
 

 

MOTIE 
 

Maximaal aantal arbeidsmigranten in Zonneland 
 
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 16 maart 2017 gehoord 
hebbende de beraadslaging over de raadsmededeling 1-2017 voor de vestiging van 160 
arbeidsmigranten in het voormalig Parkhotel Zonneland. 
 
Constaterende dat: 
 Het college stelt dat de arbeidsmigranten op Zonneland dienen te worden gehuisvest op 

een maatschappelijk verantwoorde wijze, ook voor de omgeving; 
 Er sprake is van onjuiste berichtgeving. Pollux spreekt in een persbericht van 60 studio’s 

voor 120 werknemers, u spreekt  in de raadsmededeling van 80 units voor 160 
arbeidsmigranten. 

 Omwonenden verrast werden door het bericht in de Bode van 25 januari over de komst 
van 160 arbeidsmigranten in hun omgeving. 

 
Overwegende dat: 
 De omwonenden overlast vrezen zoals afval in de bermen, verstoring van de rust, 

vervuiling van de natuur en aantasting van de leefbaarheid in Nispen. 
 Toezicht en handhaving op overlast moeilijk is zoals blijkt bij de Roosendaalse Poolse 

supermarkten. 
 Het college op 10 augustus 2008 een gebruiksvergunning heeft afgegeven voor 

huisvesting van 37 uitzendkrachten van een technisch bureau; 
 
Van mening zijnde dat: 
 Het college een  reparatieplan heeft opgesteld om  meer vrijheid van handelen te 

hebben; 
 De vestiging van een zorgcentrum voor ouderen op Zonneland geen goedkeuring kon 

vinden; 
 Pollux permanente bewoning voorstaat, terwijl het bestemmingsplan dit niet toelaat. 
 
Concluderende dat: 
 De vestiging van 160 arbeidsmigranten op Zonneland voor veel problemen gaat zorgen 

en de rust van omwonenden ernstig wordt verstoord, ondanks de toezegging van 24/7 
toezicht; 

 De vestiging van een complex voor 160 arbeidsmigranten een aantasting van de natuur-  
en recreatiegebied zal zijn. 

 
Besluit: 
Het college te verzoeken bij de afgifte van een gebruiksvergunning voor arbeidsmigranten in 
het voormalig Parkhotel Zonneland, als maximum 51 arbeidsmigranten te stellen, mede 
gezien de afgifte van een gebruiksvergunning voor 37 arbeidskrachten in 2008. 
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