonderzoek om de kwaliteit van de afvoer en het riool te controleren. De eigenaar van
het park dient deze onderzoeken zelf uit te voeren en de resultaten in te dienen. Daarna kan de
bestemmingsplanprocedure gestart worden, die een half jaar tot driekwart jaar duurt. Hierna is er
ruimte voor inspraak en bezwaarmogelijkheden, waarbij belanghebbenden vragen kunnen stellen
of bezwaar kunnen maken tegen legalisatie. Om bezwaar te kunnen maken, moet men belang
hebben bij de situatie op het chaletpark. Een belanghebbende kan een bewoner in de buurt zijn,
een bedrijf in de buurt, een concurrerend bedrijf of een andere partij die direct beïnvloed kan
worden door de situatie op het chaletpark. Als een bewaar wordt afgewezen, kan de partij die
bezwaar maakt in hoger beroep gaan. Er wordt echter niet verwacht dat er bezwaarhebbenden
zijn, omdat er de afgelopen 20 jaar amper klachten zijn geweest over het chaletpark. Voordat de
legalisatie compleet is, moet het voorstel voor bestemmingswijziging door de gemeenteraad
heen. Zowel Joop van Orsouw als Bob Vink verwachten hier geen problemen mee, aangezien de
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situatie al zo lang als zodanig bestaat, dat het politiek niet gevoelig ligt. Het is nog onduidelijk
wanneer de legalisatie rond is, want dat is afhankelijk van de verschillende onderdelen van het
proces.
De legalisatie houdt in dat de chalets op de Naaldhof bestemd zijn voor tijdelijke bewoning voor
tien jaar. In de praktijk verandert er weinig zodra de legalisatie rond is. De arbeidsmigranten
zullen zelf weinig tot niets merken van de verandering in het bestemmingsplan voor het
chaletpark. De maximale periode dat arbeidsmigranten mogen verblijven in een chalet verandert
niet ten opzichte van het gedoogbeleid, het is nog steeds bestemd voor tijdelijke bewoning. De
chalets voldoen al aan alle eisen die er gesteld worden als ze bedoeld zijn voor tijdelijke
bewoning. Deze eisen zijn vastgelegd in een convenant: Een overeenkomst tussen verschillende
betrokken partijen omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten in Oss. In het convenant wordt
het volgende overeengekomen:
‘Komen overeen: Samen te bevorderen dat er voldoende, veilige en kwalitatief passende
huisvesting voor arbeidsmigranten binnen de gemeente Oss beschikbaar is in een goede
balans met de leefbaarheid van bestaande wijken en buurten. En met oog op dit
gezamenlijk doel met elkaar dit convenant aan te gaan, in beginsel voor de duur van drie
jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar.’ (Gemeente Oss, 2017)
De partijen die het convenant hebben ondertekend zijn verschillende huisvesters van
arbeidsmigranten in Oss, dit zijn uitzendbureaus en (vastgoed)bedrijven, en de gemeente Oss, die
het convenant tevens heeft opgesteld. Het convenant legt regels vast voor fysieke voorwaarden
van een woning, zoals de maximale capaciteit van een chalet, de minimale afstand tussen chalets,
de brandveiligheid, enzovoort. Daarnaast komen ook arbeidsvoorwaarden aan bod en zijn er
regels vastgelegd voor het stimuleren van integratie en het leren van de taal. Doordat het
convenant al gelde voor de legalisatie van de Naaldhof in gang werd gezet, was de huisvesting van
arbeidsmigranten op de Naaldhof al op orde.
Een belangrijk motief voor de betrokken partijen om te legaliseren is het verschaffen van
duidelijkheid voor de belanghebbenden na bijna 20 jaar gedoogbeleid. Vooral voor de gemeente
en de Naaldhof geeft de legalisatie meer zekerheid, zo maakt Joop van Orsouw duidelijk: ‘De
eigenaar hoeft dan niet elke keer te denken dat er op een dag een ME-eenheid de camping komt
ontruimen.’

4.2.3 Naaldhof vs. Woonwijk
De Naaldhof biedt plaats aan een groot aantal arbeidsmigranten en daardoor is er een grote
concentratie MOE-landers woonachtig op het chaletpark. Zoals in voorgaande paragrafen is
uitgelegd, bood de huisvesting op de Naaldhof een goede oplossing voor de problematiek die
ontstond in wijken waar arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa woonden. Ondanks dat de
meeste arbeidsmigranten (die tijdelijk in Oss verblijven) nu op de Naaldhof wonen, zijn er ook
short-stay arbeidsmigranten woonachtig in verschillende wijken in Oss. In deze paragraaf wordt
besproken hoe de situatie op de Naaldhof verschilt van een situatie waarin arbeidsmigranten
(tijdelijk) in een normale woonwijk verblijven, niet gescheiden van andere inwoners in Oss.
Over het algemeen wordt er positief gekeken naar de situatie op de Naaldhof, afgezien van de
geringe overlast en sporadische incidenten die worden veroorzaakt door de arbeidsmigranten op
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de Naaldhof. Met de respondenten is niet alleen gesproken over de situatie op de Naaldhof;
andere plekken in Oss waar MOE-landers wonen zijn ook ter sprake gekomen. Zo sprak
wijkcoördinator Frank van Lent over de arbeidsmigranten op de Molenweg, dichtbij de Lidl in de
Oude Molenstraat: ‘En een stukje verderop, aan de Molenweg, daar zitten ook nogal wat
arbeidsmigranten. En die straat heeft een slechtere naam dan de Naaldhof.’ Deze straat lijkt dus
een slechter imago te hebben dan de huisvesting op de Naaldhof. Dit is te verklaren door overlast
die er wordt ondervonden, veroorzaakt door de arbeidsmigranten. De arbeiders gaan daar naar
hun werk met een auto, of worden opgehaald. Dit levert parkeeroverlast op en soms ook
geluidsoverlast. ‘Ik hoor wel eens dat er een persoon rijdt en de mensen ophaalt, tenminste bij de
Molenweg. De bewoners zeggen wel eens: “Dan stopt er een discotheek; boemkeboemkeboem,
dan staat hij weer vijf minuten te wachten tot die ander beneden is en ingestapt is.”.’
Behalve overlast van auto’s werd er ook geluidsoverlast in het algemeen ervaren, zoals Joop van
Orsouw over arbeidsmigranten in woonwijken uitlegt: ‘Kijk, als er nou om twee uur ’s nachts nog
mensen staan te praten buiten en je woont daarnaast, dan hoor je dat en dat is heel lastig als je
daardoor niet in slaap kunt komen. Ze doen niets verkeerd, als er andere mensen hadden gewoond
was er niks aan de hand geweest.’ Deze overlast is met name te verklaren door een andere
leefpatroon en soms ook andere werktijden. Naast geluidsoverlast was er sprake van overlast
door afval. Deze vormen van overlast worden niet rondom de Naaldhof ervaren, doordat de
Naaldhof aan de rand van de stad gelegen is, zonder directe omwonenden. Joop van Orsouw: ‘Om
minder, of beter gezegd, minder kans op overlast te hebben in woonwijken, was het wel handig
dat de Naaldhof zoveel arbeidsmigranten opving. Want de Naaldhof, daar heeft eigenlijk niemand
last van.’ De overlast werd met name veroorzaakt door migranten die kort verbleven. De duur van
het verblijf zorgde ervoor dat de migranten niet de kans hadden om zich te mengen met
buurtbewoners en om zich aan te passen aan een buurt, waardoor dezelfde soort overlast steeds
terugkomt zodra er nieuwe arbeidsmigranten komen te wonen, zoals Frank van Lent van een
buurtbewoner heeft vernomen: ‘Een vrouw vertelde: “Er komen vijf Polen en dan nodig ik ze uit op
de koffie. Daardoor draaien ze ’s avonds geen muziek meer, ze weten wanneer ze het vuilnis
buiten moeten zetten; ze houden voortaan rekening met de buurt. Als ik dat voor elkaar heb,
worden ze door het uitzendbureau vervangen door vijf nieuwen en dan kan ik weer van voren af
aan beginnen.”.’ Hiernaast was de situatie in woningen waar veel arbeidsmigranten werden
gerouleerd ondoorzichtig en het was moeilijk om te controleren of de huizen voldeden aan alle
eisen en of ze niet overbewoond werden. Deze short-stay migranten verblijven nou veelal op het
chaletpark de Naaldhof, wat rust geeft aan buurten waar voorheen veel arbeidsmigranten werden
gerouleerd.
Er wonen nog steeds arbeidsmigranten in wijken in Oss, maar dit zijn vooral migranten die van
plan zijn langer te blijven en migranten die zich definitief hebben gevestigd en hun familie hebben
laten overkomen. Doordat er is Oss veel MOE-landers wonen en er eerder problematiek is
geweest met short-stay migranten in de wijken, heeft de Naaldhof zich als een beter alternatief
voor huisvesting kunnen bewijzen. Dit heeft er voor gezorgd dat de beeldvorming rondom de
arbeidsmigranten op de Naaldhof positief is, het wordt gezien als een oplossing en dit heeft een
grote rol gespeeld in de beleidsvoering omtrent de Naaldhof.
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4.3 Huisvesting op recreatieparken in Nederland
In het eerste deel van de resultatenanalyse zijn de onderzoeksresultaten specifiek voor de casus
behandeld door middel van het analyseren van de diepte-interviews met de respondenten die
betrokken zijn bij de situatie van de Naaldhof. In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten
van het onderzoek op een algemeen niveau behandeld, waarvoor verschillende artikelen en het
interview met Tineke Lupi als belangrijkste bronnen dienen. Dit zal onder meer de algemene
beeld- en beleidsvorming elders in het land behandelen. Daarnaast komt de manier waarop er in
de politiek en maatschappij naar soortgelijke situaties wordt gekeken aan bod en wordt de
manier waarop andere recreatieparken worden gebruikt voor de huisvesting van
arbeidsmigranten besproken.

