
 

RD1900034 

 1 

 

PAPIER2 
 *RD1900034* 

 RD1900034 

Besluitenlijst van de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad van 

Steenbergen van 4 september 2019 19:30 uur 

 
Aanwezig: De heer:  W.J.P.M. Maas  voorzitter 

   

Mevrouw:  G.M. van Caam  lid 

De heren:  J.W. Huijbregts  lid 

N. Baali  lid 

J.J.M. Stoeldraijer burgerlid 

J.C.M. Verbeek  lid 

C.J.A. Langenberg burgerlid 

M.H.H.I. Remery lid 

J.H.F. Weerdenburg lid 

M.H.C.M. Lambers lid 

C.A.A.M. Gommeren lid 

A.F.C. Theuns  burgerlid 

A.J.D. Kouwen  lid 

E.C. van der Spelt lid 

E.G.J. Hobo  burgerlid 

C.J.A. Langenberg burgerlid 

 

Mevrouw:  W.A.M. Baartmans wethouder 

De heren:  W.L.C. Knop  wethouder 

   J. Krook  wethouder 

Mevrouw :   E.P.M. van der Meer griffier  

  

Pers: 4  

Omroep:  3   

Publieke tribune: 25  

De besluitenlijst is een opsomming van de genomen besluiten. De integrale audio opname van de vergadering 

is na te luisteren op www.raadsteenbergen.nl bij de vergadering van 4 september 2019. 

1. Opening. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Vaststelling agenda.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Spreekrecht burgers. 

De heer Prins spreekt namens de Stadsraad Steenbergen in over het GVVP. 

Hij geeft aan veel opmerkingen te krijgen over verkeer. Hij heeft hier een ingekomen stuk over 

gezonden. Zijn focus ligt op de langzame verkeersdeelnemers. Hij vraagt de aandacht voor de 

voetgangerspaden. Er is ook verwarring over de snelheden. In woonerven is de snelheid te hoog. 

De heer Langenberg vraagt wat de verwachting is van het GVVP. De heer Prins verwacht een lijvig 

document waar hij invloed op kan uitoefenen. De heer Langenberg vraagt naar de prioriteiten. De 

heer Prins geeft aan dat dit de voetpaden en de snelheden zijn. De heer Langenberg: heeft de heer 

Prins antwoord gekregen op zijn vragen over de termen die worden gebruikt. De heer Prins geeft 

aan dat hij hier beperkt onderzoek naar heeft gedaan.       

 

Mevrouw Ter Horst spreekt namens Green Trust in over agendapunt 6, aanvraag 

omgevingsvergunning Karolinapolder, en legt de aan de raad een alternatief plan voor. Dit gaat 

http://www.raadsteenbergen.nl/
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over windturbines in de Drie Vriendenpolder. Het project is uitvoerbaar en voldoet aan de 

wettelijke normen en daarom vergunbaar. De bewoners van Dinteloord en Steenbergen kunnen 

mede-eigenaar worden. Dit plan voldoet aan de voorschriften. De procedures worden zorgvuldig 

doorlopen. Dit is een mogelijk alternatief De heer Baali vraagt naar het verschil tussen innogy en 

Green trust. Innogy is een energiemaatschappij. Green Trust wil gezamenlijk met partners en 

initiatiefnemers windparken realiseren. De heer Veraart vraagt of er al een principeverzoek ligt. 

Mevrouw Ter Horst stuurt dit door naar de griffie. De heer Gommeren vraagt naar het plan voor 

150 meter. Waarom is dit niet verder doorgevoerd? Mevrouw Ter Horst geeft aan dat het bekend is 

geworden dat innogy de vier huidige turbines wil laten staan. En daarmee is er nu maar ruimte 

voor vier turbines. Je redt het nu niet met vier van 150 meter. De heer Gommeren Als innogy bereid 

was de windturbines op te ruimen zou het dan haalbaar zijn geweest om de turbines van 150 

meter te realiseren? Mevrouw Ter Horst geeft aan dat dit zou kunnen, er zou een cooperatie bij 

betrokken kunnen worden en daar is naar gekeken, maar de cooperatie zouden de molens wellicht 

ook wel iets hoger willen hebben. De heer Gommeren: Bij het Krammer Volkerak is sprake van een 

