
 

 

 

 

*OMWB000000* 
 

Aan:  

Gemeente Steenbergen 

t.a.v. M. Meulblok 

Buiten de Veste 1 

4652 GA Steenbergen 
 
 

 

NOTITIE MIGRANTENHUISVESTING STEENBERGEN 

  

Gemeente Steenbergen is bezig met de herijking van het huisvestingsbeleid 
voor arbeidmigranten. Om die reden heeft de gemeente Steenbergen de 
OMWB gevraagd in hoeverre huisvesting haalbaar is op of nabij 

bedrijventerreinen Reinierpolder of bedrijventerreinen Agro Foodcluster Nieuw 
Prinsenland (voortaan: Agro Foodcluster). De vraag omvat drie hoofdvragen: 

1) Is huisvesting wenselijk/aanvaardbaar vanuit Bedrijven en 
milieuzonering (VNG). De centrale vraag hierbij is: is het leefklimaat 
aanvaardbaar en worden omliggende bedrijven niet onevenredig 
beperkt in hun bedrijfsvoering en welke voorwaarden gelden hierbij? 

2) Past de huisvesting binnen de gemeentelijke beleidsvisie externe 

veiligheid (2018)? 

3) Zijn er gevolgen vanuit de milieuvergunning van al bestaande 
bedrijven? 

 
In deze notitie worden deze hoofdvragen beantwoord. 
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Afbeelding 1: Globale ligging plangebieden Reinierpolder (boven) en Agro 

Foodcluster (onder) 
 
 

BEANTWOORDING HOOFDVRAGEN 

 
1. Bedrijven en milieuzonering 

De eerste hoofdvraag laat zich onderverdelen in drie deelvragen: 
a) Is migrantenhuisvesting milieugevoelig waardoor omliggende bedrijven 

beperkt kunnen worden? 
b) In hoeverre is het woon- en leefklimaat aanvaardbaar voor 

migrantenhuisvesting op deze bedrijventerreinen? 

c) Is migrantenhuisvesting een milieubelastende functie voor omliggende 
milieugevoelige objecten?  

 
a) Migrantenhuisvesting milieugevoelig? 

Milieugevoelige functies zijn volgens de VNG brochure ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ woningen, ziekenhuizen, scholen en verblijfsrecreatie. 
Migrantenhuisvesting behoort niet rechtstreeks tot deze functies. In de lijn van 

de Wet geluidhinder betreft de functie ook geen geluidsgevoelig object. 
Hierdoor betreft het geen gevel van een gevoelig gebouw als bedoeld in artikel 
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2.17, lid 3 van het Activiteitenbesluit. (grenswaarde voor geluidgevoelige 

bestemming op bedrijventerrein). 
 
Deze lijn wordt ook gevolgd in een uitspraak van de Raad van State met 
kenmerk 201710138/1/A1 t.a.v. Altenaweg 18 te Waalwijk, d.d. 12 december 
2018. In deze uitspraak heeft het college zich in redelijkheid op het standpunt  
kunnen stellen dat de verleende omgevingsvergunning de gebruiks-

mogelijkheden van omliggende functies niet onevenredig belemmert. De Raad 
van State stelt bovendien dat voor de eventuele uitbreidingsplannen van 

bedrijven geen verdergaande belemmering gelden dan de belemmering die 
reeds wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van bedrijfswoningen op het 
bedrijventerrein. Deze lijn wordt ook van toepassing geacht op Steenbergen.   
 
Dit impliceert dat migrantenhuisvesting omliggende bedrijven niet direct zal 

beperken in hun bedrijfsvoering. 
 

b) Woon- en leefklimaat aanvaardbaar? 
Weliswaar wordt vanuit een goede ruimtelijke ordening aanbevolen om een 
goed woon- en leefklimaat te creëren ter plaatse van migrantenhuisvesting, 
aangezien er ook (nachtelijk) verblijf plaatsvindt.  
 

Analoog aan jurisprudentie over recreatiewoningen (uitspraak ABRvS d.d. 29 
februari 2012, nr. 201002029/1/T1/R2) geldt dit ook voor 
arbeidsmigrantenhuisvesting. Het verblijf van de arbeidsmigranten heeft 

namelijk in de regel een permanenter en langduriger karakter dan dat van de 
recreant. 
 

De uitspraak luidt: "Niet in geschil is dat de in het plan voorziene 350 
recreatiewoningen weliswaar geen bescherming genieten ingevolge de Wet 
geluidhinder, maar dat dit niet betekent dat de recreatiewoningen in het 
geheel geen bescherming tegen geluidhinder toekomt. Gezien het feit dat de 
toegekende bestemming "Recreatie-Verblijfsrecreatie" onder andere 
nachtverblijf toestaat, is naar het oordeel van de Afdeling sprake van een 
situatie waarin met een zekere regelmaat en gedurende langere tijd personen 

zullen verblijven in de recreatiewoningen. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening komt daarom aan de recreatiewoningen een zekere mate 
van bescherming tegen geluidhinder toe."  
 

