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Vragen van het statenlid Van Haperen (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van orde 
 
AANHANGSEL 
 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 492. 
 
Vragen ingevolge artikel 44 van het 
reglement van orde inzake huisvesting 
arbeidsmigranten Willem Annapolder  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 06-11-2014)  

1. Wat is de status van de pilot 'huis-
vesting arbeidsmigranten Willem-
Annapolder'? 

1. De pilot is afgerond. De gemeente heeft 
de pilot geëvalueerd en geconcludeerd dat 
de pilot goed is verlopen en heeft daarom 
de voorziening vervolgens een definitief 
karakter gegeven. 
 

2. Hoe is de provincie ambtelijk en 
bestuurlijk bij deze pilot betrokken? 

2. De provincie is zowel ambtelijk als 
bestuurlijk betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de pilot (2009).  
Na de totstandkoming is de provincie 
ambtelijk op de hoogte gehouden via de 
reguliere overlegpatronen tussen de 
gemeente en provincie.  
 

3. Hoe verhoudt deze pilot zich tot de 
kaderstelling zoals verwoord in het 
Provinciaal Omgevingsplan 2012-
2018? 

3. Met de vaststelling van het 
Omgevingsplan 2012-2018 is beleid 
geformuleerd om de huisvesting van 
arbeidsmigranten in het buitengebied te 
faciliteren. Het specifiek geval Willem-
Annapolder is passend binnen de kaders 
van het Omgevingsplan 2012-2018. 
Daarmee is afstand gedaan van de status 
'pilot'. 
 

4. Is het college bereid te bewerkstellen 
dat er een grondige evaluatie 
plaatsvindt van de pilot, waarin ook 
de ruimtelijke aspecten en de 
aspecten van leefbaarheid en sociale 
omstandigheden in het bewuste 
complex worden meegenomen? 

4. Een dergelijke evaluatie heeft in 2014 
plaatsgevonden. Sinds de ingebruikname 
van de pilot is door de gemeente Kapelle 
(ambtelijk en bestuurlijk) zorggedragen 
voor een goede monitoring en evaluatie.  
In het kader van de evaluatie zijn jaarlijks 
meerdere bedrijfsbezoeken geweest waar 
de ruimtelijke aspecten alsmede de 
aspecten leefbaarheid en sociale 
omstandigheden zijn meegenomen. 
De evaluatie is input geweest voor de 
totstandkoming van de herziening van het 
Bestemmingsplan Buitengebied. 
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