energiecoöperatie. Hier is ook gekozen voor hogere windturbines. Mevrouw Ter Horst: de hoogte 

heeft in eerste instantie niet zo’n rol gespeeld. Er staan er nu van 180 meter. De heer Gommeren 

vraagt zich af in het licht van de recente ontwikkelingen of het risicovol is om nu een 

energiecentrale op te richten. De heer Gommeren vraagt hoe het met de risico’s voor de mede-

investeerders zit. Mevrouw ter Horst: Dit is de rede waarom hogere molens een betere 

businesscase geven. Wanneer je met elkaar besluit dit te doen, investeer je ook gezamenlijk. De 

heer Gommeren vraagt naar het tijdspad en vraagt of dit binnen de tijd kan. Mevrouw Ter Horst 

geeft aan dat het in twee jaar zou moeten kunnen lukken. De heer Gommeren geeft aan dat alles 

nu gedaan moet worden. En dat het de vraag is of dit haalbaar is.  De heer Lambers vraagt of optie 

2B ook bekeken is. Is dit een haalbaar plan? Mevrouw Ter Horst geeft aan dat vier turbines van 150 

meter niet rendabel zijn. Er is aangegeven dat wanneer er vier turbines komen van 150 meter dit 

niet haalbaar is. De heer Lambers vraagt dat wanneer de vier molens vervreemd zouden worden 

zouden er dan 7 turbines van 150 meter rendabel zijn? Mevrouw ter Horst geeft aan dat dit 

rendabel is. Er wordt met de positie van de turbines niet verder naar binnen gegaan. Hogere 

turbines leveren meer energie, dus zijn er minder turbines nodig. Voor de opstakel verlichting komt 

een oplossing. Zij schrikt niet van de 150 meter, maar het is niet realistisch. Er moeten efficiëntere 

windparken komen. Dit lukt beter met hogere turbines.  

 

6. Aanvraag omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder. 

De heer Baali geeft aan dat het veel informatie is en dat niet iedereen die dit zou moeten weten er 

voldoende informatie over heeft. De heer Lambers verzoekt de voorzitter om verduidelijking te 

vragen. De heer Baali: heeft het over het college en komt erop terug. Er is onvoldoende kennis van 

zaken. Hij geeft een terugblik op het gelopen proces. Het college kibbelt met innogy en de 

Provincie. Hij vraagt naar de ideeën van de wethouder. Wat zijn de alternatieven? De Provincie gaat 

het overnemen. innogy gaat molens plaatsen. De Provincie kan en wil niet anders. Alles wat fout 

had kunnen gaan is fout gegaan. De heer Baali noemt 5 opties. Hij roept de raad op met een motie 

of amendement te komen met een plan waar het college mee aan de slag gaat.  

De heer Weerdenburg: het college doet wat in het raadsakkoord staat. Het college is volop in 

gesprek. De heer Baali vraagt zich af waarover het college in gesprek is? De heer Weerdenburg het 

afkeuren geeft gevolgen, die door de Provincie zijn opgesomd. We hebben een Provinciale opgaaf. 

Eén alternatief (2B) wil hij graag van weten hoe het college daar tegenover staat. De heer Van der 

Spelt is tegen het voorstel. We geven het nu uit handen. De gemeente gaat hier niet over, de 

Provincie wel. Hij wil graag de gespreksverslagen inzien. Als innogy of Green Trust naar de Provincie 

gaat moet deze meewerken. Wij moeten nu twee maal zoveel leveren. Hij acht dit onbehoorlijk 

bestuur. D66 betreurt deze gang van zaken. Je moet blijven praten. De heer Lambers geeft aan dat 

hij grote woorden heeft gehoord. Hij vertrouwd het college volledig. Wij gaan het raadsprogramma 

ook niet openbreken. De vraag is of wij akkoord willen gaan met het niet afgeven van de verklaring 

van geen bezwaar. Dit voorstel is wat de gemeenteraad in meerderheid wenst te zien. De optie 2B 
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acht hij zeer interessant. Hij suggereert dat de gemeente de 4 turbines molens overneemt en 

sloopt. De optie 2B is een alternatief. Dat past in het plaatsje van het raadsakkoord. De inwoners 

van Dinteloord willen niets. De heer Van der Spelt vraagt of er van vier naar zes of zeven molens 

gaat. De heer Lambers geeft aan dat dit de enige locatie is waar dit nu kan. De heer Gommeren 

vraagt of er 2 miljoen van de 15 wordt besteed aan het verwijderen van de molens. De heer 

