
Betreft; reactie op genomen besluit college omgevingsvergunning Middenweg en declaratie 

gemaakte kosten inwoners Andel 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad, 

 

Via deze weg willen wij, namens een heel groot gedeelte van de inwoners van Andel (zie 900+ 

zienswijzen), dan toch reageren op het verlenen van de vergunning realisatie kassenbouw en 

huisvesting 274 arbeidsmigranten Middenweg Andel. We hebben veel met elkaar gecommuniceerd 

in de laatste jaren, dus het is wel zo elegant als we ook via deze officiële weg ons beeld bij de 

gekozen weg delen.  

 

We beginnen met een feitelijke opsomming op hoofdlijnen van wat er de afgelopen 2 jaar de revue 

heeft gepasseerd voor inwoners uit Andel. 

 

1. De raad en het college hebben de afgelopen 2 jaar bij meerdere raadsvergaderingen 

aangegeven dat er grote fouten zijn gemaakt bij het bepalen van het beleid 

arbeidsmigranten en de behandeling van de aanvraag van de ondernemer. Hiervoor is ook 

meerdere malen “sorry” gezegd tegen de inwoners van Andel  

2. Het feit dat het toenmalige beleid arbeidsmigranten is ingetrokken en bij het 

bestemmingsplan van de locatie de binnenplanse afwijking voor nieuwe aanvragen niet meer 

is opgenomen, onderschrijft de gemaakte fouten door raad en college 

3. In 2021 is het resultaat van een handtekeningenactie overhandigd aan wethouder 

Sheikkariem met minimaal 1000 handtekeningen over de ernstige zorg ten aanzien van de 

leefbaarheid in het dorp vanwege het grote aantal te huisvesten arbeidsmigranten  

4. September 2022 is een voorgenomen besluit gecommuniceerd om de vergunning te 

verlenen 

5. Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2022 is er door alle fracties, behalve één, een 

grote oproep gedaan aan de inwoners van Andel om vooral hun stem te laten horen via het 

indienen van een zienswijze 

6. In november 2022 heeft dit geresulteerd in meer dan 900 ingediende zienswijzen (inwoners 

van Andel) op het voorgenomen besluit van het college.  

7. In het definitieve besluit wat in februari 2023 is gecommuniceerd, wordt akkoord gegeven op 

de omgevingsvergunning. De geuite grote zorgen van de inwoners over de effecten van dit 

besluit op de leefbaarheid, worden erkend. Dit blijkt uit het feit dat er een impactanalyse 

gemaakt wordt door een hiervoor erkend bureau. De intentie is uitgesproken dat de 

resultaten van dit onderzoek opgenomen worden in de nog te sluiten 

prestatieovereenkomst. Het is opmerkelijk dat er erkenning is voor de grootschaligheid van 

de huisvesting en de gevolgen ten aanzien van de leefbaarheid in ons dorp, maar dat dit niet 

meegewogen lijkt te hebben in het genomen besluit  

8. Een WOO verzoek is in september 2021 ingediend door een inwoner die inzage wilde in alle 

stukken die ten grondslag liggen aan het betreffende dossier. In september 2022 is dit 

opnieuw ingediend en vanaf dat moment tot heden, is er nog geen adequate reactie vanuit 

de gemeente. Er is nog geen openheid in dit dossier. De stukken in dit dossier waren nodig 

om een goede en feitelijke onderbouwing te doen van vermoedens die leven rondom de 

geschiedenis van dit dossier. Het college wekt hiermee de schijn op dat het proces 

moedwillig getraineerd wordt en inwoners hiermee gefrustreerd. De inwoner voelde zich 

genoodzaakt om de gemeente in gebreke te stellen en nu zelfs beroep in te dienen bij de 

rechtbank Zeeland-West Brabant, omdat ook nu niet tijdig is beslist, gecommuniceerd. 



9. Het genomen besluit geeft in de gemeente een onevenredige verdeling van het aantal 

arbeidsmigranten per dorp; zie onderstaande tabel. De cijfers zijn mede gebaseerd op 

onderzoek van Compaenen, uitgevoerd in opdracht van gemeente Altena.  

 

 
 

Andel 2020 2023 

Aantal inwoners 2.470 2.610 

Aantal arbeidsmigranten huisvesting 50 324 

Percentage arbeidsmigranten t.o.v. totaal 
aantal inwoners 

2.02% 12.41% 

 

Wat is wel gerealiseerd m.b.t. de omgevingsvergunning? 

- Er wordt een impactanalyse onderzoek gedaan waarvan de resultaten meegenomen worden 

in de nog te sluiten prestatie overeenkomst 

- Er is een volgordelijkheid in bouw aangebracht in de vergunning 

 

Declaratie investering inwoners Andel 

Het college en de raad hebben meerder malen aangegeven dat er onjuist gehandeld is ten aanzien 

van het bestemmingsplan en daaruit voortvloeiend de omgevingsvergunning. Om de gemaakte 

fouten transparant te krijgen, bespreekbaar te maken en waar mogelijk enigszins herstel toe te 

passen, is er veel energie en tijd van verschillende Andelse inwoners besteed aan dit dossier.  

