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1.

INLEIDING
1.1.

AANLEIDING

Sunclasspark is ca. 2,5 ha. groot en ligt vrijwel direct aan het Schelde-Rijnkanaal, in
Nieuw-Vossemeer (Gemeente Steenbergen). Volgens het vigerende bestemmingsplan
(daterend uit begin jaren tachtig van de vorige eeuw), mogen er op het park 92
zomerhuizen gebouwd worden, waarvan er op dit moment 88 gerealiseerd zijn. Het
betreft uitsluitend vier-onder-één-kap-woningen met een vloeroppervlak van maximaal
50 m2. Alle huizen (en ook de locatie voor de nog 4 te realiseren huizen) zijn verkocht
aan particulieren. De ondergrond is, in bijna alle gevallen, bij de verkoop van de
panden door de grondeigenaar uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht.
Een groot deel van de, veelal gedateerde, woningen wordt niet meer recreatief
gebruikt, maar ingezet als huisvesting voor arbeidsmigranten en woonurgenten. Mede
daardoor is een groot aantal van de huizen inmiddels in bezit van een beperkt aantal
(professionele) huisvesters. De eigenaren van de woningen zijn verenigd in de
Coöperatieve vereniging Sunclass Nieuw-Vossemeer Beheer U.A. Deze vereniging wordt,
ook vanwege hun meerderheidsbelang, grotendeels bestuurd door (afgevaardigden
van) de eerder genoemde huisvesters. Volgens velen laat het beheer van het park op
dit moment te wensen over.
In de directe nabijheid van Sunclasspark bevindt zich Camping Mattenburg, een
recreatiebedrijf van ca. 4 ha. met max. 143 (veelal vaste) standplaatsen. De centrumvoorzieningen van Mattenburg bestaan o.a. uit eetcafé De Praeter (voorheen De Sterke
Duvel) en een bowling. Direct grenzend aan Camping Mattenburg en tegenover
Sunclasspark is in een, uit 1897 daterende molen, Museum De Assumburg gevestigd.
Eveneens grenzend aan Sunclasspark bevindt zich een perceel van ca. 2 ha. met een
recreatieve bestemming. Dit perceel is eigendom van de heer L. Janssen van de
Antoniushoeve in Nieuw-Vossemeer. Op het perceel mogen maximaal 36 twee-onderéén-kap-woningen gebouwd worden en kan daarmee gezien worden als een
eventuele uitbreidingslocatie.
Op onderstaande afbeelding zijn de locatie van Sunclasspark, de eventuele uitbreiding
en Camping Mattenburg met het molenmuseum aangegeven.
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De Raad van State heeft op 8 november 2017 uitspraak gedaan in een geschil over de
aanpak van de gemeente Steenbergen m.b.t. het handhaven van het verbod op
permanente bewoning op Sunclasspark. Daarin wordt gesteld dat de gemeente
Steenbergen op een juiste manier het vigerende bestemmingsplan heeft geïnterpreteerd en dat ook de ingezette handhavingsprocedure inzake het verbod op
permanente bewoning correct is.
De belangrijkste onderdelen uit de uitspraak zijn:
a. Op Sunclasspark zijn zomerhuizen toegestaan, geschikt voor de niet-permanente
huisvesting van één huishouden;
b. Van een huishouden is geen sprake wanneer de personen die in het zomerhuis
verblijven geen affectieve of familiaire band met elkaar hebben;
c. Recreatief gebruik is toegestaan, maar niet vereist;
d. Zolang een 'zomerhuis' binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan
wordt gebruikt is het mogelijk om geregeld van zomerhuis te veranderen, zodat
personen toch het gehele jaar door op het Sunclasspark kunnen verblijven. Het
bestemmingsplan bevat geen planvoorschrift over de maximale duur dat op het
park verbleven mag worden. In de praktijk wisselen bewoners, om aan deze regels
te voldoen, binnen 4 maanden van woning.
Mede n.a.v. de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad van
Steenbergen besloten om door een deskundige externe partij, een onderzoek te laten
uitvoeren naar de economische, maatschappelijke en juridische, toekomstbestendige,
haalbaarheid van drie scenario's voor Sunclasspark, te weten:
1. een uitsluitend recreatieve invulling van Sunclasspark, eventueel met inzet van de
uitbreidingslocatie;
2. omvorming van Sunclasspark tot een maatschappelijk verantwoorde locatie voor
de huisvesting van (uitsluitend) arbeidsmigranten;
3. een combinatie van recreatie en maatschappelijk verantwoorde huisvesting van
arbeidsmigranten op Sunclasspark.
Nico van den Heuvel van Van Nuland & Partners is door de gemeente Steenbergen
gevraagd om de eerste stap van dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.
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1.2.

WERKWIJZE

Achtereenvolgens zijn de navolgende werkzaamheden uitgevoerd:
a. Uitgebreid intakegesprek met de opdrachtgever en de diverse stakeholders,
waaronder, de voorzitter en penningmeester van de coöperatieve vereniging de
heren Verbraak en van der Venne, de heer en mevrouw Hermann, eigenaren van
een woning die uitsluitend recreatief gebruikt wordt, mevr. A. Schreurs van
Camping Mattenburg, de heer L. Janssen, eigenaar van de mogelijke
uitbreidingslocatie, de heren van Gelderen en Driessen van grondeigenaar
Stichting Woodrow Alpha en de heren N. Perdaems en L. Havermans van de
Dorpsraad Nieuw-Vossemeer;
b. Ook is een gesprek gevoerd met de directeuren van Homeflex Business Housing in
Sliedrecht en StaySolutions te Barendrecht, de heren Bert Verheij en Sjoerd Pijpers.
Beide bedrijven zijn actief op het gebied van maatschappelijk verantwoorde
huisvesting van arbeidsmigranten en het beheer van deze locaties;
c. Bestudering van de relevante gegevens waaronder de door de gemeente
Steenbergen beschikbaar gestelde documentatie, het bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Steenbergen, de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten en de Woonvisie van de gemeente Steenbergen, de uitspraak van de
Raad van State inzake Sunclasspark, de rapportage "Brabant aan Zee", van
Adviesbureau Vrolijks en de rapportage van het Expertisecentrum Flexwonen voor
Arbeidsmigranten (14-12-2015);
d. Door middel van deskresearch, literatuur, en de analyse van statistische gegevens
zijn de actuele, relevante trends, binnen specifiek voor de locatie en haar directe
omgeving van belang zijnde ontwikkelingen in kaart gebracht;
e. In eerste instantie is, met inbreng van de onder a. genoemde personen, de
huidige situatie op de 3 locaties (Sunclasspark, Camping Mattenburg en het
eventueel beschikbare perceel voor uitbreiding) beschreven;
f. Op basis van bovenstaande gesprekken en analyses zijn vervolgens deze drie
scenario’s in aparte hoofdstukken uitgewerkt en getoetst op hun haalbaarheid,
zonder daar vooralsnog een bedrijfseconomische onderbouwing aan toe te
voegen;
g. Ieder hoofdstuk waarin de scenario's worden uitgewerkt eindigt met een
afsluitende conclusie.
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2.

