
      
 
Motie onafhankelijke omgevingsdialoog bij locaties voor grootschalige huisvesting 
arbeidsmigranten 
 
De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 28 januari 2019  
 
          Motie 12-1 
Constaterende dat: 
 

• De gemeente Tilburg een opgave huisvesting arbeidsmigranten heeft van circa 3.600 
tot 5.000 arbeidsmigranten voor de jaren 2016-2025. 

 
• Dat in de regio Hart van Brabant circa 30 ha industrieterrein gebouwd gaat worden, 

waarbij de nodige huisvesting geregeld dient te worden. 
 

• De gemeente Tilburg als inclusieve stad een goed verblijfsklimaat wil realiseren voor 
de arbeidsmigranten die in de omgeving van Tilburg werkzaam zijn. 

 
• Zij daarvoor grootschalige logiesvoorzieningen mogelijk wil maken 

 
• Om te komen tot goede locatiekeuze voor de grootschalige logiesvoorzieningen van 

meer dan 10 arbeidsmigranten er een aantal uitgangspunten zijn opgesteld, waarmee 
de gemeente het gesprek met initiatiefnemers van de grootschalige 
logiesvoorzieningen aangaat. 

 
• De gemeente ondersteunt de initiatiefnemer bij het overleg dat gevoerd gaat worden 

met de omgeving van de locatie die gekozen is.  
 
 
Overwegende dat: 
 

• De gemeente die een inclusieve stad wil zijn, goede huisvesting van arbeidsmigranten 
belangrijk vindt. 
 

• Een goede omgevingsdialoog kan zorgdragen voor voldoende draagvlak, waarbij 
bezwaren ondervangen kunnen worden, voordat de uitvoering daadwerkelijk 
plaatsvindt. 
 

• Een ruimere invulling te geven aan de omgevingswet en de omgevingsdialoog, om dit 
samen met de initiatiefnemer te laten faciliteren door een externe partij. 
 

• Bij een inclusieve stad uiteraard ook de inwoners op een juiste wijze betrokken dienen 
te worden. 



 

• Een goede omgevingsdialoog voor beide belanghebbenden zowel de initiatiefnemer 
als de gemeente Tilburg belangrijk is. 
 

• Dat de omwonenden van de te vestigen grootschalige logiesvoorzieningen op een 
serieuze manier gehoord worden en in vertrouwen gebouwd kan worden aan 
acceptatie van en draagvlak voor de voorziening. 
 

• Dit in eerdere trajecten niet goed is verlopen met name bij maatschappelijke gevoelige 
voorzieningen. Hierdoor ontstaat geen draagvlak, maar wantrouwen richting  de 
gemeente en de initiatiefnemer. 
 

• Dit te voorkomen is door een onafhankelijk persoon/bureau aan te stellen die de 
omgevingsdialoog gaat opstarten en de omwonende hierin meeneemt. 
 

• Dat er zo tot een besluit gekomen kan worden dat omwonenden, zelfs als zij het niet 
eens zijn met het besluit, de gang van zaken als fatsoenlijk ervaren. 
 
 

• Deze vorm van omgevingsdialoog in de toekomst ook bij andere gevoelige 
voorzieningen toegepast kan worden en als voorbeeld kan dienen voor omliggende 
gemeentes. 
 

En draagt het college van B&W op: 
 
Zodra de uitgangspunten zijn vastgesteld en de initiatieven bekend, dat er een onafhankelijke 
persoon/bureau wordt ingeschakeld die de omgevingsdialoog gaat organiseren en uitvoeren. 
 
De kosten van deze operatie gedragen worden door de beide belanghebbenden van een goede 
inpassing van de grootschalige logiesvoorziening te weten de initiatiefnemer van de 
logiesvoorziening en de gemeente Tilburg 
  
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Helma Oostelbos, namens de fractie van de SP 
Hans Smolders, namens de fractie van de LST 
Henk van Tilborg, namens de fractie 50PLUS 
Yusuf Celik, namens de fractie van de PvdA 
 
 


