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Onderwerp :

Huisvesting arbeidsmigranten op bedrijventerreinen

Geachte raadsleden,

Via deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over de huidige stand van zaken
betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Op dit moment
zijn er twee vergunningen aangevraagd. Daarover hieronder meer. Gelet op de aandacht
die dit onderwerp de afgelopen tijd heeft gekregen, is besloten nieuwe aanvragen niet in
behandeling te nemen.

Industrieweg, Stra mproy
Op 18 maart 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor huisvesting van
204 arbeidsmigranten op de Industrieweg 16 in Stramproy. In het kader van vooroverleg
is de haalbaarheid van dit initiatief getoetst en positief beoordeeld. Omwonenden zijn na
het bekendmaken van dit initiatief door de initiatiefnemer uitgenodigd en afgelopen
maandag, 1 april 2019, geïnformeerd. Een algemene informatiebijeenkomst volgt op korte
termijn.

Doctor Schaepmansstraat, Weert
In het kader van vooroverleg is de haalbaarheid getoetst en positief beoordeeld voor de
huisvesting van 106 arbeidsmigranten aan de Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert. De
aanvraag omgevingsvergunning is afgelopen vrijdag, 29 maaft 2019, ingediend. Voordat
de aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, worden direct omwonenden door
de initiatiefnemer geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Overige locaties
In de afgelopen maanden is over diverse locaties (bedrijfskavels en leegstaande
bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen in Weert) contact geweest met initiatiefnemers.
Een aantal verzoeken/aanvragen is door de initiatiefnemers ingetrokken (Peelterbaan,
Witvennenveld en Graafschap Hornelaan). De raad wordt betrokken bij het vervolgtraject
van het door hun vastgestelde beleid.
Vervolg
De afgelopen periode is gebleken dat een aantal verzoeken/aanvragen niet haalbaar was.
Daarom wordt nu een pas op de plaats gemaakt en worden geen nieuwe initiatieven in
behandeling genomen.
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Taskforce provincie
Daarnaast heeft de provincie Limburg een Taskforce arbeidsmigranten ingesteld. Een van
de doelstellingen is het inventariseren van de behoefte en het doen van aanbevelingen.
Naar verwachting komt hier nog dit jaar duidelijkheid over.
Met vriendelijke groet,
wethouders,
burg
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