KORTE OMSCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE OP SUNCLASSPARK EN DE DIRECTE OMGEVING

In dit hoofdstuk wordt op basis van de bezoeken en gesprekken met betrokkenen een
beeld geschetst van de huidige situatie op Sunclasspark en de directe omgeving.
2.1.

GRONDEIGENDOM

De ondergrond van het bungalowpark is eigendom van de Stichting Woodrow Alpha te
Zeist, die namens een aantal aandeelhouders het perceel begin deze eeuw als
beleggingsobject heeft gekocht.

De 84 percelen met bungalows (zie kadastrale tekening hieronder) worden in
eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Bij 78 woningen vindt een jaarlijkse indexatie
plaats, bij 6 woningen geschiedt de indexatie om de 3 jaar. De jaarlijkse canon
bedraagt volgens opgave van de eigenaren in totaal € 134.000.
Vanwege het feit dat deze belegging op dit moment niet meer past bij de plannen van
de aandeelhouders van de Stichting Woodrow Alpha, wordt het perceel sinds kort voor
€ 2.250.000 k.k., te koop aangeboden (zie beleggingsprospectus in hoofdstuk 8.7.).
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2.2.

SUNCLASSPARK

Op Sunclasspark in Nieuw-Vossemeer staan op dit moment 22 gebouwen met een
vloeroppervlak van ca. 121 m2 waarin telkens 4 zomerhuizen zijn ondergebracht. Er is
nog ruimte voor één gebouw met vier woningen (de bestaande woningen op deze
plaats zijn enige tijd geleden afgebrand). De zomerhuizen beschikken op de begane
grond over een gecombineerde woon-/eetkamer met keuken, een slaapkamer en een
badkamer. Op de verdiepingsvloer bevindt zich een tweede slaapkamer en een
bergruimte (zie afbeelding hieronder). Een beperkt aantal bungalows is verbouwd en/of
iets uitgebouwd. Alle zomerhuizen zijn aangesloten op de nutsvoorzieningen.
Internetgebruik kan alleen via de (eventueel aanwezige) telefoonaansluiting.

92 bungalows op een oppervlakte van 2,45 ha. betekent een dichtheid van 37,5
bungalow per ha. Dit is meer dan het dubbele van wat op dit moment in de markt
acceptabel is. Ook het feit dat het telkens uitsluitend vier geschakelde bungalows
onder één kap betreft die elk een vloeroppervlak hebben van slechts 30 m2, past niet bij
de huidige trends waarbij privacy en comfort een zeer belangrijke rol spelen. Daarnaast
is de staat van onderhoud van een behoorlijk aantal zomerhuizen onder de maat.
Kortom: er moet een aanzienlijke kwaliteitsslag plaatsvinden voordat de zomerhuizen
geschikt zijn voor verhuur op de toeristische markt. Dit nog afgezien van het feit of de
locatie voldoende aantrekkingskracht heeft om (voldoende) bezoekers te trekken.
Het bestemmingsplan "Assumburg 1" en de Raad van State bepalen m.b.t. het gebruik
van de zomerhuizen het navolgende:
• Een 'zomerhuis' is omschreven als een elk ter plaatse aanwezig woonverblijf,
geschikt en bestemd voor niet permanente huisvesting van één huishouden;
• De Raad van State heeft bevestigd dat er geen vereiste geldt om de zomerhuizen
op het Sunclasspark recreatief te gebruiken. Recreatief gebruik is wel toegestaan,
maar niet vereist;
• Een 'zomerhuis' mag binnen de grenzen van de bestemming enkel worden
gebruikt door een huishouden;
• Seizoenarbeiders/arbeidsmigranten die met elkaar in een zomerhuis verblijven en
geen affectieve of familiaire band met elkaar hebben, alsmede op hun
hoofdverblijf niet samenwonen, kunnen wegens het ontbreken van de
verbondenheid en continuïteit, niet als één huishouden gekenmerkt worden;
• Ook vriendengroepen voldoen in de regel niet aan deze criteria;
• Zolang een 'zomerhuis' binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan
wordt gebruikt is het mogelijk om geregeld van zomerhuis te veranderen, zodat
personen toch het gehele jaar door op het Sunclasspark kunnen verblijven. Het
bestemmingsplan bevat geen planvoorschrift over de maximale duur dat op het
park verbleven mag worden. In de praktijk wisselen bewoners, om aan deze regels
te voldoen binnen 4 maanden van woning.
Pagina | 6

Vrije tijd is ons werk!
2.3.

COÖPERATIEVE VERENIGING SUNCLASSPARK NIEUW-VOSSEMEER BEHEER UA

Sunclasspark wordt bestuurd door de Coöperatieve vereniging Sunclass NieuwVossemeer Beheer UA, waarvan alle woningeigenaren lid zijn.
De
coöperatieve
vereniging
is
ook
verantwoordelijk voor het onderhoud van
het park. Daartoe ontvangt zij van alle
woningeigenaren de afgelopen jaren een
parkbijdrage van ca. € 500,00 per jaar.
Gedurende de afgelopen jaren is het
groenonderhoud onder handen genomen
en begin dit jaar is met de herstructurering
van de parkeerplaats een start gemaakt.
Volgens opgave van het bestuur van de Coöperatieve vereniging (heren J. Verbraak
(sinds 2008 voorzitter) en A. van der Venne (penningmeester)) zijn op dit moment 73
zomerhuizen niet-recreatief in gebruik. In het overgrote deel van deze 73 woningen
worden arbeidsmigranten gehuisvest, een kleiner deel is in gebruik bij woonurgenten.
Beide groepen moeten, vanwege bestemmingsplanregels en een uitspraak van de
Raad van State, bij langer verblijf binnen 4 maanden van woning wisselen.

De eigenaren van deze ca. 73 woningen zijn veelal beleggers die een (groot) aantal
zomerhuizen bezitten, hetzij voor de huisvesting van eigen medewerkers, hetzij als
beleggingsobject voor de huisvesting van arbeidsmigranten en/of woonurgenten.
Gezamenlijk vormen deze beleggers binnen de vereniging de absolute meerderheid en
bepalen daardoor wat er op het park gebeurt. De ca. 10, voornamelijk Duitse,
woningeigenaren, die hun woning hebben aangeschaft voor uitsluitend eigen
recreatief gebruik, vormen een zeer kleine minderheid, die zich tegen het gewijzigde
karakter van het park blijft verzetten en daarvoor, volgens eigen zeggen, inmiddels zo'n
€ 60.000 aan juridische bijstand heeft uitgegeven.
De heer en mevr. Hermann, voorlieden van de "recreatieve eigenaren", hebben wel
aangegeven dat zij, indien zij zodanig financieel gecompenseerd worden dat zij op een
ander park in de regio een vergelijkbare vakantiewoning kunnen kopen, afstand willen
doen van hun bungalow. Zij verwachten dat de andere, Duitse en Nederlandse,
"recreatieve eigenaren" hierin waarschijnlijk zullen meegaan.
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Onderstaand volgt een opstelling van de exploitatie 2014-2017 van de Coöperatieve
vereniging Sunclass Nieuw-Vossemeer Beheer UA op basis van de door
de
administrateur, Tempelaars VvE-Beheer uit Eindhoven, verstrekte gegevens. Daarbij de
navolgende opmerkingen:
 In de berekeningen wordt uitgegaan van 92 woningen;
 De kosten verbonden aan de renovatie van de parkeerplaats zijn nog niet
verwerkt.

