
Geachte Gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk 

Aankomende Gemeenteraadsvergadering gaat u mogelijk instemmen met het Raadsbesluit 
“beoordeling initiatieven Pilot Huisvesting Arbeidsmigranten”. Hierna NES genoemd. 
Wij vonden dit aanleiding om hierop onze visie te geven gezien het feit dat wij ons verbazen 
over datgeen de afgelopen twee weken gepresenteerd is aan u. 
 
Sinds  de plannen openbaar gepresenteerd werden van het vorige traject medio 2019 
hebben wij ons vrijwillig ingezet op dit dossier voor de gemeente en al haar inwoners. In het 
begin om alle feiten open en transparant boven tafel te krijgen. Vervolgens hebben wij 
zitting genomen in de commissie Hilten waaruit het rapport van BMC is voortgekomen. En 
uiteindelijk in de klankbord groep zoals de gemeente dat noemt.  
 
Wij zullen onze visie onderverdelen in de volgende onderwerpen: 

 Rapport BMC 
 Klankbordgroep 
 Commissie ruimte van 16 November jl. documenten 
 Commissie ruimte van 16 November jl. 
 Vragen gesteld in de commissie ruimte van 16 November jl. 
 Gepresenteerde documentatie. 
 Eindconclusie. 

 
Rapport BMC 
Het rapport is tot stand gekomen met de kaders en richtlijnen die u als Raad ons heeft 
meegegeven. Wij vinden het belangrijk om deze nogmaals te benoemen. 
 

 De huidige (erbarmelijke) omstandigheden waarin zij wonen (waarbij we 
geen helder zicht hebben op de huidige situatie maar het algemene 
vermoeden is dat deze niet aan de gestelde normen voldoet) definitief 
worden opgeheven waar dit zich voordoet of voor kan doen; 

 De ervaren overlast rond woongenot en leefbaarheid voor omwonenden 
definitief wordt opgeheven; 

 Ruimte wordt gecreëerd voor de huisvesting van andere doelgroepen op 
de woningmarkt zoals jongeren, starters en spoedzoekers; 

 
De initiële opdracht van u, als Gemeenteraad, is dus om alternatieve huisvesting te creëren 
waardoor overlast wordt opgeheven en waarbij woonruimte gecreëerd wordt voor 
jongeren, starters en spoedzoekers.  
 
Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat er een maximale schaalgrootte is en er een 
minimale afstand tussen verschillende locaties komt. Dit om zo draagvlak en perspectief te 
creëren bij eventueel omwonenden en geen situatie te krijgen zoals in Boskoop is gebeurd. 
Bij het hotel in Boskoop is meerdere keren ingestemd met een vergroting van de panden en 
een verhoging van het aantal bedden op het perceel. Juist bij tijdelijke bewoning is dit 



uitermate belangrijk omdat hiervoor geen toestemming/instemming van de Gemeenteraad 
nodig is en de burger dus automatisch voor een voldongen feit staat als dit gebeurd.  
In onze eindconclusie zullen wij onze mening geven of dat dit met voorliggend plan gehaald 
gaat worden. 
 
Klankbordgroep 
Nadat het rapport van BMC was opgeleverd is de werkgroep 1 op 1 overgegaan in een 
klankbordgroep zoals de gemeente dat noemt. De klankbordgroep heeft tot dusver een 
drietal vergaderingen gehad. De laatste vergadering was op de dag dat de plannen voor de 
mogelijke pilot openbaar waren gemaakt. In deze klankbord groep zaten in totaal 5 mensen. 
Althans zoveel mensen kwamen er opdagen. Van de tweede avond, waarbij de Wethouder 
vragen beantwoorde,  is door de gemeente een notulen op gesteld. Die delen wij graag met 
u en is zeker het lezen waard. Zie bijlage 1. Uit deze notulen willen wij in ieder geval één 
vraag met daarbij het antwoord van de Wethouder u niet onthouden. 
 