4.3.1 Beeldvorming
In Nederland is er een grote vraag naar arbeidsmigranten. Met name bedrijven in de
distributiesector en tuin- en landbouw hebben veel lager opgeleide arbeidskrachten nodig die in
Nederland niet genoeg te vinden zijn. De vele arbeidsmigranten die naar Nederland komen,
hebben ook huisvesting nodig. De kant van huisvesting wordt gezien als de ‘bottleneck’ voor
bedrijven die arbeidsmigranten in dienst hebben en ook gemeentes zien dat het huisvesten van
migranten een probleem is. De krapte op de woningmarkt zorgt ervoor dat er uit moet worden
geweken naar tijdelijke woningen. Zoals de casus van de Naaldhof duidelijk heeft gemaakt, kan
het een goede oplossing zijn voor gemeentes met een recreatiepark dat zijn toeristisch
perspectief heeft verloren. Uit een recent dossier blijkt dat er naar schatting 1500 van de 4300
campings en recreatieparken in Nederland niet vitaal is, wat wil zeggen dat er geen markt meer
voor is (Zandstra, 2019). Een aanzienlijk aantal van deze recreatieparken zou onder andere
gebruikt kunnen worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Toch is het huisvesten van
arbeidsmigranten niet zo vanzelfsprekend, zoals Tineke Lupi duidelijk maakt: ‘Het liefst willen we
dat deze mensen hier werken, want dat is hard nodig. Maar vervolgens moeten ze oplossen in het
niets, want we willen eigenlijk liever niet dat ze van onze voorzieningen gebruik maken, dan
mogen ze er niet meer zijn.’
Toen huisvesting voor migranten nog minder aandacht kreeg, omdat het nog niet veel problemen
veroorzaakte, werden arbeiders overal ondergebracht (bedrijventerreinen, oude kantoorpanden,
etc.). De laatste jaren zijn de regels voor huisvesting aangescherpt en wordt er meer op
gecontroleerd. Echter, door de hoge woningnood zien gemeenten nog weleens door de vingers
dat een recreatiepark gebruikt wordt voor huisvesting, ook al is dat (vaak) in strijd met het
bestemmingsplan (Van Raalte, 2018). Toch zien de meeste gemeenten een dergelijke situatie niet
zitten. Deze manier van huisvesting kan weliswaar een oplossing zijn voor de korte termijn, maar
voorkomt dat er wordt nagedacht over structurele huisvesting voor arbeidsmigranten. Hoogleraar
Engbersen stelt: ‘Het lijkt me niet verstandig dat recreatieparken structureel worden gebruikt als
buffer voor acute woningnood voor arbeidsmigranten’ (Van Raalte, 2018).
Dat gemeenten liever geen migranten op recreatieparken zien, heeft ook te maken met illegale
praktijken die plaatsvinden op sommige recreatieparken en de woonsituatie waarin
arbeidsmigranten op een dergelijk park verkeren. Een bekend voorbeeld hiervan is Fort Oranje,
een voormalige camping in het Brabantse Rijsbergen die in 2017 is ontruimd vanwege de
verloedering en criminaliteit. De camping werd bewoond door mensen die onder de radar wilden
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blijven, criminelen en ook arbeidsmigranten (Ullenbroeck, 2018). Fort Oranje heeft veel negatieve
invloed gehad op de beeldvorming omtrent recreatieparken die niet meer in trek zijn bij toeristen.
Het is een soort doemscenario wat gemeenten koste wat kost willen vermijden.
Naast de angst voor problematiek is er de maatschappelijke druk van inwoners van gemeentes.
Die vrezen voor verkeersdrukte, onveilige situaties en overlast in het algemeen, waardoor
gemeenten het liefst terughoudend blijven als het gaat om het toestaan van huisvesting op
recreatieparken (Westerveld, 2019). Kortom, gemeentes zijn heel bang om iets te doen op het
gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten als het negatieve effecten met zich mee zou
kunnen brengen. Tineke Lupi noemt de gemeente Putten als voorbeeld voor deze angst. In deze
Gelderse gemeente was een beleidsnota ontworpen waarin werd gesteld dat een deel van de
recreatieparken in de gemeente de recreatieve bestemming zou behouden en het andere deel
benut kon worden voor huisvesting. Vervolgens wilde een exploitant een recreatiepark
exploiteren en geschikt maken voor arbeidsmigranten. De gemeente had echter geen vertrouwen
in de exploitant, die wellicht een louche ondernemer zou zijn, waardoor het hem erg moeilijk is
gemaakt en het haast niet meer aantrekkelijk was voor de exploitant om zijn plan door te zetten.
De plannen die er zijn voor (tijdelijke) huisvesting worden wel vaker niet gerealiseerd, zo legt
Tineke Lupi uit: ‘In het Westland hadden we bijvoorbeeld ooit een keer dertien plannen voor
huisvesting voor arbeidsmigranten, daar is er nooit een van gerealiseerd.’ Zodra een voorstel voor
de gemeenteraad komt en de situatie ligt enigszins politiek of maatschappelijk gevoelig, komt het
niet door de stemming heen. Met name als de verkiezingen naderen, is de lokale politiek heel
voorzichtig met het meewerken aan plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten, daar winnen
politieke partijen namelijk geen stemmen mee. Bovendien voelt een gemeente zich soms niet
verantwoordelijk, mocht het zo zijn dat de arbeidsmigranten in een andere gemeente werken.
Frank van Gool, ceo van uitzendbureau Otto Workforce: ‘Iedereen wil goede huisvesting, maar als
het op de uitvoering aankomt dan is de houding: ‘not in my back yard’’ (Westerveld, 2019).
Het blijkt voor huisvesters en uitzendbureaus erg moeilijk om gemeenten ervan te overtuigen dat
ze hen een recreatiepark moeten laten exploiteren. De kans van slagen van huisvesting op een
recreatiepark is afhankelijk van het wederzijdse vertrouwen tussen de exploitant en de gemeente.
Lokaal bekend staan als een betrouwbare ondernemer, bijvoorbeeld, kan in het voordeel spelen
van een exploitant als die van plan is arbeidsmigranten te huisvesten. Ook een gerenommeerd
uitzendbureau zal eerder toestemming krijgen van de gemeente om migranten te huisvesten dan
een klein, onbekend uitzendbureau.
Ondanks het negatieve beeld dat er in veel gemeenten heerst, zijn er lokaal ook voorstanders van
huisvesting buiten de reguliere woningmarkt, niet alleen op recreatieparken, maar ook op tijdelijk
gebouwde locaties, dicht bij de werkgever van de migranten. In Waalwijk is er een complex naast
het distributiecentrum van Bol.com, speciaal voor arbeidsmigranten die daar werken. Wethouder
Bakker van de gemeente Waalwijk zegt hierover: ‘Op deze manier krijg je aan de ene kant meer
rust in de woonwijken en minder druk op de woningvoorraad. Aan de andere kant hoeven de
medewerkers niet uren in een busje heen en weer gereden te worden na een lange werkdag’
(Westerveld, 2019).
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4.3.2 Beleidsvoering
Het toestaan van huisvesting in een gemeente hangt ook af van het beleid dat de gemeente voert
omtrent recreatieparken. Normaal gesproken is een recreatiepark alleen bedoeld voor recreatie,
het heeft dan een uitsluitend recreatieve bestemming. In dit geval zal het in eerste instantie lastig
zijn om arbeidsmigranten te huisvesten op een recreatiepark met toestemming van de gemeente.
In het geval van veel bestaande parken waar arbeidsmigranten gehuisvest worden, is de
huisvesting geleidelijk ontstaan, net zoals op het chaletpark bij de Naaldhof. Een gemeente
onderneemt bij een dergelijke situatie in de loop der jaren geen actie, waardoor de huisvesting
kan groeien. Op die manier ontstaat er vanzelf een gedoogsituatie, terwijl gemeenten een
gedoogbeleid niet als zodanig hebben ingevoerd. Na verloop van tijd verlangen vetrokken partijen
naar duidelijkheid in de situatie, inclusief de gemeente zelf. Er zal dan een andere oplossing
moeten worden gevonden voor het gedoogbeleid, wat twee kanten op kan. De gemeente kan
toewerken naar legalisatie van de huisvesting op een recreatiepark, waardoor arbeidsmigranten
volledig legaal op een recreatiepark kunnen wonen dat bestemd is voor bewoning. Het
belangrijkste onderdeel van een legalisatie is het wijzigen van het bestemmingsplan van de
betreffende locatie. De chalets, caravans of bungalows krijgen dan in plaats van een recreatieve
functie een logies-functie, wat ze geschikt maakt voor (tijdelijke) bewoning (Van der Krabben &
Wolff, 2014). Zo heeft de provincie Limburg besloten dat arbeidsmigranten maximaal tien jaar op
recreatieparken mogen verblijven. Echter, permanente bewoning wordt verboden en is er alleen
ruimte voor tijdelijke huisvesting van mensen die acuut een woning nodig hebben, waaronder
arbeidsmigranten (L1mburg, 2014).
Naast de mogelijkheid tot legalisatie, kan de gemeente aan de andere kant kiezen om de situatie
te handhaven. Dit wil zeggen dat de accommodaties op het recreatiepark alleen nog maar
gebruikt mogen worden voor recreatie. Als bewoning eerst gedoogd is, zullen de bewoners, in het
geval van handhaving, van het recreatiepark af moeten. Onder andere in de gemeente Beuningen
gebeurt dit. Na het steeds vaker binnenkrijgen van klachten dat de recreatiewoningen niet voor
recreatie werden gebruikt, hield de gemeente een controle bij het park. Daaruit bleek dat er veel
arbeidsmigranten illegaal op het park wonen. Van de 450 mensen die werden gecontroleerd, was
bijna 90 procent arbeidsmigrant, waarvan er veel werkzaam waren voor uitzendbureau Otto
Workforce (Strijbosch, 2019). De gemeente gaat tegen de situatie optreden door middel van
handhaving. Op den duur moeten alle onrechtmatige bewoners van het park af, maar dat gaat
niet in een handomdraai, zo vertelt burgemeester Bergman van de gemeente Beuningen: ‘Er zal
echt niet gezegd worden: u moet morgen uw huis verlaten. Dit is niet een traject dat binnen vier
weken is afgrond en ook niet binnen vier maanden.’ (Deurloo & Govers, 2019).
Niet alleen in de gemeente Beuningen wordt de situatie met arbeidsmigranten op een
recreatiepark gehandhaafd. Er zijn verschillende voorbeelden te vinden van recreatieparken die
(gedeeltelijk) bewoond werden door arbeidsmigranten en die ontruimd moesten worden door
handhaving van de gemeente. In veel gevallen is het zo dat er al enige tijd arbeidsmigranten op
het recreatiepark woonachtig waren en dat de gemeente het eerst een tijd op zijn beloop heeft
gelaten. In het Zeeuwse Hoek, gemeente Terneuzen, werd recreatiepark Marina Beach door de
gemeente gedwongen de arbeidsmigranten die er woonden de deur te wijzen. De gemeente had
het recreatiepark de kans gegeven om huisvesting voor arbeidsmigranten te faciliteren, maar het
park heeft die kans niet goed aangegrepen. Er was sprake van overlast en de vereniging van
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bungaloweigenaren stond op een gegeven moment lijnrecht tegenover de arbeidsmigranten (Van
der Werf, 2018). Dat er talrijke voorbeelden zijn, zoals deze, van recreatieparken waar huisvesting
van arbeidsmigranten niet verloopt of is verlopen zoals het zou moeten, heeft implicaties voor het
beleid dat gemeenten hanteren ten aanzien van recreatieparken waar arbeidsmigranten wonen,
of recreatieparken waar ze zouden kunnen wonen.