Exploitatieoverzicht Coöperatieve vereniging Sunclasspark
2014
OPBRENGSTEN
Bijdragen woningeigenaren
voorschotbijdragen
Totaal bijdragen woningeigenaren

2015

2016

2017

33.691
33.691

36.300
36.300

45.375
45.375

48.400
48.400

366

395

493

526

TOTAAL INKOMSTEN

33.691

36.300

45.375

48.400

KOSTEN
honorarium beheerder
bank- en verenigingskosten
bestuurlijke en algemene kosten
vergaderkosten
beveiligingskosten
externe deskundige
opstalverzekering
WA-verzekering
BTA-verzekering
dagelijks klein onderhoud
reparatie/vervanging verlichting
groenonderhoud (periodiek)
afvalverwerking (restant)
buitenverlichting
periodiek onderhoud gemeentelijk riool
dotatie groot onderhoud
dotatie dubieuze debiteuren

3.393
-567
91
260
1.596
1.098
14.109
151
0
0
159
18.052
4.282
-4.374
266
0
0

2.246
-6
0
202
0
0
15.498
192
378
1.416
1.246
19.095
4.455
3.282
1.017
0
0

2.239
-55
0
782
0
0
15.496
200
363
13
171
21.528
6.786
2.000
790
1.000
0

2.053
264
0
412
0
0
15.791
200
363
459
96
18.547
5.373
-1.368
221
0
1.375

Totaal beheerkosten

46.324

49.634

53.509

39.893

TOTAAL KOSTEN

46.585

50.213

54.654

40.668

-12.894

-13.913

-9.279

7.732

per woning

RESULTAAT

De daaruit volgende hoogte van de reserve voor groot onderhoud is in onderstaande
tabel weergegeven.
Reserve groot onderhoud
Dotatie groot onderhoud
Bijzondere lasten
Reserve groot onderhoud

2014

per woning

0
0
88.328

2015
1.000
-4.639
71.356

960

776

2016

2017

0
-1.034
62.188

0
0
70.694

676

768

Geconcludeerd wordt dat, na de oplevering van het nieuwe parkeerterrein, de reserve
voor groot onderhoud van de coöperatieve vereniging nagenoeg geheel gebruikt is en
er voor (noodzakelijke) toekomstige investeringen niet of nauwelijks ruimte overblijft.
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2.4.

CAMPING MATTENBURG

Camping Mattenburg is een zogenaamde "vaste standplaatsen camping" van ca. 4 ha.
met 100, ongeveer 130 m2 grote, jaarplaatsen voor stacaravans en chalets en 5
kampeerplaatsen voor toeristisch gebruik. De camping is vooral aantrekkelijk voor
gasten afkomstig uit de Randstad en Noord-Brabant, die van rust en fietsen houden.
E.e.a. betekent een dichtheid van 26,5 standplaatsen per ha., hetgeen, vanwege het
feit dat het uitsluitend om stacaravans en chalets gaat, te hoog is voor de huidige en
toekomstige consument.
De gemiddelde camping in Nederland is volgens de rapportage: "De Nederlandse
kampeersector 2006" van NRIT-media ca. 11,1 ha. groot en die in Noord-Brabant zelfs
14,0 ha. De gemiddelde camping in Nederland beschikt volgens hetzelfde, weliswaar
enigszins gedateerde onderzoek, over 102 toeristische plaatsen, 43 seizoenplaatsen en
106 jaarplaatsen. De gemiddelde camping in Noord-Brabant beschikt over 113
toeristische kampeerplaatsen, 51 seizoenplaatsen en 148 jaarplaatsen. Daarmee is
duidelijk dat Camping Mattenburg tot de kleine campings behoort en daardoor slechts
over een gering bedrijfseconomisch draagvlak beschikt.
Het bedrijf is opgericht door de grootouders van de huidige eigenaresse, mevrouw
Angelique Schreurs, en kent een groot aantal gasten dat reeds vele jaren klant is. Mede
daardoor is het "ons-kent-ons"-gevoel groot, maar zijn ook de opstallen van de gasten
voor een groot deel (redelijk) gedateerd. Volgens mevr. Schreurs is, mede doordat
enkele bestaande vaste gasten een nieuw chalet hebben aangeschaft en er ook weer
nieuwe gasten een chalet laten plaatsen, de vernieuwing van start gegaan.
Onderstaand een willekeurige impressie van de verblijfsrecreatieve eenheden (boven
de gedateerde eenheden en daaronder de nieuwe(re)).

Alle standplaatsen beschikken over een water-, riool- en elektra-aansluiting (16 ampère).
Het park beschikt verder over een propaangasdepot en beveiligde WiFi. De jaarlijkse
huur voor een vaste standplaats bedraagt slechts € 1.100 (excl. de verbruikskosten van
water en elektra).
Doordat vrijwel alle plaatsen bezet zijn levert de camping een stabiel inkomen voor
mevr. Schreurs. Van de overige (niet al te uitgebreide) voorzieningen, bestaande uit
horeca, een (verouderd) sanitairgebouw, speeltuin en kinderboerderij, is met name
Bowlinghut De Praeter van groot belang. Die drijft vooral op bezoek vanuit de regio en
zorgt daarmee voor een extra financiële injectie.
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Het voormalige strandbad is mede vanwege de kwaliteit van het zwemwater, maar ook
vanwege de hoge onderhoudskosten, gesloten.

Mevr. Schreurs heeft aangegeven dat zij met name in het verleden, veel last (inbraken,
overlast van dronken bewoners, etc.) heeft gehad van het feit dat Sunclasspark vooral
arbeidsmigranten huisvest.
De toekomstplannen van mevr. Schreurs staan, door omstandigheden, voorlopig op
een laag pitje. Naast het doorzetten van de vernieuwing en verjonging bestaan die uit
de wens om een vijftal camperplaatsen in te richten.
Mevrouw Schreurs heeft aangegeven dat, indien Camping Mattenburg het beheer van
de molen nabij de ingang van het park waarin nu een museum is gevestigd, zou kunnen
overnemen van de vrijwilligersorganisatie, dat een extra impuls voor het eetcafé De
Praeter, en daarmee voor Camping Mattenburg zou kunnen betekenen.

Mevr. Schreurs heeft aangegeven open te staan voor samenwerking m.b.t. de
eventuele toekomstplannen voor Sunclasspark, mits dat niet betekent dat de
onwenselijke situatie, zoals die tot voor kort bestond, weer terugkeert. Vastgesteld moet
echter worden dat Camping Mattenburg voorlopig niet in staat geacht moet worden
om (fors) te investeren in externe toekomstplannen.
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2.5.