Aanbevolen wordt om bij de migrantenhuisvesting aandacht te hebben voor 
bescherming tegen onaanvaardbare geluidhinder. Bij een concreet initiatief is 
het daarom aan te bevelen, om een nadere onderbouwing, aangevuld met 

(akoestisch) onderzoek, uit te voeren indien de maximaal planologisch 
mogelijke richtafstanden van omliggende percelen de huisvesting overlappen. 
Geluid zal daarbij doorgaans het maatgevende aspect zijn.  
 

c) Migrantenhuisvesting milieubelastend? 
Migrantenhuisvesting is een milieubelastende functie. Deze functie komt niet 

voor in de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009. Qua 
milieubelasting naar de omgeving toe, lijkt de functie het meest op een 
logiesfunctie. Daarom wordt het voor de milieubelasting redelijk geacht om de 
functie te vergelijken met een hotel. Hiervoor geldt een richtafstand van 10 
meter voor de aspecten geur, geluid en gevaar tot gevoelige objecten (o.a. 
bedrijfswoningen). In gemengd gebied (zoals op een bedrijventerrein) kan 

deze afstand (m.u.v. gevaar) gereduceerd worden tot 0 meter. Derhalve wordt 
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vanuit de milieubelasting van migrantenhuisvesting geen belemmeringen 

verwacht. 
 

2. Externe veiligheid 
Voor toetsing aan externe veiligheid is de Beleidsvisie Externe Veiligheid van 
de gemeente Steenbergen 2018 als uitgangspunt genomen. De beleidsvisie 
maakt onderscheid in kwetsbaarheid en gebiedstypen. 

 
Kwetsbaar of beperkt kwetsbaar 

Belangrijk bij de interpretatie of arbeidsmigrantenhuisvesting past binnen de 
gemeentelijke beleidsvisie is of het gaat om een kwetsbaar of beperkt 
kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1 van het Bevi.  
 
Arbeidsmigrantenhuisvesting kan qua verblijf vergeleken worden met een 

logiesfunctie of een woonfunctie. Gelet op de aanwezigheid in het gebouw, de 
voorzieningen die doorgaans in het gebouw aanwezig zijn (gedeelde (sanitaire) 
voorzieningen), de tijdelijkheid waarmee de migranten de huisvesting 
gebruiken is het voorstelbaar dat uitgegaan wordt van een logiesfunctie. 
Wanneer uitgegaan wordt van een logiesfunctie met 50 personen of minder, 
dan is migrantenhuisvesting een beperkt kwetsbaar object. Wanneer sprake is 
van meer dan 50 personen of wanneer de migrantenhuisvesting gelijk wordt 

gesteld met een woonfunctie (bijvoorbeeld een bestemming ‘Wonen’), dan 
dient uitgegaan te worden van kwetsbaar object. Het is belangrijk dat dit 
aspect bij de ruimtelijke procedure goed onderbouwd wordt en eventueel 

wordt vastgelegd in de omgevingsvergunning.  
 
Gebiedstype 

Beide bedrijventerreinen vallen in de beleidsvisie onder het gebiedstype 
‘Bedrijventerrein’. Binnen het gebiedstype ‘Bedrijventerrein’ is het volgende 
opgenomen in de Beleidsvisie: 
Inrichtingen/Objecten 
 

Beleid PR 

Bestaande Bevi bedrijven 
 

Toestaan  

Nieuwe Bevi bedrijven 
 

Toestaan op Reinierpolder I en II en op het terrein 
van Agro Foodcluster. 
Mits het invloedsgebied niet over gebiedstype 
woonwijk reikt 
 
 Niet toestaan op Havenweg. 
 

Bestaande overige risicovolle bedrijven 
 

Toestaan  

Nieuwe overige risicovolle bedrijven 
 

Toestaan op Reinierpolder I en II en op het terrein 
Agro Foodcluster. Niet toestaan op Havenweg. 
 

Bestaande kwetsbare objecten 
 

Wettelijk niet toegestaan binnen 
PR=10-6–contour.  
 

Nieuwe kwetsbare objecten 
 

Wettelijk niet toegestaan binnen 
PR=10-6–contour. Niet toestaan op 
bedrijventerreinen. 
 