4.3.3 Combinatie van bestemmingen
Toch zijn er ook gemeentes die huisvesting op recreatieparken graag gedogen, mede om te
voorkomen dat er niet nog meer druk ontstaat op de bestaande huizenmarkt. Daarnaast is het
ook van economisch belang dat recreatieparken hun accommodaties kunnen verhuren (aan
arbeidsmigranten). Het verzekeren van het voortbestaan van recreatieparken is namelijk een
reden voor gemeenten om huisvesting toe te staan. Buiten het toeristische seizoen zijn de
inkomsten laag en dan komt het goed uit voor recreatieparken als ze hun accommodaties toch
bezet kunnen houden. Tineke Lupi: ‘Zeker de gemeenten waar vakantieparken echt belangrijk zijn,
zoals op de Veluwe, of in Zeeland of Brabant, waar recreatie gewoon heel belangrijk is voor de
economie, daar staan ze dat dan gewoon toe, want dan weten ze in ieder geval dat dat
vakantiepark niet verdwijnt.’ Het gevolg hiervan is dat recreatieparken voor recreanten,
permanente bewoners en arbeidsmigranten gebruikt worden, vaak tegelijkertijd. In dergelijke
parken zijn weliswaar gedeeltes gereserveerd voor één groep, maar alsnog ontstaan er
problemen. Het park krijgt op deze manier een dubbelbestemming, terwijl dat niet is toegestaan
volgens het bestemmingsplan. Dit is ook een oorzaak voor de overlast die plaatsvindt op een park.
Arbeidsmigranten en recreanten verblijven op een recreatiepark om compleet verschillende
redenen en dat levert vaak botsing en conflict op. Daardoor verliest een park snel zijn toeristisch
perspectief; als toeristen immers weten dat ze samen met arbeidsmigranten zullen verblijven op
hun vakantie, zullen ze liever ergens anders heen gaan.
Tineke Lupi legt uit waarom ondernemers deze mix toestaan op hun park: ‘Heel veel ondernemers
die hier mee beginnen pakken het op als een soort strohalm; “Ik moet maar iets proberen, zodat ik
een beetje m'n hoofd boven water kan houden.” Af en toe heb ik het idee dat ze gewoon maar
alles aangrijpen en dat daar niet een heel duidelijk plan achter zit.’ Voor gemeenten is het lastig
om in te grijpen bij een situatie waar zowel permanente bewoners, recreanten als
arbeidsmigranten verblijven.
Bob Vink, eigenaar van de Naaldhof, heeft er voor gekozen om het chaletpark volledig te richten
op arbeidsmigranten; er wordt al lange tijd niet meer gerecreëerd en permanente bewoners zijn
er ook niet. Huisvesting op een recreatiepark kan goed werken, mits er daadwerkelijk wordt
gefocust op de juiste doelgroep. Bob Vink: ‘Je kan bijvoorbeeld niet zeggen: “Ik ga een deel van
mijn hotel als huisvesting gebruiken voor Poolse arbeidsmigranten en een ander deel gebruiken als
viersterrenhotel.” Dat werkt niet en dat is hetzelfde met arbeidsmigranten op het park, dat doe je
wel of dat doe je niet.’ Als de gemeente deze richtlijn aanmoedigt, weet een
recreatieparkeigenaar waar hij aan toe is.

4.3.4 Wonen op een recreatiepark
Arbeidsmigranten kunnen op verschillende manieren op een recreatiepark terechtkomen. Vaak
vinden ze werk via een uitzendbureau dat, behalve het werk, ook huisvesting en vervoer regelt.
De uitzendbureaus bieden onder andere huisvesting aan op recreatieparken en werken samen
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met de eigenaar of exploitant van het park, zoals bij de Naaldhof het geval is. Daarnaast gebeurt
het dat migranten zelf onderdak zoeken en dan komen ze vaak uit, zeker in het geval van tijdelijk
werk, bij een recreatiepark. Op de recreatieparken waar ze dan komen te wonen, soms geregeld
via vrienden of familie die er al wonen, is de huisvesting vaak minder goed geregeld en is er geen
uitzendbureau om op terug te vallen. In het laatste geval is de woonsituatie niet gereguleerd en is
er veel minder toezicht op woonomstandigheden.
Als arbeidsmigranten zelf niets kunnen vinden in eerste instantie en ze niet voor een
uitzendbureau werken, kunnen ze terecht bij een organisatie die onder andere arbeidsmigranten
huisvest. Flexwonen regelt huisvesting voor arbeidsmigranten op onder andere recreatieparken
(Flexwonen, 2019). Als een onderneming arbeidsmigranten wil huisvesten op een recreatiepark,
zullen de woningen eerst moeten voldoen aan het SNF-keurmerk (Stichting Normering
Flexwonen). ‘Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de
norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen’ (Stichting
Normering Flexwonen, 2019). Deze instantie heeft een normenset ontwikkeld waar de huisvesting
voor arbeidsmigranten aan moet voldoen. Dit betreft normen op het gebied van ‘ruimte en
privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en
goed werkgeverschap’ (Stichting Normering Flexwonen, 2019). De SNF houdt jaarlijks controles op
alle SNF-gecertificeerde locaties en mocht een locatie niet voldoen aan de norm, dan wordt deze
uitgeschreven. Naast regulering door de SNF kan er op gemeentelijk niveau een convenant
omtrent huisvesting voor arbeidsmigranten opgesteld zijn, zoals in de gemeente Oss. Dit
convenant bepaalt op gemeentelijk niveau hoe de richtlijnen voor huisvesting van
arbeidsmigranten zijn.
Als een arbeidsmigrant op een recreatiepark gaat wonen moet hij huur betalen. Als een arbeider
via een uitzendbureau in een recreatiewoning woont, wordt de huur van het salaris dat ze
verdienen afgetrokken. Dit is wettelijk vastgelegd op maximaal 25 procent van het salaris. Als een
arbeider op eigen houtje op een recreatiepark is gaan wonen, wordt de huur direct aan de
parkeigenaar betaalt. De huur van een recreatiewoning is vaak relatief hoog voor hetgeen wat de
arbeider krijgt. Parkeigenaars kiezen niet alleen voor verhuur aan arbeidsmigranten omdat het
park recreatief niet meer in trek is, maar ook omdat er op die manier meer geld aan valt te
verdienen dan aan verhuur aan toeristen en recreanten. De recreatiewoningen zijn immers de
hele maand bezet. De arbeidsmigranten dienen voor recreatieparkeigenaren en uitzendbureaus
soms puur als verdienmodel, waardoor uitbuiting op de loer kan liggen. Recreatiepark de Groene
Heuvels in de gemeente Beuningen, aangesloten bij Otto Workforce, verhuurde huisjes voor zes
arbeidsmigranten: ‘Stel dat ze er met zijn zessen wonen. Dan levert een huisje 2.180 euro op’,
aldus Bergman. ,,Dat is een aardig verdienmodel.” Andere huurders van het park zijn maandelijks
tussen de 850 en 1.150 euro kwijt voor een bungalow.’ (Deurloo en Govers, 2019).
In de landelijke politiek zijn er, ondanks de problematiek, wel positieve geluiden over huisvesting
van arbeidsmigranten op recreatieparken. Minister Ollongren van binnenlandse zaken gelooft dat
huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken tot de mogelijkheden behoort als die
onvoldoende worden gebruikt als toeristische bestemming. ‘Al deze mensen leveren een
belangrijke bijdrage aan onze economie en het is daarom belangrijk dat er voldoende kwalitatieve
en betaalbare huisvesting is.’ (Rubio, 2019).
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Huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken is van groot belang en het gebeurt ook veel,
maar vaak ontstaan er van te voren of na verloop van tijd problemen tussen migranten en andere
permanente bewoners op het park of is er overlast rondom een park en in de woonplaats waar de
migranten zich begeven. Daarnaast komt het voor dat de huisvesting niet aan de normen voldoet
of dat er sprake is van te hoge huurprijzen. Ook botst de huisvesting vaak met het beleid van de
gemeente, doordat huisvesting eerst gedoogd is en de beleidsvoering op een gegeven moment
veranderd is of dat huisvesting in eerste instantie al verboden wordt.
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5. Conclusie en reflectie
In hoofdstuk 4 zijn alle resultaten van het onderzoek geanalyseerd waarna in dit hoofdstuk de
conclusie van het onderzoek opgemaakt zal worden. In hoofdstuk 5.1 zal er een antwoord worden
gegeven op de deelvragen en vervolgens de hoofdvraag. In hoofdstuk 5.2 wordt er kritisch
gereflecteerd op de methode, de theorie, de resultaten en het proces van het onderzoek.