AANGRENZEND (UITBREIDINGS-)PERCEEL IN EIGENDOM VAN DE HEER L. JANSSEN

De heer en mevrouw L. Janssen zijn
eigenaar van een aan Sunclasspark
grenzend perceel van ca. 2 ha., dat nu
weliswaar agrarisch gebruikt wordt, maar
waarop een recreatieve bestemming ligt.
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen mogen er op het
perceel 36 twee-onder-één-kap-zomerhuizen van minimaal 80 m3 met
bijbehorende bijgebouwen gebouwd
worden (zie nevenstaande afbeelding).
Deze mogelijkheden stroken echter ook niet (helemaal) met de huidige trends en
marktontwikkelingen voor recreatiewoningen. Weliswaar is sprake van een (lagere)
dichtheid van 18 woningen per ha. (t.o.v. 37,5 op Sunclasspark), maar doordat het
uitsluitend geschakelde woningen betreft kan waarschijnlijk niet (voldoende) worden
voldaan aan de eisen m.b.t. privacy en comfort.
De heer en mevrouw Janssen hebben aangegeven dat zij in het verleden nogal wat
overlast hebben gehad in de vorm van het dumpen van afval, zodat het bewerken van
het land werd bemoeilijkt. Inmiddels is de overlast verminderd, maar nog niet helemaal
over.
De heer en mevrouw Janssen zijn bereid om mee te werken aan een eventuele
uitbreiding van Sunclasspark door de verkoop van dit huiskavel. E.e.a. is wel afhankelijk
van de inhoud van de plannen (en het eventuele risico van overlast) en de financiële
tegemoetkoming.
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2.6.

DORPSRAAD NIEUW-VOSSEMEER

Uit het gesprek met de heren Perdaems en Havermans van de Dorpsraad NieuwVossemeer blijkt dat deze raad een sterke voorkeur heeft voor een recreatieve invulling
van Sunclasspark en er, indien dit recreatief gebeurt, ook geen bezwaren zijn tegen een
eventuele uitbreiding van het park met het perceel van de familie Janssen.
De dorpsraad constateert evenals de andere geïnterviewden, dat de overlast de
laatste tijd is afgenomen.
De dorpsraad geeft aan dat de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied verhoogd
zou kunnen worden door het, direct aan het Schelde-Rijnkanaal gelegen bosperceel
Stellebos, dat eigendom is van Staatsbosbeheer en waarvan de parkeerplaats op ca. 1
km. afstand van de ingang van Sunclasspark is gelegen, bij toekomstige plannen
betrokken wordt.

Indien Sunclasspark alsnog gaat dienen voor de huisvesting van arbeidsmigranten,
hetgeen niet de voorkeur heeft van de heren Perdaems en Havermans, dan moeten de
accommodaties in ieder geval voldoen aan de normen die daarvoor gelden (SNFkeurmerk). Daarmee wordt volgens hen een leefbare situatie gecreëerd, o.a. door een
verantwoorde begeleiding van de arbeidsmigranten en een goed beheerplan dat ook
daadwerkelijk gehandhaafd wordt. Op die manier wordt bovendien ook voldaan aan
de huidige wet- en regelgeving. Ook stellen de heren Perdaems en Havermans eisen
aan de totale hoeveelheid migranten die, inclusief Sunclasspark, binnen de kern NieuwVossemeer, op termijn, gehuisvest worden.
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2.7.

SAMENVATTENDE CONCLUSIES N.A.V. BEZOEKEN EN GESPREKKEN

Samenvattend komen wij tot de navolgende conclusies:
 De ondergrond van Sunclasspark wordt op dit moment te koop aangeboden voor
€ 2.250.000. Dit kan een kans betekenen voor partijen die invloed willen uitoefenen
op (een van) de toekomstscenario's voor Sunclasspark;
 Op Sunclasspark in Nieuw-Vossemeer staan op dit moment 22 gebouwen met een
vloeroppervlak van ca. 121 m2 waarin telkens 4 zomerhuizen zijn ondergebracht. Er
is nog ruimte voor één gebouw met vier woningen (de bestaande woningen op
deze plaats zijn enige tijd geleden afgebrand);
 92 bungalows op een oppervlakte van 2,45 ha. betekent een dichtheid van 37,5
bungalows per ha. Dit is meer dan het dubbele van wat op dit moment in de
markt acceptabel is. Ook het feit dat het telkens uitsluitend vier geschakelde
bungalows onder één kap betreft die elk een vloeroppervlak hebben van slechts
30 m2, past niet bij de huidige trends waarbij privacy en comfort een zeer
belangrijke rol spelen;
 De zomerhuizen mogen binnen de grenzen van de bestemming enkel worden
gebruikt door een huishouden;
 Seizoenarbeiders/arbeidsmigranten die met elkaar in een zomerhuis verblijven en
geen affectieve of familiaire band met elkaar hebben, alsmede op hun
hoofdverblijf niet samenwonen, kunnen niet als één huishouden worden
gekenmerkt wegens het ontbreken van de verbondenheid en continuïteit;
 Ook vriendengroepen voldoen in de regel niet aan deze criteria;
 In de praktijk wisselen permanente bewoners (zowel arbeidsmigranten als woonurgenten), om aan de regels te voldoen, binnen 4 maanden van woning;
 Sunclasspark wordt bestuurd door de Coöperatieve vereniging Sunclass NieuwVossemeer Beheer UA, waarvan alle woningeigenaren lid zijn;
 Beleggers/huisvesters bezitten ca. 73 woningen, hetzij voor de huisvesting van
eigen medewerkers, hetzij als beleggingsobject voor de huisvesting van
arbeidsmigranten en/of woonurgenten. Gezamenlijk vormen deze beleggers
binnen de vereniging de absolute meerderheid en bepalen daardoor wat er op
het park gebeurt;
 De heer en mevr. Hermann, voorlieden van de "recreatieve eigenaren" hebben
aangegeven dat zij, indien zij zodanig financieel gecompenseerd worden, dat zij
op een ander park in de regio een vergelijkbare vakantiewoning kunnen kopen,
afstand willen doen van hun bungalow. Zij verwachten dat de andere
"recreatieve eigenaren" hierin waarschijnlijk zullen meegaan;
 Na de oplevering van het nieuwe parkeerterrein, is de reserve voor groot
onderhoud van de coöperatieve vereniging nagenoeg geheel gebruikt en blijft er
voor (noodzakelijke) toekomstige investeringen niet of nauwelijks ruimte over;
 Camping Mattenburg is een zogenaamde "vaste standplaatsen camping" van
slechts 4 ha. met 100, ongeveer 130 m2 grote, jaarplaatsen voor stacaravans en
chalets en 5 kampeerplaatsen voor toeristisch gebruik (dichtheid: 26,5 per ha.), De
camping is vooral aantrekkelijk voor gasten, afkomstig uit de Randstad en NoordBrabant, die van rust en fietsen houden;
 Alhoewel de vernieuwing en verjonging op bescheiden wijze is ingezet, is een deel
van de opstallen van de vaste gasten nog redelijk gedateerd;
 Doordat vrijwel alle plaatsen bezet zijn, levert de camping een stabiel inkomen
voor mevr. Schreurs. Van de overige (niet al te uitgebreide) voorzieningen,
bestaande uit horeca, een (verouderd) sanitairgebouw, speeltuin en
kinderboerderij, is met name Bowlinghut De Praeter van groot belang. Die drijft
vooral op bezoek vanuit de regio en zorgt daarmee voor een extra financiële
injectie.
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 Mevr. Schreurs heeft aangegeven open te staan voor samenwerking m.b.t. de
eventuele toekomstplannen voor Sunclasspark, mits dat niet betekent dat de
onwenselijke situatie, zoals die tot voor kort bestond, weer terugkeert. Vastgesteld
moet echter worden dat Camping Mattenburg voorlopig niet in staat geacht
moet worden om (fors) te investeren in externe toekomstplannen.
 De heer en mevrouw Janssen, eigenaren van een aangrenzend perceel van ca. 2
ha. waarop 36 zomerhuizen gebouwd mogen worden, zijn bereid om mee te
werken aan een eventuele uitbreiding van Sunclasspark door de verkoop van dit
huiskavel. E.e.a. is wel afhankelijk van de inhoud van de plannen (en het
eventuele risico van overlast) en de financiële tegemoetkoming.
 De dorpsraad van Nieuw-Vossemeer heeft een sterke voorkeur voor een
recreatieve invulling van Sunclasspark en er zijn, indien dit recreatief gebeurt, ook
geen bezwaren tegen een eventuele uitbreiding van het park met het perceel
van de familie Janssen.
 Indien Sunclasspark alsnog gaat dienen voor de huisvesting van arbeidsmigranten,
hetgeen niet de voorkeur heeft van de heren Perdaems en Havermans, dan
moeten de accommodaties in ieder geval voldoen aan de normen die daarvoor
gelden (SNF-keurmerk) en daarmee dus een leefbare situatie gecreëerd wordt,
een verantwoorde begeleiding van de arbeidsmigranten wordt gegarandeerd en
er een goed beheerplan komt dat ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt, zodat
daarmee ook voldaan wordt aan de huidige wet- en regelgeving. Ook stellen zij
eisen aan de totale hoeveelheid migranten die, inclusief Sunclasspark, binnen de
kern Nieuw-Vossemeer, op termijn, gehuisvest worden.
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3.