Lambers: die middelen moet je niet zomaar uitgeven. We praten nu over de verklaring van geen 

bezwaar. Hij wil weten hoe het college de financiering zit van het alternatief. Hij steunt geen motie 

of amendement van de PvdA. Dinteloord heeft al genoeg gedoe. De heer Gommeren: er zijn al veel 

voorstellen geweest. In vorige voorstellen is nooit aangegeven dat het niet binnen de structuurvisie 

past. We naderen het eindpunt. Het voorstel is dat er geen verklaring van geen bezwaar wordt 

afgegeven. Er is geen alternatief. De heer Lambers vraagt naar de mening van de heer Gommeren 

over optie 2B. De heer Gommeren geeft aan dat het niet haalbaar is. Het Pondera rapport 

bevestigd dit. Het is een plan van Green Trust. Dit zou je toch verder moeten onderzoeken. De heer 

Gommeren gelooft hier niet in. We moeten dit nader onderzoeken. De Provincie heeft aangegeven 

dat er vaart gemaakt moet worden. Kunnen we dadelijk de Provincie als schuldige aanwijzen. Dit 

heeft de gemeente in een onmogelijke positie gebracht. De energietransitie gaat pijn doen. Hoe 

betrouwbaar acht het college het Pondera rapport en past het in de structuurvisie. Hoe staat de 

Provincie in de verdubbeling van de opgave. Hoe verhoudt zich dit tot de PAS? Is dit een zorgvuldig 

proces geweest? Is de portefeuillehouder debet aan de situatie. De heer Lambers is de VVD 

voorstander van hogere molens? De heer Gommeren is voor 180 meter. Er worden zaken 180 

graden omgedraaid. Ieder onderwerp wordt op zijn merites beoordeeld. De heer Veraart wil de 

energietransitie vooral door middel van zonnepanelen en windenergie. Nieuwe projecten moeten 

goed ingepast worden. Hij houdt bedenkingen tegen de aanvraag van deze verklaring van geen 

bezwaar. Wat begon met een dijk is een polder geworden. Gewoon Lokaal! Blijft zich sterk maken 

voor de uitvoering van het coalitie akkoord. De heer Baali vraagt waar het standpunt van 150 meter 

vandaan? De heer Veraart geeft aan dat dit door de lichten komt. Deze zijn verplicht op hoger dan 

150 meter. Het komt ook uit het coalitie akkoord. De heer Baali geeft aan dat de verlichting wegvalt. 

De heer Veraart geeft aan dat dat nog niet 100% is en hij verwijst naar het coalitieakkoord. De heer 

Gommeren geeft aan dat deze discussie eerder is gevoerd. De heer Veraart heeft zelf ooit 

aangegeven dat dit opgelost zou zijn? De heer Veraart geeft aan dat dit ook om het coalitie akkoord 

gaat. De heer Gommeren geeft aan dat de verlichting dadelijk geen probleem meer is. De heer 

Veraart heeft geen bevestiging dat dit wordt doorgevoerd. De heer Veraart geeft aan dat het 

verkiezingsprogramma 150 meter als maximum wordt genoemd. Het moet gaan om molens 

zonder opstakel verlichting. Hij vraagt of er mogelijkheden zijn om in de actualisatie structuurvisie 

nu mee te nemen waar wij wel en geen windturbines willen. Kan het college alternatief 2B verder 

uitzoeken? Het Pondera rapport concludeert niet dat molens van 150 meter niet haalbaar zijn. 

Wethouder Baartmans geeft aan niet te kibbelen met de Provincie. Nieuw is dat inngy iets met de 

vier molens wil doen. Daarom staat alternatief 2B genoemd. Dit schept nieuwe kansen. Het wordt 

niet overgenomen worden wanneer wij geen mogelijkheden meer zien. We geven het niet over aan 

de provincie. De heer Baali geeft aan dat er veel ultimatums zijn geweest. Wat is de nieuwe datum? 