Vraag:  Hoe wordt geborgd dat de locatie in de toekomst niet gaat 

uitbreiden naar meer dan    100 bedden? 
Antwoord Wethouder: In een tijdelijk bestemmingsplan waarmee je het aantal kamers 

kan afbakenen en voor 10 jaar kan vastzetten. Wijzigen kan via 
de Raad. Vervolgens maken we in een anterieure overeenkomst 
goede aanvullende afspraken. Kavelsplitsing kan niet worden 
voorkomen. Afstand tussen locaties belangrijk zodat locaties 
niet samengevoegd kunnen worden. 

 
Dit antwoord verbaasd ons gezien het feit dat het hier gaat om tijdelijke huisvesting en dit dus 
niet via de Gemeenteraad hoeft te gaan omdat dit een bevoegdheid is van het College. De  
Wethouder gaf dit zelf ook aan in de vergadering van de Commissie Ruimte van 16 November.  
Ook strookt dit antwoord niet met datgene wat in de presentatie van NES staat. Maar hierover 
meer in onze eindconclusie. 
 
De klankbordgroep heeft meerdere keren daarnaast ook aangehaald dat er goede borging  
moet zijn dat achterlaatlocaties niet weer kamerverhuur worden. Dit wilde de gemeente niet  
concreet maken en de Wethouder verwacht dat er voldoende creativiteit in de markt is om  
hier iets op te bedenken. Hierover maken wij ons echt zorgen. 
 
Commissie ruimte van 16 November jl. documenten 
Op 1 November 2022 is u een Raadsvoorstel voorgelegd met het registratienummer: 
Z/22/130953/DOC-22269979. Hierin staat de volgende passage: 
 
Daarnaast is er afgestemd met de klakbord groep. 
 
Wij kunnen u mededelen dat er helemaal niets is afgestemd met de klankbordgroep. Graag 
horen wij van de Wethouder wat hij hiermee bedoeld. 
 



Commissie ruimte van 16 November jl. 
Aandachtig hebben wij de Commissie Ruimte vergadering van 16 November j.l. gevolgd en 
het volgende viel ons op. 

 Er was alleen nog maar sprake dat minimaal 75% van de bedden gevuld moest 
worden met arbeidsmigranten vanuit onze gemeente. In onze optiek zat daar 
aangekoppeld dat de achterlaat locaties voor andere doelgroepen beschikbaar 
zouden komen. Hierover horen wij niets concreets terug. 

 De Wethouder geeft aan om mee te kijken wat er binnenkomt (refererend naar 
initiatiefvoorstellen). Wij, als klankbordgroep, zijn daarin niet meegenomen. 

 Het verbaasd ons dat de ingehuurde ambtenaar de beoordeling heeft gedaan terwijl 
hij op de laatste vergadering van de klankbord groep, toen de keuze gemaakt was 
voor NES, vragen niet inhoudelijk kon beantwoorden. 

 De Wethouder geeft aan dat de klankbord groep vooraf is meegenomen. Dit is 
feitelijk niet juist. 

 Het College gaat winkeliers betrekken bij de plannen. Welke winkeliers? Want in de 
presentatie staan alleen de afstanden tot de Jumbo Vromade (6 min) en de Albert 
Heijn (9 min) en niet die van de supermarkt bij Landal 9 minuten is en de Jumbo in 
Reeuwijk (12min). Groot voordeel van de twee laatst genoemde supermarkten is dat 
de N459 niet overgestoken hoeft te worden omdat deze te bereiken zijn via de 
zuidkant van de A12. Het verbaasd ons dat deze twee niet benoemd zijn in de 
presentatie.  

 Dat iemand er kan blijven wonen als diegene een vast contract krijgt/heeft. Feitelijk 
kan dit niet omdat het gebaseerd is op short-stay. En short-stay is maximaal 6 
maanden. Hierdoor kan iemand gehuisvest worden logies. Daardoor zijn de 
milieueisen anders. 

