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stand van zaken (nood)huisvesting voor
arbeidsmigranten

Geachte raad,
Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken met betrekking tot de
(nood)huisvesting van arbeidsmigranten.
Noodhuisvesting
Op 1 oktober sloot de termijn voor het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor de noodhuisvesting voor arbeidsmigranten. Op 30 september heeft uitzender Westflex een
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor twee locaties, te weten Boomaweg 20A
in Monster en Vredebestlaan 14A in Poeldijk.
De aanvraag is in behandeling genomen. Het college dient hier binnen 8 weken een besluit over
te nemen, tenzij er reden is voor verlenging van deze termijn. Wij zullen u te zijner tijd informeren
over het besluit dat wij hebben genomen.
Ontwikkelkader
Westflex heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Madeweg 1A. Conform stap
6 in het stappenplan van het ontwikkelkader, wordt u in de gelegenheid gesteld het college te
adviseren over het al dan niet verstrekken van de omgevingsvergunning. Als de aanvraag rijp is
voor besluitvorming, ontvangt u bij de adviesaanvraag onder andere de reactie van het college op
de schríftelijke reacties en vragen van omwonenden en belanghebbenden. Uiteraard ontvangen
ook de omwonenden en belanghebbenden deze reactie. Zij zullen, op initiatief van de uitzender,
worden uitgenodigd te participeren bij het finetunen van het beheerplan (stap 5 ontwikkelkader).
Ook voor deze aanvraag geldt dat het college binnen 8 weken een besluit dient te nemen, tenzij
er reden is voor verlenging van deze termijn.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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