Wethouder Baartmans geeft aan dat de Provincie weet dat 2B een alternatief lijkt. Er is door de 

provincie geen deadline gesteld. Het college voert het raadsakkoord uit. We willen wat in het 

raadsakkoord staat. De heer Gommeren geeft aan dat Provincie met spoed vraagt om een 

uitspraak. Wethouder Baartmans geeft aan dat de Provincie niet vervelend doet. De heer 

Gommeren leest in de brief iets anders. Wethouder Baartmans: de Provincie zit niet op een PIP 

aanvraag te wachten. De heer Baali geeft aan dat het raadsakkoord niet realistisch blijkt. Hij kan nu 

geen overwogen keuze maken. Wethouder Baartmans geeft dat dit college voor elkaar heeft 

gekregen dat er geen molens van 234 meter komen. Als Steenbergen een plan heeft kan de 

Provincie een PIP weigeren. De heer Van der Spelt vraagt waarom dit nu aangeboden wordt terwijl 

er geen alternatief is? Mevrouw Baartmans geeft aan dat dit plan geen draagvlak heeft. De heer 

Van der Spelt vraagt waarom er niet eerst een alternatief was voor stemming over dit voorstel. 

Wethouder Baartmans geeft aan dat dit alternatief er nu pas ligt. De heer Gommeren vraagt wie dit 

heeft aangeboden. Wethouder Baartmans geeft aan dat de Provincie met innogy heeft gesproken. 
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Wethouder Baartmans zegt toe dat de gespreksverslagen worden overlegd aan de raad. De 

bevolking wil de hoge molens niet. De visie energie en ruimte komt dit jaar daar kan het in verwerkt 

worden. De heer Gommeren geeft aan dat Pondera verwacht dat lage molens niet gerealiseerd 

kunnen worden.  

Wethouder Krook wil de raad nadrukkelijk verzoeken alternatief 2B te gaan onderzoeken. In de 

perspectiefnota dit een plus. Hij wil graag met Green Trust kijken naar een businesscase. Er zou 

structureel geld voor de gemeente terug komen. De heer Van der Spelt: komt het niet boven de 1,5 

a 2 miljoen zoals de wethouder zegt? Wethouder Krook geeft aan dat dit geen garantie is. Dit is de 

enige manier om aan de doelstelling van de raad te voldoen. De middelen zitten in de begroting.  

De heer Baali geeft aan dat er geen alternatief is. Hij wil ook de verklaring van geen bedenkingen 

weigeren, maar hij wenst een alternatief. Hij had de informatie graag eerder gehad. Hert alternatief 

komt van de provincie en dat heeft het college niet voor elkaar gekregen. De heer Van der Spelt 

geeft aan dat hij nog steeds tegen dit voorstel is. Er was geen alternatief. Er is een wellicht werkbaar 

scenario. De heer Weerdenburg vraagt het college hoeveel tijd het college nodig heeft om dit te 

onderzoeken. De heer Baali: zou de heer Weerdenburg erover na willen denken dat dit stuk 

aangehouden kan worden voor het overwegen van een alternatief. De heer Weerdenburg is niet 

bereid dit aan te houden. Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de gemeenteraadsvergadering. 

Het raadsakkoord is ook door de VVD gesteund. De heer Baali geeft aan dat het raadsakkoord geen 

rechtsgeldig document is. We lopen een risico zonder alternatief. De heer Weerdenburg geeft aan 

de kop niet in het zand te steken. Hij is akkoord met dit voorstel. Het raadsakkoord is een besluit 

van de raad. Hij hoopt dat de heer Baali daar respect voor heeft. De heer Baali geeft aan dat het 

raadsakkoord de plannen van de coalitie zijn.  De heer Lambers steunt het voorstel. Het gaat om de 

bevolking van Dinteloord. De gemeenteraad besluit hierover. We willen tot maximaal 8 molen van 