 Uitspraak Wethouder Knol: De 16 kamers (refererend naar Goudseweg 28) zijn niet 
gebonden aan arbeidsmigranten of internationale werknemers dat zijn gewoon 16 
kamer verhuur. Daar zouden ook jongeren kunnen wonen etc. Wij gaan er niet over 
wie daar gehuisvest worden. Graag verwijzen wij naar de vergunning voor de 
Goudseweg 28 van 26 Januari 2022. Hierin is wel degelijk sprake van specifiek 
huisvesten van arbeidsmigranten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vragen gesteld in de commissie ruimte van 16 November j.l 
Dhr Langelaar (CU) 
Waaruit bestaat de klankbordgroep? 
Antwoord: Uit 5 bewoners vanuit de gemeente. 
Kunnen we arbeidsmigranten dwingen te verhuizen? 
Antwoord: Nee dat kan niet i.v.m. Europese regelgeving. 
Waarom 75% overplaatsen? 
Antwoord: Dit getal is gebaseerd niet op het aantal maar op de panden die hierdoor worden 
vrijgespeeld voor andere doelgroepen. Mits dit uiteraard vooraf goed geborgd is. 
Mevrouw Castelein (BBR) en Mevrouw Jonker (PvdA) 
Update handhaving centrum? 
Antwoord: 80% van alle panden gecontroleerd. 149 panden. 30 nog in onderzoek. 90% 
voldoet. 15 handhavingsprocedures zijn gestart. 
Dhr van Os (VVD) 
Historie van de locatie? 
Deze locatie is al sinds 2018 in beeld voor huisvesting arbeidsmigranten. Tussen 2018 en 
2022 is het perceel o.a. 1 keer onder optie genomen door een derde partij met hetzelfde 
doel.  
Wethouder Knol (CDA) 
Wanneer is de Pilot geslaagd? 
Antwoord: zie BMC rapport, daarin staan de criteria m.b.t. een geslaagde pilot. Hierin staat 
ook dat achterlaat locaties ook daadwerkelijk voor andere doelgroepen op de markt zijn 
gekomen. 
Dhr van Rooijen (CDA) 
Wanneer is Pilot geslaagd? 
Antwoord: Rapport BMC 5.3 waarbij we één punt concreet willen benoemen:  
De vrijgekomen woningen worden niet door andere arbeidsmigranten betrokken en worden 
daadwerkelijk her ontwikkeld voor andere doelgroepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gepresenteerde documentatie. 
 
Document reflectie op uitvraag. 
 

 
 
Reactie: Als iemand in vaste dienst komt dan kan en mag die persoon hier niet meer dan 6 
maanden verblijven. Short-stay is officieel voor maximaal 6 maanden. 
 

 
 
Reactie: Zijn de pandeigenaren van de achterlaat locaties hier ook bij betrokken? Anders 
worden de achterlaat locaties gevuld met nieuwe arbeidsmigranten. 
 

 
 
Reactie: Met welke partijen wordt dit vastgelegd? Er moest toch juist een “knip” komen 
tussen huisvester en werkgever? 
 

 
 
Reactie: Ook de supermarkt van Landal ligt binnen het bereik van 1,5km. Hierbij hoeft de 
N459 niet over gestoken te worden. En is dus aanzienlijk veiliger. 
 
 



 
Reactie: Komt er nu 24/7 Fysiek beheer of alleen camerabeheer? 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie: 100 is toch 100? Hoe ziet bijlage 2 eruit?  
 
 
 
 
 
 
 
Reactie: Meerdere keren lezen we op voorhand al over schaalvergroting, kansen en vraag 
die groter is. Borg als Gemeenteraad goed dat het bij 100 blijft want na instemmen staat de 
Gemeenteraad helemaal buitenspel m.b.t. schaalvergroting omdat het gaat om tijdelijke 
huisvesting. 
 
NES Ontwerpvoorstel 
 
Wij verbazen ons over het feit dat er op meerdere afbeeldingen meerdere panden staan 
afgebeeld.  
Hierover was niks bekent bij de klankbord groep. Dit is ook zeker niet afgestemd met de 
klankbordgroep zoals in het Raadsvoorstel staat. Er staat ook meerdere keren “gebouwen”. 
 



