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Dikke Mist rondom arbeidsmigrantenvestiging aan de Bosruiterweg te 

Zeewolde. 

De gemeente Zeewolde maakt dikke mist rondom de situatie van de diverse vestigingsplaatsen van 

arbeidsmigranten in de gemeente Zeewolde. Er is, zoals nu in het nieuws is gekomen, veel mis. Er 

wordt hierna op een paar aspecten ingegaan. 

Sociale misstanden; 

Zoals blijkt uit onderzoek van de FNV (zie artikel in de Stentor en berichtgeving op omroep Flevoland) 

zijn er vele zaken mis in de gemeente Zeewolde.  

Het gaat hierbij niet om kattenpis. De beschuldigingen die door de FNV worden geuit zijn 

zwaarwegend en in de Nederlandse rechtsorde van groot belang. Er zou sprake zijn van uitbuiting, 

verboden koppelcontracten (arbeidscontract in combinatie met huisvestingscontract en/of 

vervoerscontract), slechte huisvesting en ronduit slechte leefomstandigheden. Er zijn gevallen 

bekend waarbij vrouwelijke arbeidsmigranten gedwongen waren het huis te delen met voor hen 

onbekende mannelijke arbeidsmigranten. Met alle gevolgen van dien. Zaken waaraan de 

verantwoordelijken in de gemeente Zeewolde nu geen enkele boodschap lijkt te hebben, ondanks de 

in het verleden gemaakte bindende afspraken met de betreffende huisvestingsondernemer(s). 

Nachtregister; 

Eén van de belangrijkste voorwaarden waar de huisvestingsondernemer zich via het 

overeengekomen contract met de gemeente zich aan moest houden was het voeren van een 

nachtregister. Het arbeidsmigranten ”hotel” bestaat sinds 2011 maar de gemeente Zeewolde kan 

niet één exemplaar van het bedoelde en wederzijds verplicht gestelde nachtregister laten zien. De 

handhaving door de gemeente laat op dit punt een groot hiaat zien en de betreffende ondernemer 

heeft vrij spel. De vraag is wat hier tegenover staat. Pikant detail bij dit alles is dat het verplicht 

bijhouden nachtregister één van de belangrijkste door de gemeente Zeewolde ingebrachte items was 

bij de totstandkoming van het contract. De gemeente Zeewolde faalt compleet in het  

Oorspronkelijke bedoelingen; 

Bij de door de gemeente Zeewolde wijziging van het bestemmingsplan (het arbeidsmigrantenhotel, 

incl. een later tot stand gekomen substantiële uitbreiding) is indertijd vergund met een aantal 

randvoorwaarden waarmee sinds aanvang de hand wordt gelicht. Zo zouden de betreffende 

arbeidsmigranten werkzaam in de gemeente Zeewolde moeten zijn en zou het gaan om voornamelijk 

seizoenarbeiders.   

De werkelijkheid; 

Beide randvoorwaarden zijn niet ingevuld nu duidelijk is dat het hier voornamelijk gaat om 

fabrieksarbeiders in continue (jaarrond) dienst waarbij het overgrote merendeel werkzaam is in 

andere gemeenten. De raad van de gemeente Zeewolde is door het college verkeerd voorgelicht 

maar de meerderheid van de raad (de vertegenwoordigers van de coalitiepartijen) maken hier, om 

de lieve vrede in de coalitie te bewaren, geen enkel punt van. Het college van B&W heeft zodoende 

vrij spel om haar “spelletjes” te spelen. 

Financiële mist; 

Het is volstrekt onduidelijk op welke wijze de gemeente Zeewolde er financieel “uitspringt” met het 

arbeidsmigrantenhotel. Ook hier wordt er op geen enkele manier duidelijkheid geboden. Dit terwijl 
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er heel veel geld wordt “verdiend aan” c.q. wellicht wordt “gestolen van” de arbeidsmigranten aan 

de Bosruiterweg. Dit geld wordt in de eerste plaats verdiend door de exploitant van het “polenhotel” 

en opvallend daarbij is dat deze exploitant meerdere malen samen met de gemeente Zeewolde 

optreedt in diverse door belanghebbenden aangespannen rechtszaken. De onderlinge relatie tussen 

deze exploitant en de gemeente Zeewolde is daarbij meer dan uitstekend. Er is blijkbaar een groot 

wederzijds belang wat met de exploitatie van dit arbeidsmigrantenhotel wordt gediend. De 

exploitant kan vervolgens tussentijds ook nog een zo door de burgemeester gewenst AZC 

exploiteren, dit nadat er eerst een extra huisvesting voor de te verhuizen arbeidsmigranten is 

gebouwd, en nadat het AZC in korte tijd overbodig is geworden mag de exploitant van de gemeente 

het AZC vervolgens opnieuw “omkatten” naar (opnieuw) extra huisvesting voor arbeidsmigranten. De 

gemeente Zeewolde werkt overal heel erg dienstbaar aan mee. De wederzijdse belangen c.q. 