150 meter komen met een zo klein mogelijke overlast voor de bevolking van Dinteloord. Niets doen 

is geen optie. De heer Baali geeft aan dat er een risico is. Met een uitgewerkte optie zou hij een 

besluit kunnen nemen. De heer Van der Spelt geeft aan dat het zorgvuldiger zou zijn dit besluit uit 

te stellen. De heer Lambers vertrouwt op de colleges en op Graan Trust. De heer Gommeren geeft 

aan dat wij geen garantie kunnen afnemen. De heer Lambers geeft aan dat er initiatieven moeten 

zijn waardoor de Provincie een PIP kan weigeren. De heer Gommeren op pagina 14 staat iets 

onduidelijks over het Pondera rapport. Acht de wethouder dit een zorgvuldig proces. De heer 

Veraart geeft aan dat dit al lange tijd loopt. We moeten hier goed de tijd voor nemen. Hij beluistert 

dat er een grote meerderheid is voor het voorstel. Er zijn andere partijen die wel de molens van 150 

meter willen plaatsen. De heer Gommeren geeft aan dat de kosten voor het bouwen van 

windmolens gestegen is en dat de subsidie gedaald is. Zijn er organisaties die dat op eigen initiatief 

kunnen bouwen? De heer Veraart geeft aan dat één molen niet rendabel is maar met een hoger 

aantal is het steeds makkelijker. De heer Gommeren vraagt of het niet risicovol is. De heer Veraart 

geeft aan dat er alternatieven zijn. De heer Baali vraagt waarom het niet aangehouden zou worden. 

De heer Veraart geeft aan dat dit plan geen goede inpassing is. Wethouder Baartmans geeft aan 

dat de Provincie pas een PIP inwilligt wanneer de gemeente geen plan meer heeft. Het college 

probeert voor de gemeenteraadsvergadering met een tijdpad te komen. Het college krijgt ruimte 

om een onderzoek te doen. De heer Weerdenburg  vraagt of het tijdpad ook door de Provincie 

wordt goedgekeurd. De wethouder overlegt dit met de gedeputeerde. De wethouder onderzoekt of 

dit past in de structuurvisie. Ook gaat zij na waarom de brief van 3 juli van Green trust niet bij de 

stukken zit. De heer Lambers vraagt warom de heet Gommeren die brief heeft en de raad niet? De 

wethouder gaat ervan uit dat de raad deze brief heeft.       

 De heer Aanraad spreekt in over de Haven Dinteloord. Iedereen in Dinteloord is blij met de 

opknapbeurt. Het probleem is het verdwijnen van parkeerplaatsen. De wijze van plaatsing van de 

parkeerplaatsen aan de Haven is een probleem en het verdwijnen van openbaar groen. Het 

verdwijnen van de circulatie mogelijkheid is ook een probleem. Omwonenden hebben een enquête 

uitgezet. In het kader van burgerparticipatie had dit toch gerealiseerd moeten worden. De raad 

heeft zelf aangegeven dat de parkeerplaatsen behouden moesten blijven. Daar zijn kritische vragen 

over gesteld. Nu verdwijnen ten minste 15 parkeerplaatsen.         
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4. Vaststelling besluitenlijst 3 juni 2019. 

De besluitenlijst wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  

5. Vragenhalfuur.  

De heer Stoeldraijer vraagt naar de herplant van de platanen en hij wil weten waarom er een 

adviesbureau wordt ingeschakeld. Wethouder Baartmans geeft aan dat dit een extra 

werkzaamheid is. De heer Stoeldraijer geeft aan dat er 9 bomen geplaatst moeten worden. 

Wethouder Baartmans geeft aan dat de bewoners erbij betrokken worden.   

 

De heer Lambers vraagt naar de bodemsanering Kortendijk Nieuw-Vossemeer. Kan er 

gegarandeerd worden dat er geen vervuiling is en dat er geen gevolgen zijn voor het 

oppervlaktewater. Wordt de raad geïnformeerd over de afloop van het project? Wethouder 

Baartmans geeft aan dat er water is opgepompt en geloosd. Er is geen verontreiniging geloosd op 

het oppervlaktewater. De grond is gesaneerd. De situatie in het grondwater wordt gemonitord. De 

resultaten van de sanering worden voorgelegd aan het bevoegd gezag en voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  

 

De heer Theuns vraagt naar de evaluatie van de onkruidbestrijding. Wordt dit geëvalueerd? 

