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Huisvesting tijdelijke medewerkers I arbeidsmigranten bij het glastuinbouwbedrijf 4Evergreen 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het glastuinbouwbedrijf 4Evergreen uit het Steenbergse Westland wil voor de in het bedrijf werkzame 
tijdelijke medewerkers I arbeidsmigranten maatschappelijk verantwoorde huisvesting realiseren. Het is de 
bedoeling om op het bedrijf een logiesgebouw met bijbehorende voorzieningen op te richten voor 
maximaal 130 personen. 

Ten einde medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief moet er worden afgeweken van het 
huisvestingsbeleid arbeidsmigranten en het geldende bestemmingsplan. Op grond van de door u 
vastgestelde documenten wordt er op het agrarisch bedrijf meegewerkt aan het huisvesten van maximaal 
40 personen op het eigen bedrijf. 

Er wordt voorgesteld om in principe medewerking te verlenen aan het initiatief. Wel moet de huisvesting 
maatschappelijk verantwoord gebeuren, zowel voor de omgeving als voor de arbeidsmigranten. Hierbij is 
het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten leidend. 

2. Achtergrond 
- Door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Steenbergen 
(februari 2010); 
- door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (juni 2013); 
- regionale afspraken voor de huisvesting van arbeidsmigranten (juni 2013). 

3. Overwegingen 
Inleiding 
Er wordt voorgesteld om in afwijking van de door u vastgestelde 'Beleidsnota Huisvesting 
Arbeidsmigranten gemeente Steenbergen' de principebereidheid uit te spreken om medewerking te 
verlenen aan het oprichten van een logiesgebouw voor maximaal 130 personen voor het eigen personeel 
van het glastuinbouwbedrijf 4Evergreen. 

Aanleiding 
De Steenbergse bedrijven hebben arbeidsmigranten nodig. Binnen de grenzen van de gemeente 
Steenbergen werken en verblijven dan ook meerdere arbeidsmigranten. 

Nog zonder de ontwikkeling van het Agro en Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFCNP) zijn er ongeveer 
1000 arbeidsplaatsen voor arbeidsmigranten. Hierbij gaat het zowel om tijdelijke als structurele 
arbeidsplaatsen. Binnen de agrarische sector zijn de meeste arbeidsmigranten werkzaam. Binnen deze 
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sector gaat het om ongeveer 800 arbeidsmigranten. Uitgangspunt van het gemeentelijke beleid is om de 
huisvesting van deze in Steenbergen werkzame arbeidsmigranten in onze gemeente mogelijk te maken. 

Als gevolg van de ontwikkeling van het AFCNP gaan er meer arbeidsmigranten werken in Steenbergen. 
Op een volledig ontwikkeld AFCNP zullen naar verwachting ongeveer 1000 arbeidsplaatsen voor 
arbeidsmigranten zijn. Binnen het plangebied van het AFCNP zal geen huisvesting van arbeidsmigranten 
plaatsvinden. Er is afgesproken dat de huisvesting van arbeidsmigranten verbonden aan de ontwikkeling 
van het AFCNP regiobreed wordt aangepakt vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 

Binnen de Regio West-Brabant en bij de provincie staat het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten 
hoog op de agenda. Naar verwachting zal de werkgelegenheid voor arbeidsmigranten in West-Brabant 
zeker nog tot 2040 toenemen. Juni 2013 is regionaal afgesproken om invulling te gaan geven aan de 
kwalitatieve en kwantitatieve opgave van circa 9500 bedden voor arbeidsmigranten. Hierbij gaat het 
zowel om een legalisatieopgave als de realisatie van nieuwe huisvestingsmogelijkheden. 

Uitvoering huisvestingsbeleid arbeidsmigranten 
In het gemeentelijke huisvestingsbeleid arbeidsmigranten is aangegeven aan welke vormen van 
huisvesting onder welke voorwaarden medewerking kan worden verleend. 

De huisvester is primair verantwoordelijk voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van de 
arbeidsmigranten. De huisvesting moet zowel maatschappelijk verantwoord zijn voor de arbeidsmigrant 
als voor de omgeving. De gemeente heeft een faciliterende rol. 

De gemeente Steenbergen vervult haar faciliterende rol. De tot op heden gerealiseerde huisvesting voor 
arbeidsmigranten bestaat uit huisvesting voor ongeveer 785 personen. De nog te realiseren huisvesting 
voor de gemeente Steenbergen bestaat grofweg uit de huisvestingsopgave verbonden aan de in de 
gemeente Steenbergen werkzame arbeidsmigranten (1000 - 785 = 215 personen) plus het gemeentelijke 
deel verbonden aan projecten van regionale betekenis (inclusief gemeentelijk deel AFCNP). Over het 
gemeentelijke deel verbonden aan projecten van regionale betekenis moeten binnen de regio nog nadere 
afspraken worden gemaakt. 