afhankelijkheden zijn blijkbaar erg groot. De exploitant heeft vrij spel en kan inmiddels ruim 1.100 

arbeidsmigranten op de locatie Bosruiterweg kwijt. Deze mensen werken lang niet allemaal in de 

gemeente Zeewolde. Voorgaande blijkt ook omdat de Bosruiterweg in zuidelijke richting door de 

gemeente Zeewolde met extra passeerplaatsen is voorzien om de dagelijkse grote stroom 

arbeidsmigranten richting Almere en verder te accommoderen. Is het zo dat de gemeente Zeewolde 

vanuit Rijk (uitkering gemeentefonds) jaarlijks grote inkomsten krijgt of betaalt de exploitant de 

gemeente Zeewolde jaarlijks grote sommen geld ? Of is het zo dat het enige belang dat de gemeente 

Zeewolde heeft dat een paar grotere ondernemers in het dorp worden “bediend” met goedkope,  

maar waar nu blijkt uitgebuite, arbeidskrachten ? Hoe het ook zij, de gemeente Zeewolde hult zich in 

dikke mist en geeft geen opening van zaken. Is er ook op dit punt het nodige te verbergen ? Waarom 

wordt er geen inzage gegeven in de werkelijke toedracht bij en de bedoelingen van de gemeente 

Zeewolde ? Wat is er zo controversieel dat verborgen moet blijven ? 

Het wegkijken; 

De gemeente Zeewolde zegt nu bij monde van loco-burgemeester Prins (Leefbaar Zeewolde) geen 

weet te hebben van de situatie bij het arbeidsmigrantenhotel c.q. het dorp met meer dan 1.000 

arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg in de gemeente Zeewolde. Zij schuift de verantwoordelijkheid 

volledig af op de exploitant en de betreffende uitzendbureaus. Het is daarmee verder ook volstrekt 

duidelijk dat het bijhouden van het eerder zo belangrijk geachte nachtregister op geen enkele wijze 

door de gemeente Zeewolde is gewaarborgd. 

De gelegenheid maakt de dief. De gemeente Zeewolde heeft, door in een grote zaak (de ontwikkeling 

van een zelfstandig “dorp” in het natuurgebied van Zeewolde) in zee te gaan met onbetrouwbare en 

uitbuitende werkgevers en exploitanten een grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid 

wordt direct ontkend en men verschuilt zich achter anderen. Het zou de gemeente Zeewolde sieren 

door haar verantwoordelijk op te pakken welke nu al bijna 9 jaar niet wordt ingevuld. Waarschijnlijk 

is dit echter te veel gevraagd van dit college en deze coalitie.   

De verantwoordelijke coalitiepartijen (Leefbaar Zeewolde, CDA/Christenunie én de VVD) kijken 

allemaal, waarschijnlijk allemaal met hun eigen verschillende redenen, blijkbaar graag weg van de 

werkelijkheid en nemen het niet zo nauw met hun verantwoordelijkheid jegens de medemensen. Het 

is opvallend en wellicht ook tekenend dat burgemeester Gorter, de burgemeester is verantwoordelijk 

voor o.m. de veiligheid in de gemeente, zich op dit moment in het geheel op dit dossier niet laat zien 

of horen. Blijkbaar weet hij meer en weet hij precies waar de gemeente Zeewolde steken heeft laten 

vallen en opzichtig in de fout is gegaan. Het is genoeg om nu even te “duiken”. Is er voldoende 

zuurstof om weer boven te komen ? De tijd zal het leren. 
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Incidenten en politierapporten, de welbekende maar inmiddels overvolle “doofpot”; 

Zoals door de gemeente Zeewolde bij monde van de burgemeester wordt beweerd zijn er in het 

geheel geen noemenswaardige incidenten (geweest) met betrekking tot het arbeidsmigranten 

“hotel”. Er zijn nauwelijks tot geen incidenten bekend. Dit is erg opvallend nu regelmatig ambulances 

en politieauto’s bij het arbeidsmigrantenhotel zijn gesignaleerd maar waarover in geen enkel 

politierapport melding van wordt gemaakt. Hoe kan dit ? Is er sprake van een goed georganiseerde 