Wethouder Baartmans geeft aan dat aan het eind van dit jaar een evaluatie plaats. Het verslag 

komt ter beschikking van de gemeenteraad. Het is lastig om zonder bestrijdingsmiddelen het 

onkruid te bestrijden.     

 

De heer Kouwen vraagt naar de verkeersoverlast op de Heense Molen. Wat gaat de gemeente doen 

op korte termijn? Wethouder Baartmans geeft aan dat hier aandacht voor is. We zijn met de 

Provincie in gesprek. Flitspalen zijn niet haalbaar. Wij gaan daar niet over. Wij kijken wat we wel 

kunnen doen.    

 

De heer Van der Spelt vraagt naar de realisatie van de BMX baan en de natuurspeeltuin in 

Kruisland. Wethouder Baartmans geeft aan dat de ideeën worden uitgewerkt. In oktober worden 

de bewoners geïnformeerd. Dit wordt door het college uitgevoerd.    

 

De heer Langenberg vraagt naar de aanpassing van de route. Hij spreekt zijn persoonlijke dank uit 

voor de open brief van de gemeenteraad. Is er een evaluatie geweest over de aanpassing van de 

route en de wijze waarop dit gecommuniceerd is? Is deze evaluatie er niet, komt die dan nog? De 

wethouder verzorgt een schriftelijk antwoord.  

 

6. Aanvraag omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder. 

Is reeds behandeld na het spreekrecht burgers. 

 

7. Wijziging gemeenschappelijke regeling West-Brabant. 

Dit is zonder beraadslaging een hamerstuk voor de vergadering van 26 september.   

 

8. Nota van uitgangspunten arbeidsmigratie. 

De heer Kouwen is blij met de nota, maar merkt hierbij op dat het raadsakkoord leidend zou 

moeten zijn bij het opstellen van het beleid. Kanttekeningen worden geplaatst bij het percentage 

kort verblijf, het aantal personen op een kamer, de beschikbare locaties in de kernen. De Kop van 

Zuid als mogelijke huisvestingslocatie is volgens de heer Kouwen niet gewenst. De heer Kouwen 

vraagt naar huisvesting op Sunclass en het verschil tussen recreanten en arbeidsmigranten en 

verblijf van migranten op het bedrijventerrein Renierpolder. De heer Kouwen ziet geen 

toegevoegde waarde voor het informatieloket en het bieden van taalvoorzieningen voor het kort 

verblijf arbeidsmigranten en ziet hiervoor meer een taak voor de werkgever. Daarnaast pleit de 

heer Kouwen voor meer handhaving en het vastleggen van afspraken in convenanten. De heer 

Verbeek spreekt zijn complimenten uit voor de nota en benadrukt het belang om actie te 
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ondernemen. Aangegeven wordt dat de verantwoordelijkheid voor goede huisvesting primair bij de 

werkgever ligt en dat de gemeente faciliteert. De inzet voor participatie en integratie wordt door de 

heer Verbeek onderschreven. De heer Verbeek spreekt zijn zorgen uit over dat de huisvesting 

alleen beschikbaar blijft voor de arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de gemeente Steenbergen 

en mist in het stuk een duidelijke definitie over wat verstaan wordt onder een huishouden. De heer 

Verbeek merkt op dat de Kop van Zuid als mogelijke locatie niet gewenst is. De heer Verbeek vraagt 

om nadere toelichting over het mogelijk maken van huisvesting op agrarische terreinen en bij de 

werkgever en het toepassen van toeristenbelasting. De heer Huijbregts is positief over dat er een 

lijn is tussen de beeldvormende vergadering en de nota van uitgangspunten. Ook de heer 

Huijbregts geeft aan dat de Kop van Zuid niet passend is voor de huisvesting van arbeidsmigranten 

en dat het positief is om huisvesting te realiseren op het terrein van de werkgever. Er wordt meer 

aandacht gevraagd voor integratie, handhaving en integrale samenwerking. De heer Remery is blij 

dat de startnotitie nu besproken wordt en benadrukt het belang van het onderwerp. Gemist wordt 

de onderbouwing hoe aan de woningvraag wordt voldaan, de betrokkenheid van de 

woningcorporaties en de visies van vakbonden en belangenorganisaties. De heer Remery 

onderschrijft het uitgangspunt dat huisvesting dichtbij de werkgever georganiseerd wordt, maar 