De gemeente heeft een faciliterende rol en biedt conform het gemeentelijke beleid ruimte voor de 
realisatie van maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten. Er kan worden gedacht 
aan: 
- pensions ì logiesfuncties; 
- huisvesten van eigen personeel op het agrarisch bedrijf (maximaal 40 personen); 
- woningen voor 'echt wonen'. 

Tot op heden is er meegewerkt aan de ontwikkeling van het verblijf van arbeidsmigranten op Stella Maris 
in Welberg. Hier kunnen maximaal 400 personen verblijven. Daarnaast is er medewerking verleend aan 
een aantal initiatieven voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het agrarisch bedrijf. Tot op heden is 
er medewerking verleend voor ongeveer 60 personen. Op grond van de geldende bestemmingsplannen 
voor het buitengebied kunnen er op elk agrarisch bedrijf maximaal 40 personen worden gehuisvest. Enkel 
de op het bedrijf werkzame personen mogen worden gehuisvest. Ook zijn er in de kernen een aantal 
kleine pensions aanwezig. Deze pensions bieden ongeveer 25 slaapplaatsen. Ten slotte wonen er 
meerdere arbeidsmigranten in woningen. Naar schatting zijn dit ongeveer 300 personen. De gemeente is 
er een voorstander van dat de personen die zich werkelijk vestigen in Steenbergen in woningen wonen. 

De gemeente heeft ook een rol om op te treden tegen de illegale huisvesting van arbeidsmigranten en om 
mee te werken aan het realiseren van locaties voor de legale huisvesting van arbeidsmigranten. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat er nog steeds behoefte is aan maatschappelijk verantwoorde legale 
huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten. Een overaanbod aan huisvestingsmogelijkheden moet 
worden voorkomen. 

De gemeente Steenbergen neemt haar verantwoordelijkheid en geeft uitvoering aan het vastgestelde 
beleid en de regionale afspraken. 

Gesprekken met verschillende ondernemers 
Op ambtelijk niveau heeft de gemeente de afgelopen maanden gesproken met alle glastuinbouwbedrijven 
in het Steenbergse Westland, enkele grote agrarische landbouwbedrijven en enkele andere bedrijven. De 
gesprekken zijn gevoerd om te onderzoeken of het gemeentelijke huisvestingsbeleid voor 
arbeidsmigranten voldoende mogelijkheden biedt. Ook zijn de gesprekken gevoerd om te bezien hoe 
deze bedrijven omgaan met en aankijken tegen het gebruik van arbeidsmigranten en de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Uit deze gesprekken is met name naar voren gekomen dat enkele agrarische bedrijven 
(mogelijk) meer dan maximaal 40 personen willen huisvesten op het agrarische bedrijf. Tevens hebben 
de bedrijven aangegeven dat er op dit moment binnen de gemeente onvoldoende pensions I 
logiesgebouwen zijn waar hun personeel kan worden gehuisvest. 

Het glastuinbouwbedrijf 4Evergreen heeft ook aangegeven meer dan 40 personen op het bedrijf logies te 
willen bieden. Het bedrijf heeft aangegeven logies te willen bieden aan de in het bedrijf werkzame 
arbeidsmigranten. Hierbij gaat het om de arbeidsmigranten die hier gedurende het piekseizoen werken en 
de arbeidsmigranten die zich niet gaan vestigen in Steenbergen, maar mogelijk wel enkele jaren hier 
blijven werken. Het gaat om maximaal 130 personen. 

Nadere toelichting op het initiatief van het glastuinbouwbedrijf 4Everqreen 
4Evergreen is voornemens om op het bedrijf een logiesgebouw voor de in het bedrijf werkzame 
arbeidsmigranten te realiseren. De ondernemer wil graag maximaal 130 personen logies bieden. Het 
bieden van logies moet op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeuren. Het bedrijf heeft hiervoor 
aansluiting gezocht bij het gemeentelijke huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. 4Evergreen heeft een 
brief met ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor het initiatief. Deze documenten zijn als bijlage 
bijgesloten. Tevens is als bijlage een samenvatting van het gemeentelijke huisvestingsbeleid 
arbeidsmigranten toegevoegd. 

Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de initiatiefnemer maatschappelijk verantwoorde huisvesting 
voor arbeidsmigranten wil realiseren. Op onderdelen moet het initiatief nog nader worden onderbouwd of 
uitgewerkt. In het kort bestaat de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten voor 
het initiatief uit de volgende onderdelen: 

op het bedrijf 4Evergreen zijn meerdere arbeidsmigranten werkzaam. 4Evergreen huurt de 
arbeidsmigranten in via uitzendbureaus. Deze uitzendbureaus moeten bonafide uitzendbureaus 
zijn. 4 Evergreen is zelf verantwoordelijk voor de realisatie, exploitatie en het beheer van het 
logiesgebouw. 4Evergreen moet ook bonafide zijn; 
4Evergreen wil als bedrijf haar verantwoordelijkheid nemen voor de huisvesting van de in het 
bedrijf werkzame arbeidsmigranten. Uitgangspunt bij elke huisvestingsvorm is het vinden van een 
optimaal evenwicht tussen aantallen te huisvesten mensen en het maatschappelijke draagvlak 
van de locatie. Het is aan de initiatiefnemer om draagvlak te creëren voor het plan. Het bedrijf 
heeft aangegeven dat zij over haar plannen in overleg is getreden met de omgeving (andere 
bedrijven en bewoners van het gebied) en dat zij dit ook blijft doen. De initiatiefnemer vindt het 
van belang, ook na de ingebruikname van het logiesgebouw, om met de verschillende 
belanghebbende partijen waaronder de gemeente in overleg te blijven. Het is aan de 
initiatiefnemer om voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning duidelijk aan te 
geven met wie en wanneer er overleg is gevoerd. Tevens is het van belang dat er wordt 
aangegeven wat de uitkomst is van deze overleggen. Ook naar de toekomst toe is het van belang 
om in overleg te blijven met de verschillende belanghebbende partijen; 
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het op te richten logiescomplex kan enkel worden benut door de arbeidsmigranten die werken op 
het bedrijf 4Evergreen gelegen aan de Zoekweg in het Steenbergse Westland; 
de initiatiefnemer moet aantonen dat het maximaal aantal personen waaraan logies kan worden 
geboden noodzakelijk is vooreen doelmatige bedrijfsvoering. Indien nodig kan de 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen worden verzocht om advies uit te brengen; 
het initiatief moet voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij gaat het met name om 
bouwtechnische aspecten en brandveiligheid; 
het initiatief moet betaalbare huisvesting bieden. Dit onderdeel moet nog worden uitgewerkt door 
de initiatiefnemer; 
het te realiseren logiesgebouw bestaat uit meerdere kamers. Per kamer kunnen 2 personen 
verblijven. Elke kamer is voorzien van een keukenblok en badkamer (met toilet, douche en 
wastafel). De oppervlakte van de kamer bedraagt circa 20 m 2 . Elke ruimte wordt daarbij voorzien 
van internet en televisie. De bergingen aan de achterzijde van het gebouw worden 
samengevoegd (per 3 kamers) en gebruikt als gezamenlijke bergruimte en wasruimte (voorzien 
van wasmachines en wasdrogers); 
voor het verblijfsgenot voor de bewoners wordt door de initiatiefnemer onder meer voorzien in 
televisie, internet, fitnessruimte, voetbalveld, basketbalveld, buitenterras en groenstroken. Ook 
zullen er in de weekenden georganiseerde excursies plaatsvinden naar bijvoorbeeld musea, 
steden of strand. Er worden verschillende units gebundeld tot één ruimte welke bestemd zal 
worden als algemene sportruimte. Ook zal er door het samenvoegen van enkele units een 
algemene ontmoetingsruimte gerealiseerd worden; 
in de ontmoetingsruimte kunnen taalcursussen Nederlands/Engels, voorlichtingscursussen over 
de Nederlandse cultuur en het verblijf in Nederland/gemeente Steenbergen en integratietrajecten 
worden aangeboden; 
er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein; 
de huisvestingsvorm moet passen binnen en bij de omgeving. In het glastuinbouwgebied worden 
op grond van het geldende bestemmingsplan ruime bouwmogelijkheden geboden. De omvang 
van het logiesgebouw sluit qua oppervlakte en hoogte aan bij de toegestane mogelijkheden voor 
bedrijfsgebouwen. Aan alle verkeersaspecten moet worden voldaan. Het initiatief moet voldoen 
aan de redelijke eisen van welstand. Ook wordt het initiatief landschappelijk ingepast. Het 
initiatief mag niet belemmerend zijn voor de normale planologische en milieutechnische 
ontwikkelingsmogelijkheden van de in de nabijheid gelegen bedrijfsmatige activiteiten; 
met het creëren van (nieuwe) huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten mag de druk op 
de woningmarkt niet zodanig toenemen, zodat bijvoorbeeld de doelgroep 'starters' hiervan de 
dupe wordt. Als gevolg van het initiatief is hiervan geen sprake. Het gaat om de realisatie van 
een logiesgebouw. De huisvesting van de tijdelijke arbeidsmigranten zal niet langer in woningen 
plaatsvinden; 
het logiesgebouw zal voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten conform het 
keurmerk van Stichting Normering Flexwonen; 
het logiesgebouw moet goed worden beheerd (eventueel vast te leggen in een goed te keuren 
protocol). Met de initiatiefnemer zullen afspraken worden gemaakt over het beheer. De 
initiatiefnemer is belast met het beheer. Er wordt een huisreglement opgesteld. Voor een goede 
communicatie tussen de medewerkers, de initiatiefnemer en de omwonenden is een tolk op het 
complex aanwezig. De afhandeling van eventuele klachten zal gebeuren door de beheerder; 
om het huisvestingscomplex overzichtelijk en controleerbaar te houden worden er een aantal 
voorzieningen getroffen op het gebied van veiligheid en controle, zoals toegangshekken, ID-
controle en camera's; 
er moet een verblijfsregister voor het logiesgebouw en een register van de in het bedrijf 
werkzame personen worden bijgehouden en op verzoek van de gemeente worden overhandigd. 
Er mag enkel logies worden geboden aan personen die op het bedrijf 4Evergreen aan de 
Zoekweg te Steenbergen werken; 
de initiatiefnemer werkt mee aan de inschrijving van de arbeidsmigranten conform de Wet 
basisregistratie personen. 
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Impressie van het initiatief 
Hieronder treft u een impressie aan van het initiatief. 
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Planning 
4Evergreen is voornemens om het nieuwe logiescomplex rond mei 2015 in gebruik te nemen. De 
volgende stappen moeten worden doorlopen: 

