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Geacht college,

Op 6 juli jl. heeft u ons een brief gestuurd over de realisatie van een tijdelijke locatie voor huisvesting 
van arbeidsmigranten aan de Rielseweg 875. U uit in de brief uw zorgen over de plannen voor deze 
locatie in relatie tot de omvang van de kern Riel. In deze brief gaan we hier op in.

Omgevingsdialoog
We begrijpen uw zorgen over de plannen aan de Rielseweg. Hoewel de noodzaak is om huisvesting voor 
arbeidsmigranten te realiseren groot is, weten we ook dat dit soort projecten in de omgeving altijd erg 
gevoelig liggen. Daarom is het voor ons als college van groot belang dat het proces zorgvuldig verloopt. 
Ons college heeft uitgangspunten vastgesteld voor grootschalige locaties voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Onderdeel van deze uitgangspunten is het belang van een omgevingsdialoog en het 
vastleggen van beheerafspraken met de initiatiefnemer. We hechten veel waarde aan zowel de 
omgevingsdialoog als goede afspraken over beheer. Dat moet de basis zijn voor samenwerking, 
wederzijds respect en voorkomen van overlast. De ervaring bij andere voorzieningen is, dat dit soort 
afspraken ook daadwerkelijk werken én er nagenoeg geen sprake is van overlast. We willen vertrouwen 
geven aan de ontwikkelingen, maar willen ook tegemoetkomen aan de vragen over meer zekerheid 
vanuit omwonenden. Daarom vormen de afspraken die worden gemaakt en vastgelegd, ook een 
onderdeel van de omgevingsvergunning c.q. het herzien van een bestemmingsplan. Indien nodig kan de 
gemeente als bevoegd gezag dan ook handhavend optreden. In het geval van de Rielseweg hebben wij 
ook ingezet op een uitgebreide omgevingsdialoog.

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
In uw brief verwijst u naar het beleid van gemeente Goirle m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten.
In uw beleidskader heeft u bepaald dat er geen huisvestingslocaties worden gerealiseerd die groter zijn 
dan 100 personen omdat u deze niet passend acht bij het dorpse karakter van uw gemeente. U vraagt 
ons om uw beleidskader te respecteren omdat deze locatie dicht bij de kern Riel ligt.

In regio Hart van Brabant werken circa 16.000 arbeidsmigranten. Veelal in de logistiek, opslag, 
groothandel, voedingsindustrie, agrarische sector, bouw, techniek (industrie) of bij toeleverende 
bedrijven. Zij houden mede onze economie draaiend. Nu, maar ook in de toekomst hebben we deze 
aanvullende arbeidskrachten hard nodig. Het huisvesten van deze arbeidsmigranten vormt een urgente 
opgave. Het college van Gemeente Tilburg heeft daarom op 5 februari 2019 een besluit genomen over 
de huisvesting van arbeidsmigranten. Onderdeel van dit besluit is om op basis van de afspraken in de 
regio het faciliteren van huisvesting voor circa 3.600 tot 5.000 arbeidsmigranten als opgave vast te 
stellen. Om uitvoering te kunnen geven aan dit besluit heeft het college ook besloten om grootschalige, 
goed georganiseerde logiesvoorzieningen mogelijk te maken en in het onderzoek daarnaar, op voorhand 
geen enkele locatie uit te sluiten.
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Naast de grote opgave in aantal huisvestingsplaatsen, zien wij in de realisatie van de huisvesting voor 
arbeidsmigranten ook een sociale opgave. Het beschikbare aanbod is nu nog veel te beperkt. Dat 
betekent dat er nog te veel onwenselijke situaties voorkomen. Zowel voor de omgeving als voor de 
arbeidsmigranten zelf. Krapte op de markt roept te hoge huurprijzen en risico op uitbuiting op. Ook 
vanuit de beheersituatie hebben grootschalige oplossingen de voorkeur. Het is immers moeilijk om 
continu zicht te houden op een beperkt aantal personen die in een pand in een woonwijk wonen, met 
daardoor eerder het risico op een overlast gevende situatie. Meer grootschalige voorzieningen 
faciliteren, zou als bijkomend effect op de middellange termijn kunnen hebben dat er meer panden 
vrijkomen voor andere doelgroepen.

U begrijpt dat wij ons met name richten op grootschalige locaties. Met kleinschalige locaties, zoals 
beschreven in uw beleidskader, behalen we niet de bovenstaand omschreven doelstellingen en 
daarmee ook niet onze bijdrage aan de opgave van de regio.

Regionaal beleidskader
Wij hebben als samenwerkende gemeenten binnen regio Hart van Brabant, tijdens het 
portefeuillehoudersoverleg Fysiek op 29 september 2021 gezamenlijk het Regionaal Afsprakenkader 
Arbeidsmigranten vastgesteld. In dit regionale afsprakenkader wordt de urgentie voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten nogmaals benadrukt. In dit afsprakenkader spreken we ook over een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en ook over solidariteit tussen verschillende gemeenten onderling. 
Expliciet hebben de gemeenten in Hart van Brabant, waaronder Goirle en Tilburg, in het afsprakenkader 
met elkaar afgesproken dat we bij huisvesting aan de rand van een gemeente het gesprek met elkaar 
aangaan om te luisteren naar welke obstakels er zijn en welke mogelijkheden er zijn. Waarbij het 
uitgangspunt is dat we zoeken naar mogelijkheden, ook wanneer een ontwikkeling niet of minder 
wenselijk is. Het doel is om daardoor te voorkomen dat een plan niet tot stand kan komen en 
gemeenten elkaar 'tegen gaan werken'. Daarom is afgesproken om elkaar te informeren en om met 
elkaar in gesprek te gaan.