DE TOEKOMSTSCENARIO’S

Voortborduren op de feitelijke, huidige situatie, betekent dat een recreatieve invulling
van Sunclasspark niet meer realistisch is. Na het (geforceerde) vertrek van de laatste
recreatieve eigenaren, zullen ook deze woningen in gebruik genomen worden voor de
huisvesting van woonurgenten of arbeidsmigranten, waarbij, vanwege de noodzakelijke
viermaandelijkse verhuizingen, zoveel mogelijk gekozen zal worden voor de doelgroep
(tijdelijke/short stay) arbeidsmigranten.

De eigenaren blijven zelf verantwoordelijk voor kwaliteit van hun bungalows, waardoor
grote verschillen zullen ontstaan. Omdat de groep "huisvesters" waarschijnlijk wel
genegen zal zijn om hun medewerkers c.q. huurders op een verantwoorde wijze te
huisvesten, maar de overige eigenaren niets of nagenoeg niets meer zullen investeren in
het onderhoud van hun zomerhuis, kan dit leiden tot verpaupering en onwenselijke
situaties, zoals die ook al voorheen bestaan hebben.
Voor de gemeente Steenbergen betekent dit een continue inzet m.b.t. de handhaving
van de regels, zonder dat sprake is van een waarborg m.b.t. de maatschappelijk
verantwoorde wijze van exploiteren van de bungalows op Sunclasspark.
Voor de eigenaren betekent dit naar alle waarschijnlijkheid een afname van
aantrekkelijkheid en van de waarde van hun bezit.
Het is dus in het belang van alle stakeholders en betrokkenen dat er maatregelen
genomen worden om dit te voorkomen. Daarom en n.a.v. de uitspraak van de Raad
van State heeft de gemeenteraad van Steenbergen besloten om de economische,
maatschappelijke en juridische, toekomstbestendige, haalbaarheid van de navolgende
drie scenario's voor Sunclasspark te onderzoeken:
Scenario 1:
een uitsluitend recreatieve invulling van Sunclasspark, eventueel
met inzet van de uitbreidingslocatie;
Scenario 2:
omvorming van Sunclasspark tot een maatschappelijk verantwoorde
locatie voor de huisvesting van (uitsluitend) arbeidsmigranten;
Scenario 3:
een combinatie van recreatie en de maatschappelijk verantwoorde
huisvesting van arbeidsmigranten op Sunclasspark.
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4.

SCENARIO 1.: UITSLUITEND RECREATIE
4.1.

RELEVANTE ALGEMENE TRENDS EN MARKTONTWIKKELINGEN

In hoofdstuk 8.1. gaan wij uitgebreid in op de algemene trends en marktontwikkelingen,
en de leefstijlen (doelgroepensegmentatie) in de recreatie. In dit hoofdstuk beperken wij
ons tot de voor Sunclasspark en omgeving relevante ontwikkelingen uit dat hoofdstuk:
 Het totale aantal vakanties van Nederlanders in 2016 bedroeg 35,5 miljoen. Iets
minder dan de helft daarvan had een binnenlandse bestemming: 17,6 miljoen.
Deze vakanties werden vooral gevierd in de zomer: 10,2 miljoen vakanties.
 Gelderland is met 2,8 miljoen vakanties de populairste provincie voor vakanties in
Nederland. Limburg en Noord-Brabant volgen op de plaatsen 2 en 3 met beide
ca. 2,1 vakanties. Noord-Holland en vooral Amsterdam is populair voor korte
vakanties;
 In 2016 reisden Nederlanders voor in totaal 17,9 miljoen vakanties naar het
buitenland. Het buitenland is vooral populair voor lange vakanties: 14,3 miljoen
buitenlandse vakanties duurden ten minste vier overnachtingen.
 In 2016 hebben Nederlanders in totaal 15,6 miljard euro besteed aan vakanties.
Dat komt neer op ongeveer 52 euro per persoon per dag. Aan zomervakanties
gaven Nederlanders ruim anderhalf keer zo veel uit als aan wintervakanties.
 Bijna 90% van het totale vakantiebudget had in 2016 betrekking op lange
vakanties.
 In 2016 hebben meer dan 15,8 miljoen buitenlandse meerdaagse toeristen
Nederland bezocht; 821.000 meer dan in 2015 (+5%). Zij boekten samen 39,6
miljoen overnachtingen; 2,3 miljoen meer dan een jaar eerder (+6%). Daarmee
groeit het inkomende toerisme in 2016 wederom sterk door.
 De meeste toeristen kwamen in 2016 uit Duitsland (4,6 miljoen), België (2,1 miljoen)
en het Verenigd Koninkrijk (2,0 miljoen). Uit elk van deze landen kwamen in 2016
aanzienlijk meer toeristen naar Nederland dan in 2015.
 Het overgrote deel van de buitenlandse toeristen in Nederland verblijft in een
hotel. In 2016 ging het om meer dan 12,4 miljoen hotelgasten, 78% van het totale
aantal buitenlandse toeristen in dat jaar. Huisjesterreinen en kampeerterreinen
volgen op afstand met respectievelijk 2,4 miljoen en 960.000 gasten.
Groepsaccommodaties sluiten de rij met 70.000 buitenlandse gasten in 2016.
 In 2016 hebben buitenlandse toeristen gezamenlijk 11,4 miljard euro besteed aan
hun bezoek aan Nederland.
 In 2017 is het totaal aantal logiesaccommodaties in Nederland groter dan in 2012.
Het aantal kampeerterreinen is daarentegen met 13,5 procent afgenomen.
 Begin 2017 telde Nederland 1.517 huisjesterreinen, 2.821 kampeerterreinen en 968
groepsaccommodaties. Deze bieden gezamenlijk zo’n 1,1 miljoen slaapplaatsen
aan.
 Het aantal huisjesterreinen heeft zich het afgelopen jaar redelijk gestabiliseerd. Het
aantal slaapplaatsen in bungalows en chalets op de Nederlandse vakantieparken
heeft na een daling in 2015 de stijgende lijn weer te pakken en is boven de
300.000 uitgekomen.
 De gasten uit de Gele-, Lime- en Blauwe-belevingswerelden1 gaan relatief het
meest naar een bungalowpark toe. Ook voor de Groene belevingswereld is deze
accommodatievorm nog aantrekkelijk. Bij de overige leefstijlen is de
aantrekkelijkheid van een bungalow(-park) minder.
 De dalende trend in kampeeraccommodaties heeft zich ook in 2016 voortgezet.
Op 1 januari 2017 waren er ten opzichte van een jaar eerder 82 terreinen minder.