principe-uitspraak door de gemeenteraad over het initiatief; 
opstellen van een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning; 
doorlopen procedure omgevingsvergunning; 
aanbesteden, bouwen en ingebruikname. 

De eerste stap betreft een principe-uitspraak door u over het initiatief. Op grond van het 
huisvestingsbeleid arbeidsmigranten is de huisvesting op het agrarisch bedrijf (binnen het bouwblok) 
waar men werkt tot maximaal 40 personen mogelijk. Het initiatief van 4Evergreen wijkt af van het beleid. 
Het bedrijf wil maatschappelijk verantwoord logies bieden aan maximaal 130 personen. Het is aan u om 
te besluiten om in principe medewerking te willen verlenen aan het afwijken van het huisvestingsbeleid 
arbeidsmigranten voor het initiatief van het bedrijf 4Evergreen. 

Het bedrijf heeft aangegeven de plannen nader uit te werken en een complete aanvraag voor een 
omgevingsvergunning op te stellen nadat u een positief besluit heeft genomen over de 
principemedewerking. 

Voor de realisatie van het logiescomplex moet een uitgebreide omgevingsvergunning worden verleend. 
Hierbij wordt tevens de planologische procedure (afwijking van het bestemmingsplan met een ruimtelijke 
onderbouwing) doorlopen. De gemeenteraad moet gedurende dit traject een besluit nemen over het 
afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Aan een omgevingsvergunning kunnen voorwaarden 
worden verbonden. 