vraagt aandacht voor de reistijden naar het werk en het loskoppelen van een maximum aantal.  De 

heer Remery vraagt ten aanzien van Sunclass naar de mogelijkheden van compensatie voor de 

omgeving, Tevens worden initiatieven om participatie en integratie te bevorderen ondersteund en 

hiervoor wordt rondom handhaving en het vastleggen van afspraken in convenanten om verdere 

uitwerking gevraagd. De heer Van der Spelt benadrukt het belang van het voorstel en geeft aan dat 

long stay bewoners in de woonwijken gehuisvest mogen worden, mits dit niet leidt tot verdringing 

op de huizenmarkt. Opgemerkt wordt dat verhuur door werkgevers alleen plaats moet vinden aan 

eigen werknemers en vraagt om flexibele tijden van het taalhuis. De heer Van der Spelt benadrukt 

het belang van handhaving en het vastleggen van afspraken en dat belanghebbenden aan de 

voorkant betrokken worden. De heer Stoeldraijer plaatst kanttekeningen bij de cijfers in de 

uitgangspuntennotitie en vraagt hier meer duidelijkheid over. Geconstateerd wordt dat er geen 

zicht is op het aantal migranten in de gemeente en waar zij verblijven en roept op om exacte cijfers 

aan te kunnen bieden om verdere stappen te kunnen nemen. De heer Stoeldraijer roept op om 

meer mogelijkheden te creëren voor huisvesting en vraagt zich af of dat de gemeente is voorbereid 

om te handhaven na vaststelling van het beleid. De heer Stoeldraijer plaatst bovendien 

kanttekeningen bij de representativiteit van de gehouden enquête onder arbeidsmigranten. 

 

De voorzitter schorst de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Baartmans. Wethouder 

Baartmans benadrukt de vraag of dat de uitgangspunten voldoende zijn om beleid op te kunnen 

maken. In reactie op de heer Kouwen wordt aangegeven dat het maximum op een kamer 

voortkomt uit opmerkingen van de ondernemers. De heer Kouwen benadrukt dat er ook met twee 

personen op een kamer geen privacy meer is en stelt voor een maximum van vier personen vast te 

leggen in een convenant. De wethouder neemt de suggestie over. Ten aanzien van vergunningen, 

toezicht en handhaving geeft de wethouder aan dat hiervoor meer uren beschikbaar komen. In 

reactie op de vraag van de heer Verbeek geeft de wethouder aan dat er al veel kennis is over wat 

inwoners willen. De wethouder neemt de opmerking mee om inwoners vooraf te betrekken bij het 

opstellen van plannen. In reactie op de heer Remery om een belevingsplek te geven aan Nieuw-

Vossemeer doet wethouder Baartmans een oproep om met een voorstel te komen. In reactie op de 

wethouder geeft de heer Stoeldraijer aan dat de conclusie is dat de cijfers niet kloppen. De 

wethouder deelt de conclusie niet, maar geeft aan hierop terug te komen. In reactie op de 

wethouder geeft de heer Stoeldraijer aan dat met het creëren van meer plaatsen wordt bedoeld 

dat er geen plaatsen worden uitgesloten. Wethouder Baartmans is het eens met de opmerkingen 

van de heer Stoeldraijer dat de enquête niet representatief is en dat er gekeken moet worden naar 

locaties waar wel afval geproduceerd wordt, maar niet als bewoond is aangemerkt. 
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In tweede termijn geeft de heer Kouwen aan dat in de discussie het onderscheid tussen short en 

long stay wordt gemist en dat er faciliteiten worden aangeboden waar geen behoefte aan is. 