Bestaande beperkt kwetsbare objecten 
 

Toestaan 
 

Nieuwe beperkt kwetsbare objecten Wettelijk niet toegestaan binnen 
PR=10-6–contour, tenzij gewichtige redenen. 
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De gemeente Steenbergen heeft in de beleidsvisie opgenomen geen nieuwe 

kwetsbare objecten toe te staan binnen zowel Agro Foodcluster als 
Reinierpolder. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn wel toelaatbaar.  
 
Buiten de bedrijventerreinen liggen diverse gebiedstypen. Het gaat om 
gebiedstypen ‘Transport’, ‘Buitengebied’ en ‘Wonen’. Deze gebiedstypen bieden 
wel de mogelijkheid om realisatie van kwetsbare objecten (en eveneens 

beperkt kwetsbare objecten) toe te staan.  
 
Bij een concreet initiatief dient onderbouwd te worden of sprake is van een 

beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object en dient aandacht te zijn voor 

eventuele plaatsgebonden risicocontouren (PR 10-6) en de verantwoording van 

het groepsrisico conform artikel 13 van het Bevi1, artikel 7 en 8 van het Bevt2 

en artikel 12 van het Bevb3.  

 
Op beide bedrijventerreinen worden Bevi-inrichtingen toegestaan. De realisatie 
van een nieuw beperkt kwetsbaar object (kwetsbaar object is al uitgesloten in 
de beleidsvisie), kan belemmerend werken voor de toekomstige oprichting (of 

uitbreiding) van risicovolle (Bevi) bedrijven. Voor de bedrijventerrein 
Reinierpolder en Agro Foodcluster zal deze belemmering in de praktijk 
meevallen. Belangrijk om te realiseren is dat de vigerende 
bestemmingsplannen op de bedrijventerreinen Reinierpolder en Agro 
Foodcluster momenteel geen nieuwe Bevi bedrijven rechtstreeks toelaten, 

maar alleen onder voorwaarden.  

                                                
1 Besluit externe veiligheid inrichtingen 
2 Besluit externe veiligheid transportroutes 
3 Besluit externe veiligheid buisleidingen 
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Afbeelding 2 : Uitsnede gebiedstypen, zoals opgenomen in de Beleidsvisie 
externe veiligheid Reinierpolder (boven) en Agro Foodcluster (onder) 
  



Zaaknummer: 19070334   pagina 7 van 9 

3. Milieuvergunning 

Relevant om te bepalen is of in de milieuvergunning van de aanwezige 
bedrijven op Bedrijventerrein Reinierpolder en Agro Foodcluster nog regels zijn 
opgenomen, waarop migrantenhuisvesting van invloed kan zijn. In overleg met 
gemeente Steenbergen zijn de milieuvergunningen van de volgende 
inrichtingen beschouwd: 

 Theunisse, Gibsonstraat 11  (Reinierpolder); 

 Milieustraat, Van Andelstraat 6  (Reinierpolder); 
 Suikerunie, Noordzeedijk 113 (Agro Foodcluster). 

 
Theunisse 
Het bedrijf Theunisse BV aan de Gibsonstraat 11 te Steenbergen handelt in  
gewasbeschermingsmiddelen. In de milieuvergunning van Theunisse, die 
verleend is op 1 september 2009, zijn in artikel 5.1.1 en 5.1.2 

geluidsbelastingen opgenomen voor langtijdgemiddelde en maximale 
geluidniveaus ter plaatse van de gevels van woningen van derden. Wanneer 
migrantenhuisvesting niet wordt bestemd als ‘Wonen’ of met een woonfunctie 
wordt vergeleken, dan levert dit geen verdere beperkingen op.  
 
Theunisse kent daarnaast een relatief grote PR 10-6 contour in verband met de 
opslag van gevaarlijke stoffen. De realisatie van beperkt kwetsbare of 

kwetsbare objecten is binnen de PR 10-6 contour uitgesloten (beperkt 
kwetsbare objecten is alleen met een gewichtige motivering mogelijk waarbij 
het maatschappelijk belang aangetoond moet worden, hetgeen niet reëel 

wordt geacht).  
 
Het uitgangspunt mag daarom zijn dat Theunisse niet wordt beperkt in haar 

bedrijfsvoering, indien gekozen wordt voor een locatie buiten de PR 10-6 
contour. De milieuvergunning van Theunisse zal daarom niet beperkend zijn, 
omdat toch al rekening gehouden moet worden met de PR 10-6 contour, zoals 
opgenomen in afbeelding 3. 
 
Milieustraat 
In de milieuvergunning van de milieustraat d.d. 28 september 2007 zijn in 

artikel 3.1.1 immissiepunten opgenomen op een aantal vaste punten 
(woningen) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Voor maximale 
geluidniveau’s en voor het equivalente geluidniveau veroorzaakt door 
wegverkeer zijn maximale waarden opgenomen in respectievelijk artikel 3.2 en 

3.3 ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Hierbij wordt verwezen naar de Wet geluidhinder in de 
begrippenlijst. Wanneer migrantenhuisvesting niet wordt bestemd als ‘Wonen’ 

of met een woonfunctie wordt vergeleken, dan levert dit geen verdere 
beperkingen op. 
 