5.1 Conclusie
De doelstelling van het onderzoek was het leveren van een bijdrage aan de bestaande kennis van
de beeldvorming en beleidsvoering omtrent recreatieparken die gebruikt worden voor huisvesting
van arbeidsmigranten. Deze doelstelling wordt getracht te bereiken door een antwoord te geven
op de hoofdvraag, zoals deze geformuleerd is in paragraaf 1.5:
Op welke manier vindt er een wisselwerking plaats tussen de fysieke, sociale en economische
eigenschappen van een situatie waarin een recreatiepark gebruikt wordt voor tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa, de beeldvorming die omtrent
deze huisvesting bestaat en de wijze waarop deze behandeld wordt in de lokale beleidsvoering?
Om een compleet antwoord te geven op de centrale vraag, worden eerst de deelvragen
beantwoord aan de hand van de resultaten.
1. Welke eigenschappen van een situatie waarin een recreatiepark bewoond wordt door
arbeidsmigranten kunnen er worden onderscheiden?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de resultaten uit de casus. De eigenschappen van
de situatie op het chaletpark de Naaldhof zijn onder te verdelen in drie categorieën: Fysieke,
sociale en economische eigenschappen. Uit deze eigenschappen volgde ook een mate van
problematiek die op en in de omgeving van het park heerst. Bij het analyseren van de resultaten
bleken een aantal eigenschappen belangrijker dan andere, die besproken zullen worden.
Daarnaast wordt betekenis gegeven aan de eigenschappen; wat deze betekenen voor de algehele
situatie op het park en de huisvesting van arbeidsmigranten.
Het huisvesten van arbeidsmigranten op de Naaldhof is eigenlijk per toeval begonnen toen de
toeristen wegbleven en de eigenaar de kans kreeg chalets te plaatsen en deze te verhuren.
Langzaam zijn er door de jaren heen meer arbeidsmigranten komen wonen, op een gegeven
moment ook vanuit Midden- en Oost-Europa, de bevolkingsgroep die centraal staat in dit
onderzoek. De professionaliteit nam ook toe door de jaren heen. De keuze voor het huisvesten
van alleen arbeidsmigranten is al vrij snel gemaakt en dit is volgens de eigenaar een goede keuze
geweest, aangezien er voorheen wat conflict en spanning was.
Op economisch gebied is de arbeidsmigratie voor de gemeente Oss van groot belang. De
bedrijven die veel arbeidsmigranten in dienst hebben zijn distributiecentra en land- en tuinbouw
bedrijven. De respondenten gaven aan dat deze bedrijven zonder deze arbeiders een groot
probleem zouden hebben. Kanttekening hierbij is dat de vraag naar arbeidsmigranten grotendeels
afhankelijk is van de economische conjunctuur. Dit heeft de Naaldhof ondervonden tijdens de
economische crisis in 2008, toen de bezetting op het park heel laag was.
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Een belangrijke sociale eigenschap is het motief dat arbeidsmigranten hebben om te komen
werken en wonen in Oss. Het grootste gedeelte komt naar Nederland om tijdelijk te werken, geld
te verdienen en weer terug te gaan. De periode dat de migranten op het park verblijven is
maximaal zes maanden per keer, dus een heel korte periode om te integreren in de gemeente
Oss, vooral door de taalbarrière. Toch kan een verblijf op het chaletpark dienen als een opstap
naar een langere periode of vestiging in Oss, dan wel Nederland. Het aantal voorzieningen en
activiteiten voor de Poolse gemeenschap is hoog, dus dit kan hier invloed op hebben.
Het chaletpark ligt achter het hotel en restaurant van de Naaldhof, maar wordt strikt gescheiden
gehouden; hotel- en restaurantgasten merken in principe niets van de huisvesting. Het verhuur
gebeurt via uitzendbureaus, die de migranten via een all-in-one contract vervoer, werk en
huisvesting bieden. De Naaldhof regelt zelf alleen het verhuur, maar investeert wel veel in de
voorzieningen op het park, wat een belangrijke factor is voor een prettig verblijf voor de
arbeidsmigrant. Buiten werktijd om kunnen de bewoners naar de supermarkt, wasserette,
volleybalveld of ze kunnen gebruik maken van hun eigen wifi-netwerk in de chalet. Daarnaast zijn
er wel eens activiteiten op het terrein. Dit zorgt er voor dat de arbeidsmigranten zich niet hoeven
te vervelen en er dus minder kans op overlast is op het terrein. Het parkbeheer hanteert een
duidelijk en streng beleid dat volgens de eigenaar en de gemeente effectief is; er zijn amper
incidenten geweest. Ook voorkomt het dat ze rondhangen in de omgeving, waarover weinig tot
geen klachten geweest zijn. De ligging van het park aan de rand van een villawijk in een bos is een
eigenschap die er voor zorgt dat de overlast in de omgeving in elk geval beperkt blijft. Het park
ligt, voor een voormalig recreatiepark, relatief dicht bij de bebouwde kom en de stad. Hierdoor
zitten arbeidsmigranten niet ‘opgesloten’ op het park en kunnen ze naar de stad toe lopen. Dit is
een goede eigenschap, maar brengt wel het nadeel mee dat de donkere bosweg van de Naaldhof
naar de stad (Docfalaan) veel belopen wordt. De meeste migranten hebben immers geen ander
vervoer. Dit komt de (verkeers)veiligheid niet ten goede en hier ligt dan ook een deel van de
problematiek. De weg leidt ook naar de Lidl, waar signalen zijn geweest van overlast door
arbeidsmigranten, die er veel komen.
Kortom, de problematiek die de arbeidsmigranten op de Naaldhof met zich mee brengen is zeer
beperkt. Dit is te danken aan de wijze waarop de migranten worden gehuisvest en het beheer op
het park. Ook de gunstige ligging werkt hier in zekere mate aan mee, afgezien van een paar kleine
problemen.
2. Op welke manier kijken de betrokken partijen, naar aanleiding van bovengenoemde
eigenschappen, naar een situatie waarbij arbeidsmigranten tijdelijk verblijven op een
recreatiepark?
Deze vraag zal beantwoord worden aan de hand van het beeld wat de respondenten hebben en
het beeld wat zij denken dat er is in de rest van de gemeente is over de arbeidsmigranten op het
chaletpark. Het beeld wat er heerst is over het algemeen positief van aard. Wat een grote rol
speelt hierin is dat de economische noodzaak van arbeidsmigratie duidelijk is bij de
respondenten. Er is zelfs sprake van enige bewondering voor de arbeiders die naar een voor hen
vreemd land komen en hier lange werkdagen maken in sectoren waar het werk zwaar is. Zonder
huisvesting zouden ze niet kunnen werken in de gemeente Oss en omgeving en het chaletpark de
Naaldhof biedt in een keer huisvesting op een locatie aan 500 arbeiders. De overlast en
problematiek die dit oplevert is minimaal volgens de respondenten. Het park wordt daarom als
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een aanwinst gezien voor de gemeente Oss, mede doordat de migranten niet in wijken in de stad
hoeven te wonen. Het huisvesten van migranten in Osse wijken levert namelijk meer overlast op,
terwijl er veel minder arbeidsmigranten bij elkaar wonen. Dit komt door een eenduidig beleid en
goed beheer op het park. Op wijkniveau is zo’n beleid en beheer niet mogelijk, doordat je te
maken hebt met allerlei verschillende soorten mensen.
De lokale politiek heeft ook een positief beeld van de situatie. Er is geen partij tegen de situatie en
de huisvesting is maar een keer aanleiding geweest tot vragen in de gemeenteraad. Het beeld dat
inwoners in de buurt van het park hebben is niet zeker, maar er zijn bijna nooit klachten geweest,
wat onder andere te danken is aan de ligging van het pak en de eigenschappen van de wijk. De
Lidl is het zuiden van Oss zou wel een negatieve rol kunnen spelen in de beeldvorming van de
migranten op het park en de Poolse gemeenschap in Oss in het algemeen. De overlast die daar
wordt ervaren wordt niet alleen veroorzaakt door migranten afkomstig van het park, maar ook
door MOE-landers uit de wijk. Toch zullen bewoners snel de Naaldhof zien als bron van de
overlast, omdat het bekend is dat hier veel arbeidsmigranten wonen. Volgens de eigenaar van de
Naaldhof zijn er vast wel tegenstanders van de situatie op de Naaldhof, maar dit beïnvloed het
algemeen positieve beeld niet. Kortom, sinds de Naaldhof is begonnen met het huisvesten van
arbeidsmigranten is er geen serieuze tegenstand geweest en is het beeld wat er heerst, ondanks
enige overlast en enkele incidenten, overwegend positief.
3. Op welke manier wordt deze huisvesting, naar aanleiding van bovengenoemde
eigenschappen en beeldvorming, aangekaart en behandeld in de lokale beleidsvoering?
Het laatste onderdeel van de case-study is de lokale beleidsvoering, dus het beleid wat er gevoerd
wordt door de gemeente Oss omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten op chaletpark de
Naaldhof. De eigenschappen en beeldvorming spelen een grote rol in het beleid dat door de jaren
heen is gevoerd en gaat worden gevoerd in de nabije toekomst. Door het geleidelijke ontstaan
van het chaletpark, volledig gericht op huisvesting van arbeidsmigranten, heeft de gemeente de
situatie op zijn beloop gelaten in de beginjaren. Omdat het aantal arbeidsmigranten langzaam
groeide en de professionaliteit langzaam toenam, was het voor de gemeente lastig om te bepalen
waar de situatie heen zou gaan en de huisvesting te definiëren en er zo een beleid op te kunnen
voeren. Zo ontstond het gedoogbeleid dat de gemeente tot 2015 heeft gehanteerd. De gemeente
kreeg de ruimte van de provincie om de huisvesting te legaliseren en de gemeente heeft toen
gekozen om het legalisatietraject te starten. De keuze hiervoor hangt nauw samen met het
positieve beeld dat al jaren bestond; de Naaldhof had als het ware bewezen dat het
arbeidsmigranten op een goede manier kon huisvesten. De ligging aan de rand van de stad is goed
voor de arbeiders en voor het beperken van overlast in de stad. Daarnaast is de keuze voor alleen
arbeidsmigranten op het chaletpark ook van positieve invloed, want er zijn geen andere bewoners
of recreanten die bezwaar kunnen maken tegen legalisatie. Het legalisatietraject kost echter veel
tijd door het aantal stappen dat gezet moet worden door de gemeente en de Naaldhof. Ook het
communiceren met elkaar en met andere partijen, zoals omwonenden, kost tijd. Er wordt niet
verwacht dat er tegenstand tegen het legalisatievoorstel zal zijn zodra het aan bod komt in de
gemeenteraad. De gevolgen van de legalisatie zijn minimaal. De accommodaties blijven hetzelfde
en de arbeidsmigranten verblijven nog steeds maximaal zes maanden op het chaletpark. Door
legalisatie wordt het voor de gemeente wel makkelijker om migranten te registreren en uit te
schrijven in het bevolkingsregister. Vanaf het moment dat de huisvesting legaal is, is het voor tien
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jaar bestemd voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Het belangrijkste motief voor
legalisatie is het creëren van duidelijkheid in de huisvesting, zowel voor de Naaldhof en de
gemeente als de omwonenden, na een periode van twintig jaar gedoogbeleid.
4. In welke mate verschilt de beeld- en beleidsvorming en huisvesting omtrent de gekozen
casus met de beeld- en beleidsvorming en huisvesting omtrent andere recreatieparken
die bewoond (kunnen) worden door arbeidsmigranten?
Deze deelvraag wordt beantwoord door de casus te vergelijken met andere recreatieparken die
(gedeeltelijk) gebruikt worden voor huisvesting van arbeidsmigranten, recreatieparken waar
plannen zijn voor deze huisvesting en recreatieparken die zich goed zouden lenen voor deze
huisvesting.
Er is geconcludeerd dat de huisvesting op het chaletpark de Naaldhof goed en duidelijk geregeld
is, mede doordat er eind jaren ’90 al begonnen is met dit type huisvesting. De situatie is stabiel en
wordt nu ook in de beleidsvoering goed en duidelijk geregeld. Als deze situatie vergeleken wordt
met veel andere recreatieparken waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest, zijn er een aantal
verschillen op te merken. In andere parken wordt deze huisvesting in veel gevallen gecombineerd
met verblijf van recreanten of met andere permanente bewoning. In de meeste parken zijn er wel
gedeeltes van het park gereserveerd voor één groep, waardoor de arbeidsmigranten
geconcentreerd zitten en de recreanten ook. Echter, dit blijkt op veel plekken niet voldoende om
overlast en andere problematiek te voorkomen. De meeste recreatieparken hebben, in
tegenstelling tot de Naaldhof, weinig ervaring met arbeidsmigranten. Het belangrijkste motief om
migranten te huisvesten blijkt voor de meeste recreatieparken het behoud van inkomsten te zijn,
vooral in het laagseizoen of als er helemaal geen recreanten meer komen. Vaak gaan andere
vormen van permanente bewoning vooraf aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Permanente
bewoners op een recreatiepark zijn mensen die acuut op zoek zijn naar woonruimte, mensen die
onder de radar willen blijven of mensen die permanent in hun vakantiehuisje willen wonen. Als
deze mensen samen komen te wonen met arbeidsmigranten ontstaat er vaak overlast en in
sommige gevallen conflict. De arbeidsmigranten hebben immers een andere cultuur en ander
leefritme. Het aantal voorbeelden van dit soort parken is talrijk en daarvan is Fort Oranje het
bekendste. De landelijke beeldvorming is daarom negatiever dan de beeldvorming binnen de
casus.
Niet alleen gemeenten zijn bang voor huisvesting op recreatieparken in hun gemeente, maar ook
bewoners zien door het negatieve beeld van arbeidsmigranten huisvesting van deze groep liever
niet in hun omgeving. Veel voorstellen van exploitanten en parkeigenaars om migranten te
huisvesten vinden geen gehoor bij de gemeente omdat ze zo politiek gevoelig liggen. Er waren al
arbeidsmigranten op de Naaldhof voordat het thema maatschappelijk en politiek beladen werd,
waardoor er tegen de huisvesting op het chaletpark geen weerstand is geweest.
De meeste recreatieparken die geschikt zijn voor huisvesting van migranten, zijn verder van de
dichtstbijzijnde plaats of stad gelegen dan de Naaldhof. Van huisvesting op deze parken zou
minder gemerkt worden door inwoners in de gemeente, maar voor migranten is het moeilijker
om ergens heen te gaan door de grotere afstanden. Er zijn recreatieparken die net als de
Naaldhof alleen gebruikt worden voor arbeidsmigranten, maar deze zijn schaars. Er zijn wel veel
parken waar een situatie met arbeidsmigranten al lange tijd wordt gedoogd of op zijn beloop
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gelaten, net als voorheen op de Naaldhof. Ook op deze parken is de huisvesting vaak geleidelijk
ontstaan. Op een gegeven moment voldoet een gedoogbeleid niet meer. Dit kan komen door
overlast en andere problematiek die is ontstaan, uitbreiding of opschaling van de huisvesting,
klachten van inwoners of simpelweg omdat er om duidelijkheid en zekerheid wordt gevraagd.
Gemeenten komen dan in actie en voeren nieuw beleid. Het komt vaker voor dat er op het
bestemmingsplan wordt gehandhaafd dan dat de situatie wordt gelegaliseerd, zoals op de
Naaldhof.
Concluderend, de huisvesting van arbeidsmigranten op de Naaldhof heeft zich in de loop der jaren
op een duurzamere manier ontwikkeld dan huisvesting op andere recreatieparken. Daardoor is de
lokale beeldvorming positiever dan de beeldvorming elders in het land. Dat heeft uiteindelijk
geleid tot legalisatie van de huisvesting op de Naaldhof, terwijl er elders in het land vaker
gehandhaafd wordt.
Nu alle deelvragen beantwoord zijn kan er antwoord worden gegeven op de centrale vraag:
Op welke manier vindt er een wisselwerking plaats tussen de fysieke, sociale en economische
eigenschappen van een situatie waarin een recreatiepark gebruikt wordt voor tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa, de beeldvorming die omtrent
deze huisvesting bestaat en de wijze waarop deze behandeld wordt in de lokale beleidsvoering?
De onderdelen in de hoofdvraag zijn bij het beantwoorden van de deelvragen uitgebreid aan bod
gekomen. Zo is de invloed van de eigenschappen van huisvesting op een recreatiepark op de
beeldvorming en beleidsvoering onderzocht. Daarnaast is de invloed van de beeldvorming op de
beleidsvoering bepaald en de wederzijdse relatie tussen de beleidsvoering en de mate van
problematiek. Deze relaties zijn van belang om te concluderen op welke manier er een
wisselwerking is tussen alle variabelen in een situatie waarin arbeidsmigranten uit Midden- en
Oost-Europa worden gehuisvest op een recreatiepark.
De vraag naar tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten in een gemeente is volledig afhankelijk
van de economische eigenschappen van de regio. Als het werk wat arbeidsmigranten verrichten
economisch belangrijk is voor de gemeente, zal de gemeente mee willen werken aan (tijdelijke)
huisvesting van deze migranten en huisvesting op een recreatiepark zal dan eerder plaats vinden
en gelegaliseerd of gedoogd worden. Daarbij is de ligging van een park erg belangrijk; dichter bij
een plaats of stad kan beter zijn, hoewel dit ook nadelen met zich mee kan brengen, maar
hetzelfde geldt voor een park op grote afstand van een plaats of stad. Respectievelijk zullen
migranten zich veel in dichtbij zijnde plaats begeven of juist veel op het recreatiepark verblijven.
Duidelijk beleid en goed beheer op een park is een van de belangrijkste factoren om huisvesting
van migranten te laten slagen. Daarbij zorgt samenwerking met een uitzendbureau ervoor dat de
arbeiders altijd werk hebben en dat de bewoning op een park tijdelijk blijft.
De beste manier om overlast op en rondom een park te voorkomen is het focussen op één
doelgroep. Er zijn genoeg voorbeelden in Nederland die bewijzen dat een combinatie van
bevolkingsgroepen of zelfs een combinatie van bestemmingen (recreatie en huisvesting) op een
recreatiepark tot een hogere mate van problematiek leiden. In eerste instantie lijkt het
combineren van bestemmingen een goede oplossing die er voor zorgt dat een park financieel
gezond en vitaal blijft. Maar er is een groot risico op verloedering en overlast in dit geval,
waardoor een gemeente gedwongen wordt in te grijpen en de huisvesting te verbieden.
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Recreatieparken die dit proces doorlopen hebben, hebben daarmee bijgedragen aan een
negatieve beeldvorming van dit soort huisvesting. Dit heeft vervolgens invloed op gemeentelijk
beleid elders, waar huisvesting wellicht beter wordt of kan worden geregeld. In veel gevallen
heeft de gemeente teveel twijfels en bieden inwoners tegenstand, mede door de negatieve
beeldvorming. Aan de andere kant zullen recreatieparken die al lang bezig zijn met gezonde
huisvesting van arbeidsmigranten zonder al te veel problemen, steun ondervinden van de
gemeente en lokale politiek. Die zijn dan eerder geneigd de huisvesting langer te gedogen of zelfs
te legaliseren.