Voor ons is het belangrijk om verbinding te houden tussen beide gemeenten. Daarom hebben wij vanaf 
het begin van dit initiatief de samenwerking gezocht met de gemeente Goirle over dit dossier. Wij 
willen deze samenwerking ook blijven opzoeken. Wij begrijpen de gevoeligheden m.b.t. de locatie bij 
gemeente Goirle en bij de bewoners uit Riel. Daarom zetten wij ook in op een uitgebreide 
omgevingsdialoog en het aanhaken van gemeente Goirle daarbij.

Huisvestingsplannen Rielseweg
In uw brief verwijst u naar afspraken die gemaakt zijn met toenmalig wethouder Dusschooten. De 
wethouder heeft met u afgesproken dat de initiatiefnemer om tafel zou gaan met een klankbordgroep 
bestaande uit een vertegenwoordiging namens de omgeving. U geeft in uw brief aan dat is aangegeven 
dat de formele procedure pas door de gemeente gestart wordt, als er overeenstemming is. U wilt graag 
weten of ons nieuwe college zich committeert aan deze afspraken.

Er is een klankbordgroep opgericht waarmee drie gesprekken hebben plaatsgevonden, daarover leest u 
hieronder meer. Het doel van een klankbordgroep is om mee te denken over mogelijke verbeteringen in 
het plan en beheerplan. Insteek van de dialoog is niet óf het initiatief er komt, maar dat het er komt, 
waarbij er wel afspraken kunnen worden gemaakt met de klankbordgroep over het ontwerp en beheer. 
Ter verduidelijking: het is niet zo dat de ruimtelijke procedure pas gestart wordt nadat er 
overeenstemming met de omgeving is of de ontwikkeling er moet komen. Wel is het zo, zoals hiervoor 
beschreven, dat de afspraken die wij maken met de initiatiefnemer over beheer gekoppeld worden aan 
de vergunningverlening. Het beheerplan is ook besproken met de klankbordgroep.
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Bij de eerste brede inwonersbijeenkomst op 17 maart 2022 hebben wij een oproep gedaan aan de 
aanwezigen om zich te melden voor de klankbordgroep. Inmiddels is deze klankbordgroep drie keer 
bijeengekomen. In deze klankbordgroep was de ruimte om mee te denken over het verbeteren van de 
plannen van de ontwikkelaar en het (beheer)plan. Uit de gesprekken met de klankbordgroep bleek dat 
een aantal omwonenden zich hoe dan ook niet kan vinden in de huisvesting van arbeidsmigranten op 
deze locatie. We hebben uitgelegd dat de klankbordgroep niet bedoeld is om kenbaar te maken dat men 
tegen de huisvesting is en dat de gemeente haar standpunt hierin ook niet wijzigt. We hebben 
benadrukt dat dit het moment is om, indien de huisvesting er komt, mee te denken hoe we het project 
gezamenlijk dan op een zo goed mogelijke manier laten landen. Zo zijn er door de gesprekken met de 
klankbordgroep wel aanpassingen gedaan aan zowel het ontwerp als het beheerplan. Het beheerplan is 
onderdeel van de vergunning. De laatste bijeenkomst van de klankbordgroep was op 13 september jl. 
Toen is samen met de klankbordgroep tot overeenstemming gekomen dat een extra bijeenkomst weinig 
zinvol is en dat de volgende stap in de procedure gezet kan worden. De volgende stap is om de tweede, 
in principe laatste, brede informatiebijeenkomst te organiseren. Deze staat gepland op 8 november 
aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst wordt een terugkoppeling gegeven op het traject met de 
klankbordgroep en zal de initiatiefnemer het (concept) definitieve plan presenteren. Hierin zal ook naar 
voren komen welke aanpassingen er zijn gedaan naar aanleiding van de klankbordgroep bijeenkomsten. 
Het uitzendbureau zal een toelichting geven op het beheerplan en de afspraken die daarin zijn gemaakt. 
Verder wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden voor belanghebbenden om bezwaar te 
maken tijdens de ruimtelijke procedure. Wethouder £elik za| bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. U bent 
ook van harte welkom bij deze informatiebijeenkomst.

De klankbordgroep heeft de wens geuit dat er na de realisatie, een evaluatiemoment plaats vindt over 
de uitvoering van de leefregels/beheerplan. Waarbij, indien daar behoefte aan is, daarna met enige 
frequentie overleg kan plaatsvinden met een zogenaamde beheergroep. Het doel van de beheergroep is 
om zo snel mogelijk actie te kunnen nemen indien zich problemen voordoen. In deze beheergroep zit 
o.a. de complexbeheerder vanuit het uitzendbureau en de wijkregisseur vanuit de gemeente.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op ambtelijk niveau is en zal geregeld contact 
zijn tussen beide gemeenten om elkaar op de hoogte te houden van de stand van zaken. Eerder hebben 
wij u ook de uitnodiging gedaan om te gaan kijken op een andere grootschalige locatie voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten, zoals de locatie aan de Bundersestraat in Tilburg. Een locatiebezoek 
kan verhelderend zijn in de beeldvorming over grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Ons 
aanbod staat nog steeds. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan is het mogelijk om uw college 
en/of raads- en commissieleden een rondleiding te geven op deze locatie.
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