Opgeroepen wordt om meer inzet te plegen op het bestrijden van illegaliteit en dat de rekening  

gepresenteerd dient te worden aan degene die hier verantwoordelijk voor is. In reactie op de heer 

Veraart geeft de heer Kouwen aan dat cijfers niet bekend zijn, maar dat de gevallen wel bekend zijn, 

maar dat het systeem aangepakt wordt en dat hierop handhaving ingezet wordt. Het idee om een 

zwartboek op te stellen wordt overgenomen. De heer Kouwen geeft aan dat op de site van de RWB 

staat dat zij wel betrokken zijn bij arbeidsmigratie. De heer Huijbregts vraagt hoe de duurzame 

relatie met werkgevers opgezet en onderhouden wordt. De opmerking van de heer Remery over 

Sunclass wordt ondersteund. De heer Verbeek stelt een verhelderende vraag over het beleid voor 

nieuwe huisvesting en of dat er generiek beleid wordt opgesteld of dat er gekeken wordt per 

situatie. De heer Remery benadrukt dat de nieuwe contacten met de werkgevers kunnen leiden tot 

vermindering van de illegaliteit.  

 

Wethouder Baartmans is positief over het idee om de contacten met werkgevers en 

uitzendbureaus aan te halen. Overwogen wordt om hiervoor een overlegstructuur op te stellen. De 

heer Kouwen benadrukt dat het aparte loket overbodig is en dat deze verantwoordelijkheid ligt bij 

de werkgever. In reactie op de heer Kouwen geeft de wethouder aan dat short stay niet in de 

kernen plaatsvindt. In reactie op de heer Verbeek geeft de wethouder aan dat het gaat om 

maatwerk. 

 

9. Vaststelling partiële herziening structuurvisie. 

De heer Verbeek gaat ervan uit dat de Kop van Zuid een ‘no go’ blijft. De sportvelden op De Heen 

veranderen van sport naar woonbestemming. De velden zijn verkocht voor € 12,- per m2. Waarom 

doen we dit als gemeente? We lopen 1 miljoen euro mis. Klopt deze redenering? Kan het college 

aangeven wat de gedachte hierachter is? De heer Remery kan hiermee instemmen. Er komt nog 

een raadsmededeling. Kan de structuurvisie in lijn brengen met wat is afgesproken en het AFC 

moet daar nog een aanpassing in komen? De heer Stoeldraijer geeft aan dat de cijfers zijn 

aangepast. Er worden geen potentiële nieuwe locaties voor arbeidsmigranten genoemd. Er wordt 

verwezen naar het beleid. Hij wil deze locaties toch opnemen. Er wordt een overschot verwacht van 

sociale huurwoningen. Kunnen er geen woningen vrij komen voor arbeidsmigranten. Er komen 

nieuwe afspraken over arbeidsmigranten. Wat is de mening van de wethouder.   

De heer Weerdenburg over de arbeidsmigranten op Stella Maris is een verschil in de cijfers. 

Toekomstige nieuwbouw richt zich minder op appartementen en levensloopbestendige woningen. 

Kan dit toegelicht worden. De heer Lambers is tevreden met de aanpassingen. Hij zou de Kop van 

Zuid graag apart benoemd willen hebben als woningbouwlocatie (AA). Wethouder Knop geeft aan 

dat over de sportvelden nog een antwoord komt. Arbeidsmigranten staat er niet in omdat dit nog 

vastgesteld moet worden. Wijzigingen vanwege het raadsakkoord staan erin. De heer Verbeek stelt 

artikel 40 vragen over de sportvelden De Heen. De heer Knop: de vraag van de heer Weerdenburg 

wordt schriftelijk beantwoord.    

 

Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de besluitvormende vergadering van 26 september 2019.         

 

10. Ingekomen stuk 4, van 5 juni 2019: oproep sociale alliantie. 

De heer Baali roept de raad op dit mee te nemen bij de visie energie en ruimte.  

 

11. Ingekomen stuk 7, van 5 juni: beantwoording artikel 40 vragen over de 

Lindenburghlaan. 

Aangehouden tot de oordeelvormende vergadering van oktober.  

12. Ingekomen stuk 21, van 4 september 2019: beantwoording artikel 40 vragen over 

het Programma Aanpak Stikstof. 

Aangehouden tot de oordeelvormende vergadering van oktober. 
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13. Ingekomen stukken, mededelingen en toezeggingenlijst. 

Er zijn geen vragen gesteld over de ingekomen stukken, de toezeggingenlijst en er zijn geen 

mededelingen. 

 

14. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om  23:58 uur met een woord van dank.  

 

Aldus vastgesteld in de oordeelvormende vergadering van 9 oktober 2019. 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

        Drs. E.P.M. van der Meer  M.H.H.I. Remery     