1

Zie voor belevingswerelden en doelgroepen hoofdstukken 8.2. en 8.3.
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 In 2016 hebben de huisjesterreinen bijna 8 miljoen gasten ontvangen, de kampeerterreinen ruim 3,8 miljoen en de groepsaccommodaties ruim 1,3 miljoen.
Ondanks dat er ongeveer 2,5 zoveel slaapplaatsen op campings zijn, ontvangen
de bungalowparken 2 keer zoveel gasten. Dit komt uiteraard door de betere
bezetting die gedurende het gehele jaar op huisjesterreinen te realiseren is.
 Het jaar 2016 laat volgens de cijfers van het CBS nog steeds een stijging zien in het
aantal gasten dat een bungalow of chalet heeft geboekt. Maar het is een stijging
die te danken is aan de buitenlandse gast. Het aantal bezoekers uit Nederland zelf
is namelijk minder geworden.
 Uit cijfers van NBTC-NIPO Research komt naar voren dat de kampeervakantie van
Nederlanders, mede door het stijgende aantal campers, sinds kort weer in de lift
zit. Zowel het aantal vakanties in eigen land als in het buitenland is afgelopen jaar
flink gestegen, hoewel afgewacht moet worden of deze stijgende lijn zich doorzet.
Hoewel de groei in 2016 minder groot is geweest dan de jaren daarvoor stijgt het
aantal buitenlandse gasten die in ons land komen kamperen, nog steeds.
 In het eerste halfjaar van 2017 werden in Nederland 1.258 nieuwe campers en
4.504 nieuwe caravans geregistreerd. Resp. 16,4% en 4,0% meer dan in dezelfde
periode in 2016. In totaal telt ons land bijna 550.000 caravans en kampeerauto's
en heeft 1 op de 9 meerpersoonshuishoudens een caravan of camper in bezit.
 Het CBS concludeert dat het totaal aantal caravans en campers op de weg de
afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk is gebleven, maar dat de samenstelling wel is
veranderd. Zo daalde het aantal caravans met 5%, terwijl het totaal aan campers
met 27% groeide.
 50-plussers bezitten 71% van alle caravans en 78% van de campers In slechts 2%
van de gevallen is de eigenaar van deze voertuigen jonger dan dertig jaar. De
gemiddelde leeftijd van caravan- en camperbezitters is 57.
 Verhuureenheden (stacaravans, chalets en (lodge-)tenten) zijn in toenemende
mate populair, maar alleen wanneer zij voldoende luxe en comfort bieden
(Glamping).
 De hedendaagse consument is kritisch en selectief. Hij (en steeds meer zij) vraagt
om een unieke en authentieke vakantiebeleving die zelfs de thuissituatie qua
comfort kan/moet overtreffen. De accommodatie en omgeving moeten daarop
aansluiten. Hierdoor zullen ondernemers, met in het achterhoofd het grillige,
dynamische en vooral ook prijsgevoelige karakter van de vrijetijdssector, continu
moeten inspelen op de steeds weer wijzigende consumentenbehoeften.
 Door de snelheid van de veranderingen en de verkorting van de
productlevenscyclus is het voor hen echter onmogelijk om overal op in te haken.
Er moeten dus keuzes gemaakt worden m.b.t. doelgroep(en) en de daarbij
behorende producten. Het basisproduct (plaats, sanitair, nutsvoorzieningen, etc.)
moet altijd voldoen aan de eisen die daaraan gesteld (mogen) worden;
 Onderzoek uit december 2015 door Centre of Expertise leisure, tourism & hospitality
(CELTH) toont het belang van de vaste gast aan en geeft tevens richting aan de
wijze waarop deze gast in de toekomst benaderd moet worden2.

2

Zie hoofdstuk 8.4.
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4.2.

DE MARKT VOOR RECREATIEWONINGEN3

Het aantal transacties (3.750) en de oplevering van nieuwe recreatiewoningen (1.200) is
in 2016 hoger dan in alle voorgaande jaren van deze eeuw. Met name de kustregio’s en
de Waddeneilanden doen het goed, mede door de grote vraag vanuit het buitenland
(vooral Duitsland en België). In het Kustgebied Noord-Holland werden de meeste
recreatiewoningen opgeleverd: ruim 350. Het aantal verkooptransacties steeg hierdoor
sterk. Andere populaire kustregio’s, zoals het Kustgebied Zuid-Holland en de
Waddeneilanden kenden geen sterke stijging van het aantal transacties. Dit komt
doordat het aanbod aan het opdrogen is in deze gebieden. Zo staan op de
Waddeneilanden nauwelijks recreatiewoningen te koop. Dit leidt tot sterke
prijsstijgingen: de gemiddelde transactieprijs van een recreatiewoning op de
Waddeneilanden is bijna € 300.000.
De van oudsher zeer sterk toeristische regio Veluwe/Utrechtse Heuvelrug staat onder
druk. Het aantal transacties is er weliswaar groot, de transactieprijzen zijn beneden
gemiddeld en dalen sterk. Ook stijgt het aantal te koop staande woningen.
Vooral de zoektocht naar rendement stuwt de vraag naar recreatiewoningen. De
spaarrente nadert de 0%. Een recreatiewoning is een aantrekkelijk en aaibaar
alternatief voor het vele geld dat beschikbaar is en dat bovendien, naast plezier, ook
financieel rendement kan opleveren. In totaal hebben Nederlanders 340 miljard op
spaarrekeningen staan (CBS, 2017).
Daarnaast liggen de prijzen in 2016 nog bijna 17% onder het topjaar 2008. De
gemiddelde transactieprijs in 2016 is € 140.000 t.o.v. € 170.000 in 2008. Door de
toegenomen vraag verwacht NVM dat de gemiddelde transactieprijs voor
recreatiewoningen de komende jaren verder gaat stijgen. In de topregio’s zoals
Kustgebied Zuid-Holland is deze stijging al gaande. De verwachting is dat de prijzen
komend jaar ook in de rest van Nederland stijgen, mogelijk met zo’n 10%. Restrictief
beleid zoals het Kustpact en het transformeren van verouderde vakantieparken zetten
extra druk op de prijzen.
De prijsverschillen tussen nieuwbouw en bestaande recreatiewoningen zijn groot. In 2016
was de gemiddelde transactieprijs per m² in Nederland € 2.400 voor een nieuwe
recreatiewoning. Voor een bestaande woning werd gemiddeld € 1.900 per m² betaald,
een verschil van circa 25%. Vooral in Zeeland en Kustgebied Noord-Holland is veel
nieuwbouw gerealiseerd.
Mensen hebben meer geld te besteden, maar tegelijkertijd minder vrije tijd. De vrije tijd
die ze hebben, willen zij daarom in toenemende mate effectief besteden in de
nabijheid van vrienden en familie (‘quality time’). Hierdoor zijn grote accommodaties
waar hele vriendengroepen of families in kunnen verblijven sterk in trek. Investeren in
dergelijke woningen biedt dus goede perspectieven.
Alleen een goede recreatiewoning op een mooie plek is niet meer genoeg voor de
veeleisende kopers. Bijzondere woningen zoals Tiny Houses en boomhutwoningen zijn in
trek. Ook is er belangstelling voor het exclusieve segment. Een voorbeeld hiervan is de
ontwikkeling van 350 recreatiewoningen in het project Brouwerseiland. Dit project is
ontworpen als archipel gelegen tussen land en water, bij de eilanden GoereeOverflakkee en Schouwen-Duiveland. Daarnaast worden recreatieparken rondom een
thema ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan Bosrijk bij de Efteling of de bungalows bij
Slagharen en de lodges van Safaripark Beekse Bergen. Kortom: onderscheidend
vermogen is cruciaal voor succes.