“doofpot” ? Ook vragen vanuit de VVE van de nabijgelegen buitenplaats Horsterwold worden 

hierover stelselmatig niet beantwoord. Zelfs het beroep op de wet openbaarheid van bestuur (WOB-

verzoek) wordt door de gemeente Zeewolde niet opgepakt. Het is het welbekende drie-aapjes 

principe (niet horen, niet zien, niet praten). De gemeente Zeewolde biedt geen openheid aan haar 

inwoners en houdt haar inwoners van den domme. Er zijn tenminste twee gevallen van zelfmoord (in 

het openbaar gebied rondom het “hotel”) onder buitenlandse werknemers bekend. De vindplaats 

werd hierbij met politielinten afgezet. Niets hiervan is in het nieuws gebracht. Dit is een voorbeeld 

van de doofpotpolitiek in de gemeente Zeewolde. Hoe komt het toch dat al dit nieuws niet wordt 

gedeeld ? Welke zwaarwegende redenen zijn er om dit soort nieuws niet bekend te maken ? Wie 

heeft hier de hand in ? Wie houdt de inwoners van Zeewolde voor de gek ? Wie ontneemt de 

inwoners van Zeewolde de waarheid ? Wie is hiervoor verantwoordelijk ? Van wie krijgen we de 

antwoorden ? Inmiddels is de doofpot zo goed gevuld dat de deksel er niet meer op past. Dat 

betekent dat er steeds meer en meer bekend gaat worden van hetgeen de verantwoordelijke politici 

van de gemeente Zeewolde zo graag in de doofpot willen houden. De maat is vol !! 

Publicaties; 

Wat ook erg in het oog springt is de wijze van berichtgeving met betrekking tot Zeewolder dossiers. 

Op geen enkele wijze wordt in de Zeewolder media gepubliceerd ten aanzien van zaken waarbij het 

college c.q. de coalitie kritisch worden bezien. Het lijkt er daarbij sterk op dat de betreffende media 

worden “gedicteerd” vanuit het gemeentehuis in Zeewolde  om vooral maar geen kritische stukken 

over het college c.q. de coalitie te publiceren. Ook ten aanzien van het dossier “polenhotel” moet het 

nieuws van eigen bodem toch uit een andere hoek komen. Opvallend. Het is al jarenlang tekenend 

voor de gemeente Zeewolde dat zij de plaatselijke media in “hun zak” hebben. Voorgaande is een 

blamage én schande voor een democratisch land als Nederland. De vrijheid van meningsuiting, één 

van de belangrijkste verworvenheden van ons land en vastgelegd in de grondwet,  lijkt hierbij door 

de gemeente Zeewolde met voeten te worden getreden.   

 Conclusie; wie vult de verantwoordelijkheid in. 

De gemeente Zeewolde is ten aanzien van het dossier “polenhotel” op een hopeloze manier bezig. 

Zowel bij de totstandkoming, het gebruik, de exploitatie, de veiligheid, de communicatie, het 

financieel belang, de ruimtelijke ordeningsaspecten, de nadelige gevolgen voor de omgeving wordt 

er door de gemeente Zeewolde “”verstoppertje” gespeeld. Dit speelt overigens ook in meerdere en 

andere dossiers binnen de gemeente. Er heerst een tot op het bot “’verziekte” cultuur welke is 

georganiseerd en in stand wordt gehouden door de huidige coalitiepartijen. We noemen hier 

Leefbaar Zeewolde (met stip op één, de partij levert één wethouder c.q. de loco-burgemeester), de 

combinatie CDA en Christenunie (iedere partij levert één wethouder) en de VVD (levert ook één 

wethouder). Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie en mogen niet meer 

wegkijken maar moeten de situatie gaan oplossen. Dit kan c.q. zal overigens dan ook ten koste gaan 

van de positie van de meest verantwoordelijke persoon in kwestie, n.l. hoofd politie en veiligheid van 

de gemeente Zeewolde, burgemeester Gerrit-Jan Gorter. Als blijkt dat belangrijke informatie aan de 
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inwoners van Zeewolde is onthouden, als blijkt dat de gemeente Zeewolde haar 

verantwoordelijkheden jegens de bevolking van de gemeente Zeewolde niet zijn nagekomen en zijn 

ingevuld dan dienen de echte verantwoordelijken zelf maar hun conclusie te trekken.  

Waarschijnlijk regeert echter opnieuw de lafheid en wordt er weer eens weggekeken. Hoe lang nog ? 

 

 

 

 