5.2 Reflectie
In deze paragraaf zal er kritisch gereflecteerd worden op de factoren die belangrijk zijn geweest
voor het onderzoeksproces. Dit zijn onder andere de gebruikte theorieën, methode, analyse van
de resultaten en het onderzoeksproces. Naar aanleiding van de reflectie zullen in hoofdstuk 6
aanbevelingen voor volgend onderzoek gedaan worden.
In het onderzoek is geen gebruik gemaakt van een centrale theorie die van behulp was bij het
analyseren van de resultaten. Dit heeft mogelijk gevolgen gehad voor structuur en
betrouwbaarheid van de analyse van de resultaten. De reden voor het niet gebruiken van een
centrale theorie is de aard van het onderwerp. De huisvesting van arbeidsmigranten op
recreatieparken is een relatief nieuwe ontwikkeling, waarover in de literatuur weinig is
geschreven en daarom bestaat er nog geen omvattende theorie over. Reguliere huisvesting van
migranten ligt te ver af van huisvesting op recreatieparken en reguliere bewoning op een
recreatiepark heeft ook een heel ander karakter dan de huisvesting beschreven in dit onderzoek.
Ook buiten Nederland is dit soort bewoning niet gebruikelijk en niet sterk aanwezig in de
literatuur.
Buiten een centrale theorie om zijn er wel ondersteunende theorieën gebruikt. Een daarvan is de
beleidsvoering omtrent recreatieparken van Van der Krabben en Wolff (2014). Deze theorie
maakt de beleidsvoering omtrent de voor gemeenten ingewikkelde huisvesting op
recreatieparken overzichtelijk. Bij het analyseren van praktijkvoorbeelden heeft dit geholpen om
te bepalen welk beleid er in dat voorbeeld eigenlijk werd gevoerd.
Hiernaast is er gebruik gemaakt van het model van Engbersen en Snel (2012) dat vier patronen
van arbeidsmigratie omschrijft. Dit model kwam van pas om het soort arbeidsmigranten dat op
een recreatiepark verblijft, te identificeren. Vervolgens gaf dit een beter inzicht in de sociale
eigenschappen van de situatie op de Naaldhof.
Een punt van kritiek en beperkende factor van het onderzoek is het aantal interviews geweest. Ik
was van plan zes diepte-interviews te doen, maar dit bleek een moeilijke opgave te zijn. Met
name het vinden en contacteren van de juiste respondenten, relevant voor mijn onderzoek, was
lastiger dan verwacht. Uiteindelijk heeft ervoor gezorgd dat de periode dat ik bezig zou zijn met
de interviews langer was dan gepland. Daarnaast bleken de uitzendbureaus die arbeidsmigranten
uitzenden in de gemeente Oss, niet bereid mee te werken aan een interview. Wel ben ik tevreden
over de respondenten die uiteindelijk geïnterviewd zijn. Elk interview bood een andere kijk op de
casus en gaf me nieuwe inzichten. Het interview met Tineke Lupi gaf een goed beeld van het
onderwerp van het onderzoek op landelijk niveau.
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Het verantwoorden van de casus is een ander punt voor kritiek. De casus bestond namelijk uit
maar een recreatiepark, wat erg lastig kan zijn om de resultaten enigszins te generaliseren. De
huisvesting op het chaletpark de Naaldhof verschilt op veel vlakken van andere recreatieparken.
Daarom is er voor gekozen om de resultaten te vergelijken met landelijke ontwikkelingen en
voorbeelden, om zo een completer beeld te creëren. De kleine casus heeft ook een rol gespeeld in
het aantal interviews.
Daarnaast zijn de respondenten allemaal betrokken bij de casus of het onderwerp, waardoor ze
veel kennis van zaken hadden. Om een globaler, breder beeld te krijgen van onder andere de
beeldvorming en problematiek, hadden er bewoners of lokale politici geïnterviewd kunnen
worden. Ook had er een arbeidsmigrant geïnterviewd kunnen worden, aangezien deze
bevolkingsgroep centraal staat in het onderzoek.
Ter afsluiting een reflectie op het proces: de weg naar het eindresultaat is niet altijd even soepel
doorlopen. Het bedenken van een onderwerp en ontwerpen van een onderzoeksvoorstel liep
stroef op het begin. Daarna liep ik tegen veel moeilijkheden aan, waardoor ik de richting van mijn
onderzoek wilde veranderen. In deze periode namen bezigheden voor een commissie en werk
voor andere bachelor vakken veel tijd in beslag. Daarom ging ik in het nieuwe studiejaar verder
met een gedeeltelijk nieuw onderwerp. Het kiezen van een casus en het verzamelen van alle data
was een lang proces, waardoor er vertraging is opgelopen. De tweede helft van het collegejaar
heb ik in het buitenland gestudeerd, waarvoor ik in de eerste helft van het jaar veel moest
voorbereiden. In de lange periode dat ik bezig ben geweest met deze scriptie, heb ik veel geleerd
en heb ik ook met plezier data verzamelt. Met name het interviews afnemen was leuk en
leerzaam werk. Voor toekomstig onderzoek is het van belang dat ik beter nadenk over een
planning en dat ik meer werk met deadlines. Op deze manier hoop ik volgende keer minder tijd te
besteden aan bepaalde fases van het onderzoek.
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6. Aanbevelingen
Aansluitend op de reflectie in hoofdstuk 5 worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor
vervolgonderzoek over hetzelfde onderwerp en binnen hetzelfde thema.
o