Planologie en de aanvraag omgevingsvergunning 
De initiatiefnemer heeft een eerste ruimtelijke onderbouwing laten opstellen voor de realisatie van het 
logiesgebouw voor het eigen personeel voor maximaal 130 tijdelijke medewerkers I arbeidsmigranten op 
het glastuinbouwbedrijf 4Evergreen gelegen aan de Zoekweg te Steenbergen. In deze ruimtelijke 
onderbouwing is ingegaan op de verschillende planologisch relevante onderwerpen. Hierbij kunt u 
denken aan de volgende onderwerpen: rijksbeleid, provinciaal beleid, regionaal beleid, gemeentelijk 
beleid, bodem, waterhuishouding, cultuurhistorie en archeologie, flora en fauna, geluid, bedrijven en 
milieuzonering, externe veiligheid, luchtkwaliteit en kabels en leidingen. Uit de onderbouwing blijkt dat de 
planologische haalbaarheid van het initiatief groot is. Op onderdelen is nog wel een nadere uitwerking 
nodig. Één van die onderdelen is bijvoorbeeld het onderwerp waterhuishouding. Over dit onderwerp 
moeten de initiatiefnemer en de gemeente nog afspraken maken. 
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Nadat u een positief besluit heeft genomen over de principemedewerking, wordt door 4Evergreen een 
aanvraag omgevingsvergunning opgesteld. Hierbij moet tevens de definitieve ruimtelijke onderbouwing 
met bijbehorende onderzoeken worden aangeleverd. Bij de beoordeling van de aanvraag 
omgevingsvergunning wordt de planologische haalbaarheid definitief getoetst. Tevens moet de aanvraag 
omgevingsvergunning voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot bouwtechnische aspecten, 
brandveiligheid en redelijke eisen van welstand. Naar verwachting kan het initiatief van 4Evergreen ook 
aan deze onderdelen voldoen. 

Waarom de principebereidheid uitspreken om medewerking te verlenen aan dit initiatief? 
Er wordt om de volgende redenen voorgesteld om de principebereidheid uitspreken om medewerking te 
verlenen aan dit initiatief: 

het initiatief moet voldoen aan alle voorwaarden voor een maatschappelijk verantwoorde 
huisvesting van arbeidsmigranten. Er wordt enkel afgeweken van het aantal te huisvesten 
personen op het agrarisch bedrijf; 
het initiatief biedt logies aan arbeidsmigranten die in de gemeente werken. De realisatie van het 
logiescomplex draagt voor een aanmerkelijk deel bij aan de gemeentelijke en regionale 
doelstelling; 
het bedrijf neemt haar verantwoordelijkheid en het initiatief is economisch uitvoerbaar. 
4Evergreen kan het logiesgebouw zelf realiseren. Naast 4Evergreen zijn er slechts een beperkt 
aantal partijen die interesse tonen voor het realiseren van legale maatschappelijk verantwoorde 
huisvesting voor arbeidsmigranten. Er zijn een aantal Steenbergse (agrarische) bedrijven die 
interesse hebben getoond voor de realisatie van logies voor de op het bedrijf werkzame 
arbeidsmigranten. Tevens zijn er enkele bedrijven die interesse tonen voor het oprichten van een 
nieuw logiesgebouw in bijvoorbeeld een kernrandzone. De woningbouwcorporaties hebben 
aangegeven dat zij de huisvesting van de tijdelijke arbeidsmigranten niet als hun taak zien; 
op dit moment worden de bij het bedrijf 4Evergreen werkzame arbeidsmigranten gehuisvest in 
woningen in de gemeente Steenbergen en nabijgelegen gemeenten. Als gevolg van het 
realiseren van een logiesgebouw op het bedrijf worden er niet langer woningen benut voor het 
huisvesten van arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven. Dit is in lijn met het gemeentelijke 
beleid; 
het initiatief moet ruimtelijk verantwoord zijn en voldoen aan wet- en regelgeving; 
de provinciale regelgeving (Verordening ruimte 2014) biedt ruimte voor het bieden van logies aan 
arbeidsmigranten; 
het bedrijf 4Evergreen is voornemens om de restwarmte van de bedrijfsvoering te gebruiken voor 
het logiescomplex. 

4. Middelen 
De kosten verbonden aan het initiatief zijn voor de initiatiefnemer. Conform de gemeentelijke 
structuurvisie moet er in het kader van de kwaliteitsverbetering van het landschap een bijdrage ruimtelijke 
ontwikkeling worden geleverd. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. 

5. Risico's 
De eventuele risico's zijn voor de initiatiefnemer. 

6. Communicatie/Aanpak 
Niet van toepassing. 

7. Voorstel 
Er wordt voorgesteld om in afwijking van de door u vastgestelde 'Beleidsnota Huisvesting 
Arbeidsmigranten gemeente Steenbergen' de principebereidheid uit te spreken om medewerking te 
verlenen aan het oprichten van een logiesgebouw voor het eigen personeel voor maximaal 130 tijdelijke 
medewerkers I arbeidsmigranten op het glastuinbouwbedrijf 4Evergreen gelegen aan de Zoekweg te 
Steenbergen. Het initiatief moet conform de 'Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente 
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Steenbergen' maatschappelijk verantwoord worden uitgevoerd. Tevens moet het initiatief economisch en 
juridisch uitvoerbaar zijn. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, de s 

Vos M rs 
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