
MOTIE  
STAAK REALISATIE HOSTEL WOUWSEWEG 

 
De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 7 april 2016,  
 
Constaterende dat:  

- Het dossier tot realiseren van een woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden (kortweg hostel) is 
begonnen bij het tekenen van een intentieovereenkomst op 17-09-2008, vanuit het Regionaal Kompas; 

- Er sinds oktober 2010 sprake is van de realisatie van het hostel op de locatie Wouwseweg; 
- Er vanaf de eerste dag geen draagvlak is bij omwonenden voor de realisati evan het hostel op de locatie 

Wouwseweg;  
- Sinds november 2012 de woningbouwcorporatie Aramis-Alleewonen alle investeringen in bouwplannen, 

waaronder die van het hostel, staakt; 
- Sinds 2013 ook CZ als zorgkantoor geen extra financiële bijdrage levert en daarmee geen zicht is op 

financiële haalbaarheid van de realisatie van het hostel;  
- In februari 2014 de zes aangesloten gemeenten binnen het Regionaal Kompas niet de benodigde 

financiering zelf willen bijleggen maar dat Bergen op Zoom als regiegemeente in Den Haag een lobby start 
om alsnog de benodigde middelen beschikbaar te krijgen; 

- Op zowel 14 mei als 31 juli 2014 respectievelijk de Raad van State alsmede de rechtbank, uitspraak doet 
over het niet zorgvuldig tot stand komen van het benodigde bestemmingsplan van het hostel in relatie tot 
een naburig bedrijf; 

- De rechtbank in Breda wederom op 18 maart het naburige bdrijf in een juridische procedure in het gelijk 
stelt, waarmee er op korte termijn geen juridische haalbaarheid bestaat; 

 
Overwegende dat:  

- Omwonenden en bezwaarmakende partijen al sinds 2010 niet weten of de realisatie van het hostel aan de 
Wouwseweg nu wel of niet plaats zal vinden; 

- Een verdere juridische procedure veel tijd, geld en ambtelijke uren kost; 
- Er geen zicht is anno 2016 op de financiële haalbaarheid voor onderliggend project;  

 
Van mening zijnde dat:  

- Omwonenden en de bezwaarmakende partij  duidelijkheid verdienen in dit dossier; 
- Bij het loslaten van de Wouwseweg als locatie voor het hostel, de gemeente zich opnieuw kan oriënteren 

op een adequate opvang/huisvesting van sociaal kwetsbaren waaronder drugsverslaafden;   
 
Besluit 
 
Het College op te dragen; 
 

- De realisatie van de woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden aan de locatie Wouwseweg per 
direct te staken, evenals aanhangende juridische procedures, en hiervan de onwonenden en 
bezwaarmaker(s) per direct schriftelijk in kennis te stellen; 

- Om met de betrokken partijen en partners binnen het Regionaal Kompas te komen tot een nieuwe,  
juridisch en financieel haalbare, regionale invulling t.b.v. de huisvesting van sociaal kwetsbaren, w.o. 
drugsverslaafden.  

 
 
Namens deze  
 
Vrije Liberale Partij, Arwen van Gestel  
 