In een vervolgonderzoek kan de casus uitgebreid worden met verschillende
recreatieparken in verschillende gemeenten. Hierbij kan het van extra waarde zijn als elk
recreatiepark zijn eigen karakteristieke eigenschappen heeft die invloed hebben op de
lokale beeldvorming en beleidsvoering. Een goede verspreiding van recreatieparken in
Nederland in de casus kan van toevoeging zijn. Door in elke gemeente interviews te
houden met dezelfde personen (beleidsmakers, politici, parkeigenaars) kan er een
gedegen vergelijking worden gemaakt en een theorie worden ontworpen.

o

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen er korte interviews en zelfs een survey
afgenomen worden onder inwoners op wie de huisvesting op een recreatiepark van
invloed is. Hiermee kan de mate van overlast en de invloed op de leefbaarheid in kaart
worden gebracht. Hetzelfde kan gedaan worden met de arbeidsmigranten, omdat zij
immers het onderwerp zijn van dit onderzoek. Dit creëert een gedetailleerder beeld van
de woonomstandigheden en leefbaarheid op een park.

o

In dit onderzoek is geen leidende theorie gebruikt. In het vervolg kan er misschien meer
betekenis worden gegeven aan de analyse van de resultaten als er een passende theorie
wordt gevonden. Aangezien theorieën over dit specifieke onderwerp nog niet bestaan,
afgezien van de mogelijkheden voor beleidsvoering, moet er een theorie gevonden
worden die relevant genoeg is om meer betekenis te geven aan het onderzoek.

o

In dit onderzoek zijn alleen recreatieparken behandeld als huisvesting voor
arbeidsmigranten, maar er zijn nog veel meer opties te bedenken voor huisvesting buiten
de reguliere woningmarkt. Dit kunnen bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden, oude
hotels, lege ziekenhuizen of tijdelijke gebouwde huisvesting zijn. Omdat in niet alle
gemeenten een recreatiepark is gevestigd, kan onderzoek hiernaar handig zijn voor een
veel groter aantal gemeenten. Kijkend naar de toekomst, waarin arbeidsmigratie
belangrijker wordt, kan dit van groot belang zijn.

