
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: D66 

Naam: Wim van Wegen 

Onderwerp: Veiligheidssituatie Hotel Noordoostpolder in Bant 

Datum indiening vragen: 28-02-2022 

 

Vragen: 

 
Afgelopen zondagmiddag (27 februari) is op de locatie van het zogeheten Hotel Noordoostpolder aan 
Het Midden in Bant een man aangehouden die zwaaide met een vuurwapen. Als fractie van D66 
maken we ons zorgen over de veiligheid op en rondom deze plek, die gelegen is in de dorpskern van 
Bant. In het verleden heeft D66 vaker vragen gesteld over de omstandigheden m.b.t. de huisvesting 
van arbeidsmigranten in het voormalige Polderhuis en de gevolgen ervan.  
 
D66 wil graag de volgende vragen stellen aan het college: 
 

1. Wat is de reactie van het college op dit incident in Hotel Noordoostpolder, en welke stappen 

zijn er tot nu toe ondernomen? 

 

Antwoord: 
Elk incident in de gemeente is vervelend, vooral wanneer daar wapens bij betrokken 

zijn. In het overleg tussen politie en burgemeester is het incident besproken. Het 

incident staat op zichzelf en had in principe ook op andere plekken kunnen gebeuren. 

De politie heeft de zaak in onderzoek en een verdachte aangehouden. Ambtelijk gaat 

gesproken worden met de uitbater van het hotel. Het hotel wordt regelmatig op 

verschillende aspecten gecontroleerd. Deze controles kunnen natuurlijk niet dergelijke 

incidenten voorkomen. 

  

2. Dit is niet het eerste (gewelds)incident rond Hotel Noordoostpolder waarbij de politie heeft 

moeten uitrukken. Hoe weegt het college dit mee in de besluitvorming over het behoud van de 

vergunning om een hotel te mogen uitbaten op dit adres? 

 

Antwoord: 
Het laatst bekende geweldsincident waarbij de politie ter plekke kwam, dateert van 

oktober 2020. Dit incident is niet te vergelijken met het incident van 27 februari jl. en 

staat daar los van. Het Hotel Noordoostpolder heeft geen exploitatievergunning, zo’n 

vergunning bestond nog niet op het moment dat het hotel van start ging. Het college 

beschikt hier dan ook niet over afwegingsruimte.  

 
3. In het verleden is er onder omwonenden en inwoners van Bant weerstand geweest tegen de 

huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie van het voormalige Polderhuis. Is het college 

het met D66 eens dat Hotel Noordoostpolder in de praktijk geen hotel is, maar een 

huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten? 

 
Antwoord: 

Het gebruik van een hotel kan inderdaad in de praktijk met zich meebrengen dat het in 

hoofdzaak wordt gebruikt door arbeidsmigranten. Voor het gebruik van een 

hotelfunctie is de nationaliteit niet van belang maar gaat het om de vraag of de 



hotelfunctie overeind blijft. Daarvoor is ook niet van belang of het om een toerist gaat 

of iemand die voor werk in een hotel verblijft.  

 
4. Hoe vindt het college het huisvesten van arbeidsmigranten op een locatie als bovengenoemde 

passen in het gemeentelijk beleid m.b.t. arbeidsmigranten, en is het college het met D66 eens 

dat er in Noordoostpolder goede voorbeelden zijn van veel betere huisvesting, zoals aan de 

Kuinderweg en in het glastuinbouwgebied bij Luttelgeest? 

Antwoord: 

Het hotel fungeert binnen de kaders van het bestemmingsplan (bestemming “horeca” 

met hotelfunctie). Het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten is hier dan ook 

niet aan de orde. Het college is het met D66 eens dat er in de gemeente diverse goede 

voorbeelden zijn van huisvesting die passen binnen het beleid. Dit beleid wordt 

overigens de komende maanden geëvalueerd. 

 
5. De verantwoordelijkheid voor veiligheid van de inwoners en handhaving bij onveilige situaties 

ligt bij de gemeente. Hoe kijkt het college aan tegen de veiligheidssituatie op de locatie van 

Hotel Noordoostpolder? 

 

Antwoord: 

Hoewel elk incident er één te veel is, is volgens het college momenteel geen sprake van 

structurele onveiligheid en/of openbare orde problematiek op de locatie van Hotel 

Noordoostpolder.  

 
6. In het verleden heeft D66 vaker aangegeven dat er door het (toenmalige) college te lichtzinnig 

is omgegaan met de signalen en zorgen van omwonenden en dorpsbewoners. Is het college 

bereid om deze signalen en zorgen nogmaals mee te wegen bij zijn standpunt over het 

toekomstperspectief van Hotel Noordoostpolder? 

 
Antwoord: 

Wanneer een bedrijf binnen de kaders van de regelgeving opereert hebben wij in 

principe geen ruimte om iets te vinden van het toekomstperspectief van Hotel 

Noordoostpolder. Wel neemt het college de signalen en de zorgen van de 

dorpsbewoners serieus, deze worden dan ook betrokken bij de evaluatie van het beleid 

voor de huisvesting van arbeidsmigranten.  

 
 

Datum beantwoording vragen: 7 maart 2022 

Contactpersoon: Iwan Bos 

 
 


