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Onderwerp Arbeidsmigranten Zonneland

Betreft het een raadsvoorstel/ raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

PortefeuiItehouder Lok/Theunis

Het perceel aan de Oude Turfvaartseweg 45, waar Pollux 160 arbeidsmigranten wilt vestigen, is al
bijna niet meer te herkennen. Zoveel is er inmiddels a[ gekapt en gegraven. De onherstetbare

schade is a[ goeddeels aangericht.

370 personen hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de vaststetting van het
reparatieptan. Het is niet-ontvanketijk verklaard, waarop de bewoners verzet hebben aangetekend
en bij de Raad van State een spoedeisende voorlopige voorziening hebben aangevraagd en de Raad

van State verzocht de bouwwerkzaamheden per direct stop te laten zetten tot dat het verzet
definitief is.

De bewoners hebben bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen de afgegeven omgevingsvergunning
met het verzoek de bouwwerkzaamheden die reeds zijn aangevat per direct stop te laten zetten.
Pottux is gestart met de bouwwerkzaamheden terwijt de 6 weken van bezwaar nog lang niet
verstreken was en zetfs nog niet op dit moment (dit is op 8 december). Ongerustheid over de
veitigheid en angst voor veet overlast voert de boventoon bij de bewoners.

De fractie van de VLP heeft hierover de volgende vragen.

1. Heeft u na het verzoek van de bewoners de werkzaamheden per direct stit getegd?

2. Heeft u het binnenkomen van bezwaren met de ontwikketaar gecommuniceerd?

3. Heeft u ook regetmatig contact met de bewoners over hun ongerustheid over de veitigheid en de

overlast die 1ó0 arbeidsmigranten op één locatie gaan veroorzaken?

Namens de fractie van de VLP,

John Hertogh & Martijn Verbeek



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. Nee, het aantekenen van verzet tegen de uitspraak van de Raad van State is geen grondslag

om de bouwwerkzaamheden per direct stil te leggen. De omgevingsvergunning is verleend en

dan mag men de werkzaamheden, uiteraard op eigen risico, starten.

2. Ja, in een dergelijke bezwaarprocedure is het gebruikelijk dat de derde belanghebbende, in

dit geval de vergunninghouder, hiervan in kennis wordt gesteld.

3. Voorafgaand aan de vergunningverlening is diverse malen gesproken met omwonenden.
Echter hangende de procedure bijde Raad van State, alsmede de nog lopende termijn voor
het indienen van een bezwaarschrift, is op dit moment geen aanleiding om een overleg te
hebben. lndien daar een verzoek toe wordt gedaan zal dit te zijner tijd worden bezien.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bu en van Roosendaal,

Cees Lok,

Wethouder Vergunningen