Suikerunie 
Voor Suikerunie aan de Noordzeedijk 113 zijn in de vergunning d.d. 13 juli 
2017 vaste geluidimmissiepunten in artikel 5.2.1 voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau en vaste geurimmissiepunten in artikel 6.1.1 opgenomen.  
 
Voor de maximale geluidsniveau’s gelden waarden op woningen van derden en 
andere geluidgevoelige bestemmingen. Hierbij wordt verwezen naar de Wet 
geluidhinder in de begrippenlijst. Wanneer migrantenhuisvesting niet wordt 
bestemd als ‘Wonen’ of met een woonfunctie wordt vergeleken, dan levert dit 

geen verdere beperkingen op. 
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Afbeelding 3: PR 10-6 contour Theunisse (bron: Risicokaart) 

 

   
KANTTEKENING 

 
Aanbevolen wordt om bij de bestemmingsplanherziening die de 
migrantenhuisvesting mogelijk maakt, rekening te houden met de 
planologische mogelijkheden in bestemming en regels. Een bestemming 
‘Wonen’ kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het initiatief beschouwd moet 

worden als een kwetsbaar object of dat omliggende bedrijven alsnog beperkt 
worden.  

 
Bij een aanvraag omgevingsvergunning conform artikel 2.12, 1e lid, onder a, 
sub 3 Wabo, kan een en ander geborgd worden in de omgevingsvergunning. 
 
 

CONCLUSIE 

 
Samengevat kunnen de drie hoofdvragen als volgt worden beantwoord.  
 

1) Is huisvesting wenselijk/aanvaardbaar vanuit Bedrijven en 

milieuzonering (VNG). De centrale vraag hierbij is: is het leefklimaat 
aanvaardbaar en worden omliggende bedrijven niet onevenredig 

beperkt in hun bedrijfsvoering en welke voorwaarden gelden hierbij? 
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Arbeidsmigrantenhuisvesting wordt niet als een gevoelige functie  

beschouwd op basis van de VNG brochure en niet als een 
geluidsgevoelige functie beschouwd op basis van de Wet geluidhinder. 
Omliggende bedrijven worden daarom niet direct beperkt door 
migrantenhuisvesting, mits de bestemming4 goed wordt gekozen. 
 
Aandacht dient wel uit te gaan naar het woon- en leefklimaat ter 

plaatse van een bedrijventerrein. Een goede ruimtelijke ordening 
vereist dat de migranten beschermd worden tegen onaanvaardbare 

geluidhinder. Indien een locatie wordt gekozen binnen de 
richtafstanden dan verdient het aanbeveling om een (akoestisch) 
onderzoek uit te voeren naar het leefklimaat ter plaatse. 
 

2) Past de huisvesting binnen de gemeentelijke beleidsvisie externe 

veiligheid (2018)? 
 

Op bedrijventerreinen laat de gemeentelijke beleidsvisie geen nieuwe 
kwetsbare objecten toe. Migrantenhuisvesting is een kwetsbaar object 
indien de functie vergelijkbaar is met een logiesfunctie die voorziet in 
het verblijf van meer dan 50 personen of indien de functie gelijk wordt 
gesteld aan een woonfunctie. De gekozen bestemming is hierbij 

bepalend. Op bedrijventerreinen zijn beperkt kwetsbare objecten wel 
mogelijk.  
 

Buiten de bedrijventerreinen zijn zowel beperkt kwetsbare als 
kwetsbare objecten mogelijk op basis van de beleidsvisie. 

 

3) Zijn er gevolgen vanuit de milieuvergunning van al bestaande 
bedrijven? 
 
De vergunningen van drie inrichtingen zijn onderzocht. Bij alle 
vergunningen gelden ofwel vaste immissiepunten ofwel maximale 
geluids- of geurbelastingen op de dichtstbijzijnde woningen van derden 
of andere geluidsgevoelige bestemmingen. De realisatie van 

migrantenhuisvesting wordt in geval van een logiesfunctie niet 
gerekend tot die categorieën en is ook niet van invloed op de vaste 
immissiepunten. Derhalve worden deze inrichtingen op basis van hun 
milieuvergunning niet beperkt in hun functioneren.  

 
 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevrouw P. Verstraten  de heer M. van der Wielen  
Adviseur externe veiligheid  Adviseur milieu en ruimte 
 

 
 

                                                
4 Uitgaande van een bestemmingsplanprocedure 


