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Hierbij een tekstuele toevoeging aan de ruimtelijke onderbouwing van Compositie 5 stedenbouw 
te Breda. Een toevoeging opgesteld met in opdracht van, en tezamen met Dhr. R. Grootscholte 
van 4Evergreen. 
De navolgende punten geven een antwoord op mogelijke vraagstellingen en een completer beeld 
van de toedracht tot het initiatief, alsmede het gebruik en beheer van het pand. 

- Motivatie; 

4Evergreen heeft besloten dit initiatief te ontplooien, daar het naar ideeën van de directie 
naadloos aansluit bij de algehele bedrijfsfilosofie. Directie is van mening dat 1 locatie, alles bij 
elkaar gelokaliseerd qua complex een op terrein. Een bepaalde "rust" zal geven in het dagelijks 
gebruik en in de algehele bedrijfsvoering. Waardoor de arbeidsmigranten ook beter gemotiveerd 
te werk kunnen worden gesteld. 

Doordat er met 1 locatie, 1 complex een gelijke en duidelijke aanbieding voor huisvesting 
aangeboden kan worden. Worden de verschillen in de diversen verblijven elders voorkomen. 
Hetgeen rust geeft in de werk -en woonsfeer en de bedrijfsvoering. 
Verder maakt een dergelijk gecentraliseerd complex het mogelijk meer zekerheid en duidelijkheid 
te bieden aan de arbeidsmigranten. En er kan een betere controle en beheersbaarheid 
gegarandeerd worden waarbij een ieder is gebaad. 

4Evergreen heeft laatst de ondernemersprijs 2014 ontvangen voor beste ondernemer in de 
tuinbouw. Hetgeen aangeeft dat niet alleen 4Evergreen zijn bedrijfsfilosofie erkend en beoordeeld 
op zijn kwaliteiten. Verder geeft de verwachte bedrijfsinvestering voor de realisatie van een 
dergelijk project a 1,8 tot 2,3 mln. aan dat er op gefundeerde wijze is gedacht, geanalyseerd en 
een planopzet is opgesteld. 



- Max. aantal arbeidsplaatsen voor doelmatige bedrijfsvoering; 

De bedrijfsbranche hanteert een basisregel van 4 arbeidsplaatsen f Ha. Dit betreft verwerkend 
personeel benodigd voor de teeltwerkzaamheden. In het geval van 4Evergreen aan de Zoekweg 
maakt dit een totaal 100 personen. Voor de overige activiteiten zoals sorteren, verpakken en 
logistiek zijn er nog eens 80 personen benodigd, tezamen 180 personen. Dit aantal is benodigd 
tijdens een "piek" in de seizoenen ! De gemiddelde bezetting van arbeidsplaatsen komt uit op 
130 personen (~70 - 75 9 van de piekbelasting). 

Waarom de noodzaak voor een verblijf van min. 130 personen; 
» De centralisatie van arbeidsmigranten naar een locatie maakt het gebruik en het behoud 

van een dergelijk complex mogelijk vanaf deze omvang 
» De kwaliteit van het beheerapparaat i.c.m. het leef -en werkklimaat van de 

arbeidmigranten heeft naar beoordeling van 4Evergreen bij deze omvang de meest 
effectieve verhouding. 

* Bij de exploitatie (investeringen) van een dergelijk complex wordt bij een dergelijke 
omvang het huisvesten betaalbaar voor de bewoners. 

Een complex van geringere omvang , met een gelijke aanbieding van diensten, en met dezelfde 
graad van beheer is qua totale exploitatie niet rendabel. 

- Het bonafide zijn van 4Evergreen; 

4Evergreen als bedrijf is inmiddels 10 jaar gevestigd in de gemeente Steenbergen. 4Evergreen is 
een teeltbedrijf dat voortvloeiend is van andere soortgelijke bedrijven van de Fam. Grootscholte. 
Dit gaat 5 generaties terug in de tijd. 
4Evergeen heeft geen slechte reputatie, geen negatief verleden en er zijn geen incidententen bij 
welk voorval dan ook bekend. 

Bonafide t.a.v. het gebruik en beheer: 
De opzet van het verblijf en het gebruik ervan wordt geleid worden door de geldende 
normeringen, voorschriften en certificeringen. Wordt hierbij ook uitsluitend gewerkt met 
gecertificeerde uitzendorganisaties. 

- Omwonende; 

Alvorens dit traject van voorbereidingen zijn opgestart zijn de direct omwonende en naastgelegen 
collega telers in het glastuinbouw gebied geïnformeerd aangaande dit initiatief. Tijdens de verdere 
ontwikkelingen van het initiatief zullen deze omwonende ook op de hoogte gehouden worden van 
de vorderingen en of nieuwsberichten. Concrete op -en aanmerkingen in de opstelling en indeling 
van het terrein zijn ook al opgenomen en beantwoord in het schetsplan zoals nu bekend. 

- Betaalbare huisvesting; 

Huisvesting gaat bij 4Evergreen op een markt conforme wijze gerealiseerd worden. Markt 
conformiteit gaat gecontroleerd en geanalyseerd worden t.a.v. de voorhanden zijnde gegevens bij 
huisvesters van arbeidmigranten, zoals uitzetorganisaties, teeltbedrijven, makelaars e.d. 
Doelstelling van 4Evergreen is om dit op het gemiddelde markt conform te realiseren, en 
betaalbaar voor de arbeidsmigrant. 

Als arbeidmigranten voor een lagere periode gaat verblijven in de huisvesting. Gaat 4Evergreen 
diversen taal -en cultuur cursussen aanbieden tijdens hem -of haar verblijf. 



- Wat gebeurt er met de huidige woningen I huisvesting; 

Van de huidige huisvesting zal afstand worden gedaan, en komt te vervallen. 

- Beheerder; 

Het beheren van het complex zal geschieden door een Nederlands sprekende Poolse beheerder. 
Daar de huisvesting voor 950Ó wordt behuisd door Poolse arbeidmigranten, kan de beheerder juist 
en correct handelen en eventueel fungeren als tolk. Huisreglementen, gedragsregels in het 
complex, op en rondom het terrein zijn hierin vanzelfsprekend voor een bedrijf als 4Evergreen. 

- Verblijfsregister I toegangscontrole I vervoer; 

Er zal een verblijfsregister worden bijgehouden. Het gebouw en toegang van het terrein zal 
voorzien worden van een toegangsbeheersysteem middels z.g. "tags", sleutels met herkenning. 
Bewoners worden bij betreden op de hoogte gesteld van de plichten aangaande de huisregels, 
toetredingen van pand en terrein en het gebruik. Waarbij het toegangsbeheersysteem als een 
controleerbaar apparaat kan fungeren. 

- Vervoer; 

4Evergreen zal voldoende fietsen beschikbaar stellen voor degene die hier behoefte aan hebben. 
De meeste arbeidmigranten zullen middels personenauto de locatie betreden. Hiervoor is 
voldoende parkeervoorziening plantechnisch gereserveerd. Ten tijde van een groepsexcursies of 
uitjes zal 4Evergreen een busvervoer mogelijk maken. 

4Evergreen is voornemens om bezoeken aan de supermarkten voor dagelijkse -of wekelijkse 
boodschappen eenvoudiger te maken en een aanvullende dienst aan te bieden d.m.v. een online 
bestellingmogelijkheid i.c.m. een bezorgdienst. 

Nieuw-Vossemeer, opgesteld d.d. 23-05-2014 
Arco Kraak 