 

Deze tijd en energie is natuurlijk niet in geld uit te drukken en is geïnvesteerd vanuit het algehele 

belang, waaronder het dorpsbelang. Als deze tijd en energie wel in geld omgezet moet worden met 

gemiddelde uurtarieven, ziet de rekensom er als volgt uit: 

82 weken achter elkaar hebben gemiddeld 3 personen 4 uur per week aan dit dossier besteed. De 4 

uur van die gemiddeld 3 verschillende personen zijn ten koste gegaan van bijvoorbeeld het 

verrichten van vrijwilligerswerk in het dorp, dus 12 uur per week die hier niet aan besteed zijn. Bij de  

rekensom kiezen we het volgende als uitgangspunt; een laag uurtarief van een in te huren 

medewerker met enige kennis van omgevingsrecht is 125 euro. 

 

Rekensom 

82 weken x 4 uur x 3 mensen x 125 euro = 123.000 euro te declareren kosten  
 

Dit zijn kosten die “de maatschappij” betaalt omdat de gemeente, ook volgens eigen zeggen, fouten 

heeft gemaakt. Bij de genoemde kosten zijn nog niet de juridisch gemaakte kosten meegerekend van 

b.v. het WOO beroep bij de rechtbank omdat de gemeente zijn eigen gemaakte afspraken niet 

nakomt. Ook de kosten van eventuele rechtsgang naar aanleiding van het genomen besluit zijn hierin 

niet meegeteld, waarbij we mee willen geven dat het gemiddelde uurtarief van een advocaat op 225 

euro ligt. 



 

Conclusie; we declareren via deze weg voor ons dorp Andel, voor dit moment en in eerste instantie, 

123.000 euro bij de gemeente Altena voor de geleden schade tot nu toe.  

 

Belangrijkste bezwaar en intentie  

De woorden in de media van wethouder Sheikkariem: “Eén van de belangrijkste zorgen van de 

inwoners is dat de arbeidsmigranten veel eerder naar Andel komen, dan dat zij nodig zijn voor het 

werk in de kassen.” is een uitspraak die opvalt. De reden waarom leest u hieronder. 

 

Onder andere in de zienswijze (de algemene) die 900 keer ingediend is, let wel; dit is de helft van de 

18+ inwoners van Andel, is in het eerste bezwaarpunt het volgende te lezen: “Mijn woon- en 

leefmilieu wordt onevenredig aangetast door de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, dus 

274 mensen.” 

Hier staat feitelijk dat de grootschaligheid van de huisvesting het 1e en dus het belangrijkste bezwaar 

is. Er wordt erkend door het college dat het grootschalig is doordat er een impactanalyse gedaan 

wordt. Opmerkelijk om dit na het definitieve besluit te doen en dit doet geen recht aan het 

belangrijkste bezwaar van 900 inwoners. Een conclusie mag zijn dat er niet tot nauwelijks is 

geluisterd naar de meer dan de helft van de inwoners van Andel.  

 

Intentie om resultaten impactanalyse op te nemen in prestatie overeenkomst 

Dat de intentie is uitgesproken om vanuit de resultaten van de impactanalyse afspraken te maken die 

vast worden gelegd in de prestatie overeenkomst, is wat ons betreft erg vrijblijvend. Een intentie 

(Latijn: intentio) is een voornemen een handeling te verrichten. Dit klinkt als een goed voornemen 

tijdens de jaarwisseling. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 4 mensen het goede voornemen tot 

het einde volhouden. Dit is mede de reden dat de intentie te vrijblijvend klinkt en geen garantie biedt 

dat de resultaten van de impactanalyse daadwerkelijk omgezet worden in een concrete actie c.q. 

afspraak.  

 

Nota van zienswijzen 

Er is gekozen om alle zienswijzen die zijn ingediend, samen te vatten. Dit is opmerkelijk, omdat een 

samenvatting geen recht doet aan de individueel ingebrachte bezwaren. Degene die de samenvatting 

heeft gemaakt, lijkt gekozen te hebben om dichterlijke vrijheid toe te passen in taalgebruik. Hierdoor 

ontstaat een beeld van de insteek van de zienswijzen die nog niet eerder is gebruikt en niet terug te 

vinden is in de “algemene zienswijze” die 900 is ingediend. Zie onder andere punt a, b, c, d in de nota 

van zienswijzen. Doordat er bij punt h gesproken wordt over “de indieners”, lijkt het alsof alle 

zienswijzen dit punt met deze woorden hebben ingediend. Opmerkelijk dat er een samenvatting 

gegeven wordt waarin een overgroot deel van de indieners zijn/haar ingediende punten niet herkent 

door de gekozen woorden, hierdoor geen erkenning ervaart van de ingebrachte punten en men moet 

zoeken naar het door hem/haar ingediende punt.  

 

We bedanken u wederom voor het lezen van deze 3 pagina’s. We spreken de wens uit dat u onze 
inhoudelijke argumenten herkent, kunt plaatsen en hiernaar handelt. Als laatste bedanken wij u 
alvast vriendelijk voor de positieve reactie op onze gedane declaratie. 
 
Hartelijke groet,   
 
Inwoners gemeente Altena  