3

NVM-rapportage: "De Nederlandse Markt voor recreatiewoningen 2017"
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Kwalitatieve blik op recreatiewoningen
Nederland heeft ruim 1.500 recreatieparken. Daarmee kent ons land één van de
hoogste
recreatieparkdichtheden
ter
wereld.
95%
van
de
Nederlandse
recreatiewoningen staat op een recreatiepark. Slechts 5% is een solitaire
recreatiewoning. Dit komt waarschijnlijk door het ruimtelijke ordeningsbeleid in
Nederland dat gericht is op clustering van verstedelijking en tegengaan van
ongebreidelde bebouwing van natuur en landschap.
Ruim 50% van de Nederlandse recreatiewoningen staat op een groot park. De meeste
recreatiewoningen staan op parken met meer dan 200 recreatiewoningen. In totaal
gaat het om ruim 65.000 woningen op circa 270 recreatieparken. Dit zijn veelal
grootschalige parken met vaak veel voorzieningen die worden uitgebaat door grote
verhuurorganisaties als Roompot, Center Parcs en Landal4.
Vanaf begin jaren '60 leeft de economie op en ontstaan de eerste grootschalige,
commerciële recreatieparken in Nederland. In de jaren '70 en '80 is er ook flink
gebouwd. Na 1990 is nog steeds veel nieuwbouw gerealiseerd met een sterk accent op
de periode 1991-2000, maar de meeste recreatiewoningen dateren van voor 1990.
Recreatiewoningen verouderen veel sneller dan reguliere woningen. Dit komt door de
snel veranderende eisen en wensen van de toerist. Wat tien jaar geleden trendy was, is
dat nu niet meer. Dit leidt tot een tweedeling tussen het nieuwe, moderne aanbod en
het verouderde aanbod. Door de beperktere vraag naar de oude voorraad aan
bestaande recreatiewoningen, daalt de prijs en worden deze woningen sneller verhuurd
aan andere doelgroepen, zoals seizoenarbeiders en statushouders,
Duurzaamheid, en met name het gebruik van duurzame materialen, verwarmingsinstallaties, circulair werken en zelfs de beschikbaarheid van oplaadlocaties voor
elektrische auto's, wordt steeds belangrijker bij recreatiewoningen. In Landal-park de
Reeuwijkse Plassen wordt duurzaamheid zelfs als unique selling point ingezet voor het
gehele park. Een ander voorbeeld is de samenwerking die Landal is aangegaan met
beddenfabrikant Auping. Hierbij worden de bedden na gebruik uiteindelijk
teruggebracht naar Auping, die ze opnieuw gebruikt. Ook kopers van recreatiewoningen vinden dergelijke aspecten in toenemende mate van belang.
In hoofdstuk 8.6. is een lijst opgenomen met onlangs gerealiseerde bungalowparken in
Nederland.

4

Zie ook hoofdstuk 8.5.
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4.3.

DE BRABANTSE VRIJETIJDSECONOMIE5

De Brabantse Vrijetijdseconomie is goed op weg om de door de provincie gestelde
ambities te behalen. De ambities met betrekking tot de toegevoegde waarde en het
aantal banen zijn behaald. Vanwege de verwachte groei van de Europese economie
en de groeiprognoses voor het inkomende toerisme voor 2017 en daarna, zijn de
verwachtingen voor het behalen van de doelstellingen goed. Er is nog wel een aantal
stappen te nemen om te komen tot structureel meer bezoekers en meer bestedingen.
Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de verbreding en versterking van het aanbod in
recreatieve mogelijkheden en in verblijfsaanbod. Wil Noord-Brabant (internationale)
bezoekers verleiden tot een verblijf met één of meerdere overnachtingen dan is een
groter aanbod aan verblijfsaccommodaties (het aantal bedden) noodzakelijk. Met
name het aanbod hotelbedden (voor de Duitse bezoeker) en het aantal
bungalowbedden (voor de Belgische gasten) dient verhoogd te worden.
Daarnaast is het ook van belang dat de kwaliteit van de kampeerterreinen en
bungalowparken wordt aangepast aan de huidige vraag naar luxe, comfort en
kwaliteit. Niet alleen de hoeveelheid slaapplaatsen, maar ook het totale aanbod aan
recreatieve mogelijkheden zal moeten voldoen aan de veranderende vraag.
Het is de vraag of de focus op het behouden van de bestaande familiemarkt nog de
volledige aandacht moet blijven hebben. Het aandeel gezinnen met kinderen op de
totale binnenlandse vakantiemarkt ligt al een aantal jaren rond de 50%. Echter heeft de
totale markt voor gezinnen met kinderen in absolute aantallen sinds 2012 een daling
ingezet. Anno 2016 lijkt een stabilisatie van de markt te hebben plaatsgevonden op een
niveau rond de 7 miljoen vakanties in Nederland.
Om de bestedingen te verhogen en in het verlengde daarvan de toegevoegde
waarde en het aantal banen, is het zaak om meer bezoekers naar Brabant te trekken.
Enerzijds kan dit gerealiseerd worden door de aandacht voor omvang van het
(verblijfs)aanbod en de duur van de verblijven. Anderzijds kan dat worden gerealiseerd
door de bezoekers meer te laten besteden. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde
liggen de kosten voor verblijf relatief laag in Noord-Brabant. Dit hangt onder meer
samen met het kwaliteitsniveau van het aanbod. Daarnaast zien we dat de uitgaven in
de horeca achterblijven bij het landelijk gemiddelde.
Onder meer vanuit het kwantitatieve onderzoek dat is uitgevoerd onder stakeholders in
de Brabantse Vrijetijdseconomie, komt naar voren dat de ambitie redelijk goed bekend
is onder de ondernemers in de sector en de overige triple helix6 partijen. Er is ook
voldoende draagvlak en geloof in mogelijkheid om de ambitie te kunnen realiseren. Het
wordt nu wel tijd om door te pakken op de speerpunten en activiteiten die vanuit het
proces dat in gang gezet is door de provincie zijn geformuleerd.
Een belangrijke rol is weggelegd voor de provincie in het stimuleren van
samenwerkingen en het bieden van (financiële) bijdragen bij de ontwikkeling van
projecten die de Brabantse Vrijetijdseconomie ten goede komen.