Naast aanbevelingen die betrekking hebben op vervolgonderzoek, kunnen er ook aanbevelingen
voor de praktijk worden gedaan.
o

Met het oog op het grote aantal arbeidsmigranten dat tijdelijke huisvesting nodig heeft,
zouden gemeenten een pro-actiever beleid kunnen voeren voor tijdelijke huisvesting. Dit
kan door het gedogen van huisvesting op recreatieparken of het legaliseren van
huisvesting op parken die al lang het toeristische perspectief verloren hebben. Een
belangrijke voorwaarde is wel dat de huisvesting op een park goed gefaciliteerd en
beheerd wordt. Om dit te beoordelen kan de gemeente uitgaan van de mate van
problematiek die er bestaat op en rondom het park en de woonomstandigheden voor de
migranten.
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o

Aan de andere kant is het voor exploitanten van huisvesting aan te bevelen om een keuze
te maken voor één doelgroep op het park. Een combinatie van doelgroepen is een groot
risico op langere termijn. Vervolgens is de exploitant verantwoordelijk voor een goed
beheer op het park. Een duidelijk beleid dat gecommuniceerd wordt naar de
arbeidsmigranten is daarbij essentieel. Ook een samenwerking met een uitzendbureau is
geen slecht idee, want de parkexploitant hoeft op die manier niet op te letten wie er waar
en hoe lang op het park verblijft. Op deze manier kan deze huisvesting een gezonde
onderneming worden.

o

Ten slotte is het advies aan gemeenten om duidelijk te communiceren naar betrokken
partijen toe. De communicatie naar zowel de parkeigenaar/exploitant en het
uitzendbureau, als alle bewoners die invloed zouden kunnen ondervinden, is van belang.
Hierbij hoort ook het verschaffen van duidelijkheid in situaties waarin huisvesting allang
op zijn beloop wordt gelaten of wordt gedoogd. Zodra er veel overlast of een andere
vorm van serieuze problematiek is, is het in ieders belang dat er actie wordt ondernomen
door de gemeente.
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Bijlagen
Bijlage 1: Interviewguide wijkcoördinator Zuid-Oss
Deze interviewguide is gebruikt voor het interview met Frank van Lent, wijkcoördinator van OssZuid. Het interview is afgenomen op 8 november 2018 op het gemeentehuis.
Introductie
-

Korte inhoud van het onderzoek en reden voor het interview
Structuur van het interview aangeven
Toestemming vragen voor opname

Informatie over de respondent
-

Kunt u zichzelf kort introduceren?
Kunt u wat meer vertellen over uw functie als wijk coördinator binnen de gemeente Oss?

Inleidende vragen
-

-

Wat weet u van de huidige situatie op het vakantiepark bij de Naaldhof?
- Weet u hoeveel migranten er ongeveer op het vakantiepark wonen?
- Hoe lang verblijven de migranten over het algemeen op het vakantiepark de Naaldhof?
In welke mate heeft u in uw werk te maken met het woonbeleid en de huisvesting in OssZuid?
- Bent u betrokken bij, of heeft u te maken met de situatie op het vakantiepark bij de
Naaldhof?

Fysieke omgeving
-

-

-

In hoeverre zijn er sinds de komst van het grote aantal arbeidsmigranten extra
voorzieningen gekomen in de buurt van het vakantiepark?
- En in de rest van Oss?
Wie maken er, naast de arbeidsmigranten, gebruik van de extra voorzieningen?
In welke mate zijn er sinds de komst van het grote aantal arbeidsmigranten andere
fysieke veranderingen in de omgeving van het vakantiepark en in Oss? (denk aan
infrastructuur, camerabewaking, hekwerken, afval op straat, meer autoverkeer, etc.…)
In hoeverre zijn de veranderingen in de fysieke omgeving met het oog zichtbaar voor
omwonenden en voorbijgangers?

Leefbaarheid
-

-

In hoeverre is er sprake van overlast veroorzaakt door de arbeidsmigranten op het
vakantiepark?
- Is er sprake van overlast door lawaai op straat of op het vakantiepark?
- Is er sprake van vervuiling (met name rondslingerend afval) in de omgeving of in de rest
van Oss veroorzaakt door arbeidsmigranten?
- Is er sprake van overlast door stank in de omgeving van het vakantiepark?
Is er sprake van een toename van criminaliteit in de omgeving van het vakantiepark en in
Oss?
Is er sprake van een toename van de verkeersonveiligheid in de omgeving van het
vakantiepark en in Oss?
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-

In hoeverre ondervinden bewoners in de omgeving van het vakantiepark overlast van de
arbeidsmigranten?
In hoeverre wordt het veiligheidsgevoel van omwonenden, voorbijgangers en andere
bewoners beïnvloed door de arbeidsmigranten?
In hoeverre zijn er maatregelen genomen om de leefbaarheid te verbeteren?
Wat kan er volgens u gedaan worden om de leefbaarheid in de omgeving van het
vakantiepark verder te verbeteren?
- Door de gemeente?
- Door de migranten?
- Door de omwonenden?

Verbondenheid
-

Weet u waar en in welke sector(en) de arbeidsmigranten zoal werkzaam zijn?
- Zijn de migranten hiervoor gebonden aan de stad Oss en omgeving?
In hoeverre hebben de arbeidsmigranten invloed op de werkgelegenheid in Oss en
omgeving?
Hoe belangrijk zijn de arbeidsmigranten voor de economie van de gemeente Oss?
In hoeverre zijn de arbeidsmigranten afhankelijk van de voorzieningen in Oss en
omgeving?
Van welke voorzieningen in Oss en omgeving maken de arbeidsmigranten (veel) gebruik?
In welke mate mengen de arbeidsmigranten zich met de rest van de inwoners?
- Zijn er arbeidsmigranten actief bij verenigingen of andere organisaties dat u weet?
Zijn de arbeidsmigranten op een andere manier verbonden aan Oss en de omgeving?
Wonen er op andere plekken in Oss en omgeving grote aantallen (concentraties)
arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa?

Afsluiting
-

Heeft u nog iets toe te voegen?
Kan ik contact met u opnemen mocht ik nog vragen hebben?
Weet u misschien wie me nog meer zou kunnen helpen bij mijn onderzoek?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek?
Bedanken!

Bijlage 2: Interviewguide wethouder van ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Deze interviewguide is gebruikt voor het interview met Joop van Orsouw, wethouder ruimtelijke
ordening voor de gemeente Oss. Het interview is op 27 november 2018 op het gemeentehuis
afgenomen.
Introductie
-

Korte inhoud van het onderzoek en reden voor het interview
Structuur van het interview aangeven
Toestemming vragen voor opname

Informatie over de respondent
-

Kunt u zichzelf kort introduceren?
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-

Kunt u wat meer vertellen over uw functie als wethouder binnen de gemeente Oss?

Inleidende vragen
-

Wat weet u van de huidige situatie op het vakantiepark bij de Naaldhof?
In welke mate heeft u in uw werk te maken met het woonbeleid en de huisvesting in OssZuid?

Beleid
-

-

-

Hoe bent u betrokken bij de situatie op de Naaldhof?
Wat is er beleidsmatig precies aan de hand op het chaletpark de Naaldhof?
Hoe staat de gemeente tegenover de gedoogconstructie op chaletpark de Naaldhof?
- Is de gedoogconstructie tot nu toe een goede (tijdelijke) oplossing gebleken?
Wat moet er gebeuren om het chaletpark een legale plek voor huisvesting te maken?
- Staan alle betrokkenen in de gemeente achter een plan om bewoning voor langere tijd
op de Naaldhof te legaliseren?
- Ligt legalisering politiek gevoelig?
Hoe gebruikelijk is het dat de bestemming van een vakantiepark wordt gewijzigd naar
huisvesting?
Sinds wanneer staat de beleidskwestie rondom de Naaldhof op de agenda van de
gemeente?
- Waarom is de kwestie die speelt niet eerder opgelost?
- Hoe keken vorige wethouders en beleidsmakers tegen de situatie aan?
Wat verandert er voor de bewoners van het chaletpark als ze daar legaal kunnen wonen?

Fysieke omgeving
-

-

-

In hoeverre zijn er sinds de komst van het grote aantal arbeidsmigranten extra
voorzieningen gekomen in de buurt van het vakantiepark?
- En in de rest van Oss?
Wie maken er, naast de arbeidsmigranten, gebruik van de extra voorzieningen?
In welke mate zijn er sinds de komst van het grote aantal arbeidsmigranten andere
fysieke veranderingen in de omgeving van het vakantiepark en in Oss? (denk aan
infrastructuur, camerabewaking, hekwerken, afval op straat, meer autoverkeer, etc.…)
In hoeverre zijn de veranderingen in de fysieke omgeving met het oog zichtbaar voor
omwonenden en voorbijgangers?

