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Geachte voorzitter, wethouders, commissieleden en overige aanwezigen, 
 
Mijn naam is Leon Aanraad, ik ben inwoner van Dinteloord en lid van de werkgroep Behoud Leefbaarheid 
Dinteloord.  
 
In ons schrijven van donderdag 27 december 2018 hebben we onze verbazing erover uitgesproken dat 
diverse personen en partijen niet op de hoogte waren van de initiatieven van Gedeputeerde Staten n.a.v. 
de motie ‘Bestuursopdracht arbeidsmigratie’ van Provinciale Staten van 20 april 2018. 
 
We noemen daarin o.a. de Dorpsraad Dinteloord die geen kennis droeg van die provinciale plannen, maar 
zich vrijwel meteen na de eerste inloopavond voor direct-omwonenden als voorstander van de 
arbeidsmigrantenwijk heeft gemeld bij de gemeente Steenbergen.  
 
Maar het meest opmerkelijke vonden we wel dat het college de gemeenteraad niet heeft geïnformeerd 
terwijl onze gemeente wel heeft deelgenomen aan dit provinciaal project. 
 
Het onderzoek van Gedeputeerde Staten bestaat uit zogenaamde ‘Bouwstenen’, 6 in totaal 1. In 
Bouwsteen 3 staan o.a. de knelpunten en oplossingsrichtingen beschreven van 51 gemeentes die 
desgevraagd hebben gereageerd, waaronder Steenbergen. Samen hebben die 13 knelpunten in kaart 
gebracht en die zijn op maar liefst 7 kantjes A4 beschreven en van vele voorbeelden voorzien. Dat 
onderzoek heeft o.a. geresulteerd in een ‘Statenmededeling Arbeidsmigranten’ en daarin staan onder 
andere vermeld de regionale afspraken die het provinciebestuur met gemeenten wil gaan maken: 
 
“De provincie trekt samen met o.a. gemeenten op bij ontwikkeling en realisatie van voldoende en 
passende huisvestingoplossingen voor arbeidsmigranten. Iedere doelgroep heeft eigen behoeften en 
vraagt om specifieke oplossingen: voor shortstay en midstay arbeidsmigranten moet huisvesting vooral 
gezocht worden in middelgrote en grootschalige logiesvoorzieningen dicht bij het werk (…).” 2 
 
Tot zo ver ons ingezonden schrijven. 
 
In de laatste raadsvergadering van 2018 klonken er lovende woorden voor de wijze waarop het 
bestemmingsplan kom Welberg tot stand was gekomen. Een lang voortraject van bijeenkomsten, inspraak 
en onderzoek was daaraan voorafgegaan. Dat was ook nodig, want er was een infrastructureel probleem 
dat aanvankelijk de dorpsgemeenschap deed splijten - de aanleg van een bruggetje   - maar dat was in 
goede interactie tussen bewoners en gemeentebestuur tot een alleszins acceptabele oplossing gebracht. 
 
Het College liet weten in De Steenbergse Bode van 22 september 2017 3  t.a.v. dit plan:  
 
Aan de principemedewerking zijn nog wel een aantal randvoorwaarden verbonden over de wijze van 
huisvesten, het uiteindelijke planontwerp, de uit te voeren onderzoeken, de inpassing in de omgeving 
maar zeker ook de communicatie met de omgeving. “Als deze stappen met goed gevolg doorlopen 
worden, zal het initiatief uiteindelijk leiden tot een ontwerpbestemmingsplan en een grondverkoop.” 
 
De randvoorwaarden m.b.t. de wijze van huisvesten zijn nog niet door uw gemeenteraad vastgesteld, het 

                                                
1 https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/bouwen-en-wonen/verkenning-knelpunten-
arbeidsmigratie 
2 Statenmededeling Arbeidsmigranten, pag 3 
3 https://www.internetbode.nl/regio/steenbergen/algemeen/24334/kans-op-arbeidsmigranten-dinteloord-zuid-oost 
 



uiteindelijke planontwerp bestaat nog niet, u bent kennelijk niet geïnformeerd over de uitkomsten van 
het provinciaal onderzoek waarover morgen een themadag staat gepland, nog niets kan bekend zijn 
m.b.t. de inpassing in de omgeving, en in vergelijking met Welberg waar u zo lovend sprak over de 
gevolgde procedure, heeft het college geen enkel initiatief genomen voor een voorlichtingsbijeenkomst 
met de dorpsgemeenschap van Dinteloord.  
 
Alleen projectontwikkelaar ProHuis heeft op woensdag 19 september jl. uitsluitend voor omwonenden 
een inloopavond belegd om omwonenden te informeren. 4  
 
Al die stappen zijn dus nog niet met goed gevolg doorlopen. En er is dus ook nog geen 
ontwerpbestemmingsplan… 
 
Maar de laatste stap, de grondverkoop, was bijna als eerste stap door het college gezet! Dat bleek tijdens 
de raadsvergadering van afgelopen december.  
 
Dankzij de gemeenteraad van Steenbergen is het zo ver nog niet: er ligt sindsdien een motie waarmee u 
het college de opdracht kunt geven om zich te houden aan hun publieke belofte zoals verwoord in De 
Steenbergse Bode. 
 
 
Voorzitter, ik rond af… 
 
De werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord verzoekt de gemeenteraad om kennis te nemen van het 
provinciale onderzoek ‘Arbeidsmigratie’ en de beleidsadviezen die eruit voortvloeien. 
 
En om er zorg voor te dragen dat het college ook met de inwoners van Dinteloord een zorgvuldig 
interactief voortraject doorloopt, voordat het bestemmingsplan kom Dinteloord aan u wordt voorgelegd. 
Precies zoals dat ook in Welberg is gebeurd.  
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