
Aan het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas 

Postbus 6005  
5960 AA Horst 

 

Horst, 27 december 2022 

Betreft: vergunningverlening gemeente Venlo aan Vida XL voor een distributiecentrum, de 

huisvesting van 600 arbeidsmigranten en een parkeerplaats voor het parkeren van 

vrachtauto’s (inclusief verblijf van de veelal buitenlandse chauffeurs) aan de Mary 

Kingsleystraat 4, 4 3001, 4 3002, 4 3003 te Venlo. 

 

Geachte college van B&W, 

Op 15 december 2022 heeft de gemeente Venlo gepubliceerd dat zij vergunning verleend voor de 

bouw van een distributiecentrum met kantoor (fase 5) inclusief magazijnstellingen, het tijdelijk 

oprichten van huisvesting voor internationale werknemers (maximaal 600 bedden) voor een 

periode van maximaal 10 jaar en de aanleg van een parkeerplaats met een overnachtingsmogelijk-

heid voor chauffeurs voor een termijn van maximaal 10 jaar. Een en ander wordt – als de plannen 

doorgaan – gerealiseerd aan de grens met Horst aan de Maas – in een gebied waar al heel veel 

arbeidsmigranten gehuisvest zijn of zullen worden gehuisvest (schattingen lopen uiteen van 2500 tot 

3000 in een straal van 2 tot 3 kilometer). Daaronder valt ook de huisvesting van 800 

arbeidsmigranten op de WPG-locatie aan de Horsterweg, ook in Venlo.  

Onlangs lazen we in De Limburger d.d. 24-12-’22 over de voornemens van uw college, onder andere 
inzake arbeidsmigratie. “Geen nieuwe bedrijven met veel arbeidsmigranten, want er zijn al 
problemen genoeg met de huisvesting”, oordeelde u. Arbeidsmigranten is – meldde u via de krant - 
een thema waar onder meer economie, veiligheid, huisvesting, ruimtelijke ordening, burgerparticipa-
tie en leefbare wijken en dorpen in elkaar grijpen”. Daar mag u – gezien de vergunningverlening als 
hiervoor gememoreerd - op z’n minst één thema aan toevoegen: regionale samenwerking. 

Vaker heeft u al aangegeven dat u van plan bent op z’n minst nog twee grote huisvestingslocaties toe 
te staan in Horst aan de Maas. Ondertussen worden aan de grens met Horst aan de Maas eveneens 
grote locaties toegestaan. U bent als college van B&W al lang op de hoogte van deze ontwikkelingen. 
Het klinkt goed als u stelt dat er grenzen zijn en dat u geen nieuwe bedrijven met arbeidsmigranten 
meer toe wil staan. Maar ondertussen legt u wél de bezwaren van uw burgers tegen de komst van 
een groot distributiebedrijf (Geodis) willens en wetens naast u neer in de wetenschap dat ook dit 
bedrijf werkt met vele arbeidsmigranten, waar dus ook huisvesting voor gerealiseerd moet worden.  

Zoals u ongetwijfeld bekend heeft de Adviesraad Migratie nog onlangs advies gegeven aan de 
regering om naar middelen te zoeken om de toestroom van arbeidsmigranten te minderen en beter 
te luisteren naar de burgers. De Adviesraad is onder andere tot dit advies gekomen op basis van wat 
zij in Horst aan de Maas (en net over de grens) hebben aangetroffen bij een rondleiding door de 
gemeente door de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten. 

Naar aanleiding van de vergunningverlening voor Vida XL, het artikel in De Limburger d.d. 24-12-’22, 
het afwijzen van de bezwaren tegen Geodis (waarbij u zelfs nog geprobeerd heeft de vertegenwoor-
diger van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tijdens de hoorzitting monddood te maken 
door hem niet ontvankelijk te laten verklaren) én het advies van de Adviesraad Migratie willen wij u 
de volgende vragen voorleggen: 

1. Sinds wanneer bent u op de hoogte van de vergunningverlening door de gemeente Venlo 
aan Vida XL? 



2. Wat heeft u ondernomen om de gemeente Venlo van gedachten te doen veranderen waar 
het gaat om het migratiebeleid en in het verlengde daarvan het terugdringen van huisvesting 
van arbeidsmigranten – in ieder geval nabij de grens van Horst aan de Maas, waar al heel 
veel arbeidsmigranten gehuisvest zijn of worden? 

3. Bent u bereid om – samen met burgers uit Horst en Venlo – bezwaar aan te tekenen tegen 
de vergunningverlening aan Vida XL door de gemeente Venlo? 

4. Bent u bereid om op korte termijn in overleg te gaan met de regiogemeenten (met name 
Venlo, Peel en Maas en Venray) om met hen afspraken te maken met betrekking tot 
arbeidsmigranten in de regio Noord-Limburg die er op gericht dienen te zijn te komen tot 
een stop op verdere toestroom van arbeidsmigranten (door vooralsnog geen vergunning te 
verlenen voor nieuwe huisvestingslocaties) en op z’n minst oog te hebben voor cumulatie 
van huisvestingslocaties binnen een relatief klein gebied? 

5. Bent u bereid op korte termijn aan te geven hoe u concreet invulling gaat geven aan uw 
voornemens als geformuleerd in het artikel in De Limburger d.d. 24-12-’22 en daarmee 
samenhangend de manier waarop u omgaat met burgers en burgerbelangengroepen, die 
terecht opkomen voor de leefbaarheid in hun buurt. 

 
Wij verzoeken u op korte termijn de  hiervoor gestelde vragen te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de SP Horst aan de Maas 

 

 

Paul Geurts 

(voorzitter SP Horst aan de Maas) 

 

Cc: De Colleges van B&W van de gemeenten Venlo, Peel en Maas en Venray 

 De gemeenteraden van de gemeente Horst, Venlo, Peel en Maas en Venray 

 De media 