 
 
 

 
 
 
Eindconclusie 
 
De afgelopen 4 jaar hebben wij heel veel tijd gestoken in het onderzoeken van de cijfers, de 
tijdslijnen, richtlijnen wetten en regels. Oftewel de feiten. Dit hebben wij in alle 
transparantie en openheid gedaan. We zijn de dialoog aan gegaan ondanks dat het soms erg 
verhard was. Maar het enige doel wat we voor ogen hadden was uitvoering geven aan 
datgene wat de Gemeenteraad had opgedragen namelijk alternatieve huisvesting creëren 
voor de panden elders in de gemeente. Dat gezegd hebbende zijn wij van mening dat dat 
met dit plan niet bewerkstelligd gaat worden. We zijn zelfs van mening dat dit niets gaat 
oplossen in het centrum. Er zal in onze optiek geen enkel of slechts een enkel pand elders 
vrijgespeeld gaan worden voor andere doelgroepen. Dit zal alleen een opplussing zijn van 



het totaal aantal bedden in onze gemeente. En dat was conform datgene wat was 
opgedragen vanuit de Gemeenteraad niet de bedoeling.  
 
Daarnaast zijn wij van mening dat de Gemeenteraad met instemming van dit Raadsvoorstel 
de complete regie uit handen geeft zonder daar in de toekomst nog enige sturing aan te 
kunnen geven. Wij durven zelfs te voorspellen dat deze locatie in de toekomst mogelijk zal 
uit gaan groeien tot een locatie waar in totaal waarschijnlijk een 300 tot 400 bedden 
gecreëerd gaan worden. E.e.a. kunnen we ook concluderen uit de tekst en afbeeldingen van 
initiatiefnemers. Daarnaast is het ook een feit dat één van de commercieel betrokken 
personen al tijdens de commissie Hilten aangaf te willen gaan voor een locatie van minimaal 
400 bedden. In onze optiek creëer je hiermee geen draagvlak bij de omwonenden en 
belanghebbenden van dit project en eventuele volgende trajecten.  
 
Daarnaast concluderen wij dat de klankbord groep een groep was voor de bühne. 
Toezeggingen die daar gedaan zijn, zijn alweer te niet gedaan. Gemaakte afspraken zijn 
alweer fluïde geworden en onze zorgen zijn niet meegenomen. Wij kunnen ons ook totaal 
niet vinden in het feit dat het College u nu doet voordoen dat de klankbordgroep is 
meegenomen in de besluitvorming en dat e.e.a. is afgestemd met de klankbordgroep. Dit is 
in onze optiek onjuist. Wij delen u bij deze dus ook mede dat wij uit de klankbordgroep 
stappen. En het College het maar moet doen met de overige twee leden van de 
klankbordgroep.  
 
Wij willen u het volgende meegeven voordat u een besluit neemt: 

 Borg perspectief voor omwonenden. Laat het blijven bij 100 bedden op het volledige 
perceel. Alleen zo biedt u perspectief aan omwonenden. En de omwonenden van een 
eventueel volgend project. Zorg dat het College dit goed borgt in de anterieure 
overeenkomst en eis ook als Gemeenteraad dit eerst te mogen toetsen. Laat het niet 
op zijn beloop zoals bij Siloah en de huurcontracten op Weideveld is gebeurd. 

 Borg vooraf dat er panden elders in de gemeente vrijgespeeld gaan worden voor 
andere doelgroepen. Doet u dit niet dan zal het alleen maar een opplussing van 
bedden zijn. Daarnaast creëert u hiermee draagvlak binnen de samenleving omdat 
het ook echt iets oplevert voor onze jongeren en starters binnen onze gemeente. 

 Hou het initiatief bij de Gemeenteraad. Speek af dat, ook al gaat het over een 
tijdelijke bestemming, de Gemeenteraad in het volledige traject een beslissende 
stem heeft. Hierdoor wordt de burger op voorhand niet buitenspel gezet.  

 
Wij wensen u veel wijsheid in uw besluit en wij zijn altijd bereikbaar voor meer feitelijke 
onderbouwing. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Levi Hogendoorn 
Marcel Bosch 
Rina Hampel 