Leefbaarheid
-

-

In hoeverre is er sprake van overlast veroorzaakt door de arbeidsmigranten op het
vakantiepark?
- Is er sprake van overlast door lawaai op straat of op het vakantiepark?
- Is er sprake van vervuiling (met name rondslingerend afval) in de omgeving of in de rest
van Oss veroorzaakt door arbeidsmigranten?
- Is er sprake van overlast door stank in de omgeving van het vakantiepark?
Is er sprake van een toename van criminaliteit in de omgeving van het vakantiepark en in
Oss?
Is er sprake van een toename van de verkeersonveiligheid in de omgeving van het
vakantiepark en in Oss?
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-

In hoeverre ondervinden bewoners in de omgeving van het vakantiepark overlast van de
arbeidsmigranten?
In hoeverre wordt het veiligheidsgevoel van omwonenden, voorbijgangers en andere
bewoners beïnvloed door de arbeidsmigranten?
In hoeverre zijn er maatregelen genomen om de leefbaarheid te verbeteren?
Wat kan er volgens u gedaan worden om de leefbaarheid in de omgeving van het
vakantiepark verder te verbeteren?
- Door de gemeente?
- Door de migranten?
- Door de omwonenden?

Verbondenheid
-

Weet u waar en in welke sector(en) de arbeidsmigranten zoal werkzaam zijn?
- Zijn de migranten hiervoor gebonden aan de stad Oss en omgeving?
In hoeverre hebben de arbeidsmigranten invloed op de werkgelegenheid in Oss en
omgeving?
Hoe belangrijk zijn de arbeidsmigranten voor de economie van de gemeente Oss?
In hoeverre zijn de arbeidsmigranten afhankelijk van de voorzieningen in Oss en
omgeving?
Van welke voorzieningen in Oss en omgeving maken de arbeidsmigranten (veel) gebruik?
In welke mate mengen de arbeidsmigranten zich met de rest van de inwoners?
- Zijn er arbeidsmigranten actief bij verenigingen of andere organisaties dat u weet?
Zijn de arbeidsmigranten op een andere manier verbonden aan Oss en de omgeving?
Wonen er op andere plekken in Oss en omgeving grote aantallen (concentraties)
arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa?

Afsluiting
-

Heeft u nog iets toe te voegen?
Kan ik contact met u opnemen mocht ik nog vragen hebben?
Weet u misschien wie me nog meer zou kunnen helpen bij mijn onderzoek?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek?
Bedanken!

Bijlage 3: Interviewguide eigenaar van de Naaldhof
Deze interviewguide is gebruikt bij het interview met Bob Vink, de eigenaar van de Naaldhof
Het interview is op 18 december 2018 in het restaurant van de Naaldhof afgenomen.
Introductie
-

Korte inhoud van het onderzoek en reden voor het interview
Structuur van het interview aangeven
Toestemming vragen voor opname

Informatie over de respondent
-

Kunt u zichzelf kort introduceren?
Kunt u wat meer vertellen over uw werkzaamheden als eigenaar van de Naaldhof?
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Inleidende vragen & Fysieke omgeving
-

-

-

Hoe is de huidige situatie, waarbij er alleen arbeidsmigranten op het chaletpark wonen,
ontstaan?
- Sinds wanneer verblijven er arbeidsmigranten op de Naaldhof?
- Hoe lang verblijven de migranten gemiddeld op de Naaldhof?
- Hoeveel migranten kunnen er maximaal wonen?
Wat is er zoal veranderd op het park sinds het dient als huisvesting voor migranten?
In hoeverre zijn er sinds de komst van het grote aantal arbeidsmigranten extra
voorzieningen gekomen in de buurt van het vakantiepark?
- En in de rest van Oss?
- Worden de extra voorzieningen ook door andere mensen gebruikt?
In welke mate zijn er sinds de komst van het grote aantal arbeidsmigranten andere
fysieke veranderingen in de omgeving van het vakantiepark en in Oss? (denk aan
infrastructuur, camerabewaking, hekwerken, afval op straat, meer autoverkeer, etc.…)
- In hoeverre zijn de veranderingen in de fysieke omgeving met het oog zichtbaar voor
omwonenden en voorbijgangers?

Constructie met uitzendbureaus
-

Wat voor een rol spelen de uitzendbureaus voor migranten die op een vakantiepark
wonen?
In welke mate zijn de arbeidsmigranten afhankelijk van het uitzendbureau op het gebied
van werk, verblijf en vervoer?
Zijn er meerdere uitzendbureaus actief voor de migranten op de Naaldhof?
Hebben de migranten voor hun verblijf op de Naaldhof al op andere plekken in Nederland
gewoond of komen ze direct uit Polen?
Waar en in welke sectoren zijn de arbeidsmigranten zoal werkzaam?
- Zijn de migranten hiervoor gebonden aan Oss en omgeving?

Leefbaarheid
-

-

In hoeverre is er sprake van overlast veroorzaakt door de arbeidsmigranten op het
vakantiepark?
- Is er sprake van overlast door lawaai op straat of op het vakantiepark?
- Is er sprake van vervuiling (met name rondslingerend afval) in de omgeving of in de rest
van Oss veroorzaakt door arbeidsmigranten?
- Is er sprake van overlast door stank in de omgeving van het vakantiepark?
Is er sprake van een toename van criminaliteit in de omgeving van het vakantiepark en in
Oss?
Is er sprake van een toename van de verkeersonveiligheid in de omgeving van het
vakantiepark en in Oss?
In hoeverre ondervinden bewoners in de omgeving van het vakantiepark overlast van de
arbeidsmigranten?
In hoeverre wordt het veiligheidsgevoel van omwonenden, voorbijgangers en andere
bewoners beïnvloed door de arbeidsmigranten?
In hoeverre zijn er maatregelen genomen om de leefbaarheid te verbeteren?
Wat kan er volgens u gedaan worden om de leefbaarheid in de omgeving van het
vakantiepark verder te verbeteren?
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- Door de gemeente?
- Door de migranten?
- Door de omwonenden?
Verbondenheid
-

In hoeverre hebben de arbeidsmigranten invloed op de werkgelegenheid in Oss en
omgeving?
Hoe belangrijk zijn de arbeidsmigranten voor de economie van de gemeente Oss?
In hoeverre zijn de arbeidsmigranten afhankelijk van de voorzieningen in Oss en
omgeving?
Van welke voorzieningen in Oss en omgeving maken de arbeidsmigranten (veel) gebruik?
In welke mate mengen de arbeidsmigranten zich met de rest van de inwoners?
- Zijn er arbeidsmigranten actief bij verenigingen of andere organisaties?
In hoeverre gaan de arbeidsmigranten naar activiteiten in Oss (zoals Poolse mis, Poolse
bioscoopavond)?
Zijn de arbeidsmigranten op een andere manier verbonden aan Oss en de omgeving?

Afsluiting
-

Heeft u nog iets toe te voegen?
Kan ik contact met u opnemen mocht ik nog vragen hebben?
Weet u misschien wie me nog meer zou kunnen helpen bij mijn onderzoek?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek?
Bedanken!

Bijlage 4: Interviewguide onderzoekster van Platform 31
Deze interviewguide is gebruikt voor het interview met Tineke Lupi, onderzoekster bij Platform 31
in Den Haag. Het interview is op 5 februari 2019 op kantoor van Platform 31 in Den Haag
afgenomen.
Introductie
-

Korte inhoud van het onderzoek en reden voor het interview
Structuur van het interview aangeven
Toestemming vragen voor opname

Inleidende vragen
-

Kunt u zichzelf kort introduceren?
Kunt u wat meer vertellen over uw expertise als onderzoekster?
Hoe bekend bent u met situaties waarin vakantieparken illegaal/legaal worden bewoond
door arbeidsmigranten?

Inlichten over situatie Naaldhof tussendoor en het beleid dat de gemeente voert.
-

Hoe wordt er in de beleidsvorming van de gemeente omgegaan met situaties op
vakantieparken die tegen het bestemmingsplan in gaan?
Welke mogelijke richtingen in het beleid kan de gemeente in dat soort gevallen op gaan?
Welke instrumenten kan de gemeente voor deze verschillende richtingen gebruiken?
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-

In welke mate is het voeren van een eenduidig beleid van belang in dit soort situaties?
In welke mate is samenwerking op regionaal of provinciaal vlak va belang in dit soort
situaties?

-

Als arbeidsmigranten illegaal op een vakantiepark wonen, welke eigenschappen (van de
arbeidsmigranten en het vakantiepark) zal de gemeente dan meenemen in haar
beleidskeuze?
Op welke manier kan het legaliseren van huisvesting van arbeidsmigranten op een
recreatiepark een oplossing zijn voor gemeentes?
In wat voor een situaties waarbij vakantieparken bewoond worden door
arbeidsmigranten kan er beter gehandhaafd worden?
In welke mate is een combinatie van bestemmingen mogelijk/verstandig op een
vakantiepark?

-

-

Met welke eigenschappen van arbeidsmigranten op een vakantiepark dient de gemeente
altijd goed rekening te houden?
In welke mate is het van belang dat de bestemming van een recreatiepark is aangepast op
het soort gebruik?
In welke mate heeft de bewoning van een vakantiepark door arbeidsmigranten invloed op
de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving?
In welke mate kan de bewoning van een vakantiepark invloed hebben op omliggende
stad?

Afsluiting
-

Heeft u nog iets toe te voegen?
Kan ik contact met u opnemen mocht ik nog vragen hebben?
Weet u misschien wie me nog meer zou kunnen helpen bij mijn onderzoek?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek?
Bedanken!

54

Bijlage 5: Codeboek met families
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