Een-meting Monitor Vrijetijdseconomie door Dynamic Concepts Consultancy
Triple helix staat voor de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs. Om de potentie voor
innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. Dat bevordert zowel het vergaren, het delen als het
toepassen van kennis.
5
6
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4.4.

CONCLUSIE SCENARIO 1.: UITSLUITEND RECREATIE

Voor de toekomstige exploitatie van een bungalowpark maar ook voor de
belangstelling van eventuele toekomstige kopers/beleggers voor de nieuwe c.q.
gerenoveerde bungalows, is het noodzakelijk dat een van de grote verhuurorganisaties
haar naam verbindt aan "Sunclasspark nieuwe stijl". Alleen dan kan, door de
professionele benadering van de markt, een voor beleggers aantrekkelijk rendement
geboden worden en is de toekomstige recreatieve exploitatie van het park kansrijk.
In de recreatiebranche wordt een locatie als volgt beoordeeld:
A-LOCATIE:
is een locatie bij uitstek,
B-LOCATIE:
is een mindere locatie die gecompenseerd kan worden door
toevoegingen zoals (uitgebreide) centrale voorzieningen,
C-LOCATIE:
is een slechte locatie, die, wil men enige kans van slagen hebben,
aanzienlijke investeringen vergt van de ontwikkelaar(s) c.q. de
bungaloweigenaren en daarom veelal wordt afgeraden.
De directe omgeving heeft nauwelijks aantrekkingskracht of iets (echt unieks) te bieden.
Daarnaast heeft de locatie in recreatief opzicht een slechte naam opgebouwd en zijn
de bungalows niet geschikt om in de huidige staat succesvol in de markt te zetten voor
de belevingswerelden Uitbundig Geel, Gezellig Lime en Rustig Groen, waarop de grote
verhuurorganisaties zich met name richten. Verwacht wordt daarom dat de
professionele marktpartijen, mede vanwege de laatste marktontwikkelingen en de focus
op de Noordzeekust en (in mindere mate) de Veluwe, de locatie van Sunclasspark als
een C-locatie zullen beoordelen.
Teneinde te kunnen voldoen aan de eisen m.b.t. privacy en comfort is het voor een
succesvolle verhuur noodzakelijk dat de bestaande zomerhuizen worden gerenoveerd
of gesloopt en vervangen door nieuwe, aan de wensen van de markt aangepaste,
eenheden. Omdat ook de dichtheid verlaagd moet worden zal dit in de praktijk
betekenen dat het aantal bungalows op Sunclasspark op zijn minst wordt gehalveerd (2
huizen samenvoegen tot twee-onder-één-kappers of 46 vrijstaande huizen).
Daarmee wordt echter het toch al geringe bedrijfseconomische draagvlak, nog verder
teruggebracht en bedraagt dit, ook als we de uitbreidinglocatie van de familie Jansen
meetellen, maximaal 85 eenheden. Willen bungalowparken structureel rendabel zijn
dan is tegenwoordig een bedrijfseconomisch draagvlak van rond de 300 eenheden
gewenst. Zie hiervoor ook de lijst met onlangs gerealiseerde parken (hoofdstuk 8.6.),
waar sprake is van minimaal 240, maar meestal meer dan 300, verblijfseenheden.
Een eventuele overname van Sunclasspark door Camping Mattenburg betekent een
gezamenlijk oppervlak van ca. 6,5 ha. Bij een gewenste/vereiste dichtheid van 15-17
eenheden per ha. betekent dit, indien mevr. Schreurs haar bedrijf volledig zou
herstructureren, een bedrijfseconomisch draagvlak van maximaal 110 eenheden. Met
toevoeging van het perceel van de familie Janssen eventueel uit te breiden met ca. 30
eenheden. Vooruitlopend op een eventueel later volgende bedrijfseconomische
onderbouwing verwachten wij dat, ook vanwege de kosten van verwerving van de
ondergrond(en), de benodigde volledige herstructureringen van Camping Mattenburg
en het huidige Sunclasspark en de twijfel m.b.t. de interesse van een van de grote
professionele verhuurorganisaties, dit scenario 1., zelfs met de genoemde uitbreidingen,
niet haalbaar is.
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Mede op verzoek van de Gemeente Steenbergen hebben wij daarom contact gezocht
met de CEO van Roompot Vakanties en de Manager Development BeNeLux van
Landal GreenParks. Beide organisaties geven aan niet geïnteresseerd te zijn in de
locatie Nieuw-Vossemeer zoals die op bovenstaande afbeelding weergegeven is, zelfs
niet wanneer die zou worden uitgebreid naar ca. 15 ha.
Deze locatie is volgens hen, mede vanwege het ontbreken van een toeristischrecreatief aantrekkelijke omgeving en dito activiteiten, alleen dan geschikt voor de
betreffende concepten als er een park kan worden gerealiseerd dat een capaciteit
heeft van 400 tot 600 woningen en voldoende, op het park aanwezige, attractieve
voorzieningen zoals bijvoorbeeld bij Hof van Saksen het geval is. De totale investering in
dit laatste park bedroeg ca. 225 miljoen euro. Een dergelijk bedrag kan naar
verwachting niet terugverdiend worden op de locatie Nieuw-Vossemeer. Bovendien
zullen er naar verwachting, indien een dergelijke grootschalige investering al wordt
overwogen, mede vanwege de kwalitatieve teruggang van bestaande grootschalige
verblijfsparken7, toeristisch-recreatief aantrekkelijkere locaties beschikbaar komen.
Geconcludeerd wordt daarom dat:
SCENARIO 1., HET GESCHIKT MAKEN VAN SUNCLASSPARK EN DIRECTE OMGEVING VOOR EEN
BUNGALOWPARK DAT AANSLUIT BIJ DE WENSEN EN EISEN VAN DE TOEKOMSTIGE RECREATIEVE
GAST, NOCH FINANCIEEL NOCH

MET DE INZET/ONDERSTEUNING VAN PROFESSIONELE

MARKTLEIDERS, EEN REËEL EN HAALBAAR SCENARIO IS.

7

Zie ondermeer het recent verschenen rapport inzake de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Noord-Brabant
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5.

SCENARIO 2.: UITSLUITEND HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN
5.1. ONTWIKKELINGEN M.B.T. DE HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN8

Arbeidsmigranten verblijven in alle regio’s van Nederland en hun huisvesting vraagt dus
ook overal aandacht, maar er zijn gebieden, waaronder West-Brabant, waar het
vraagstuk zich prominenter aandient dan elders.
Inmiddels verblijven er ruim 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa
in Nederland en dat zullen er naar verwachting nog meer worden. Hun
woonomstandigheden zijn verbeterd sinds de Nationale Verklaring van 2012 daar
aandacht voor vroeg en het programma flexwonen voor arbeidsmigranten werd
uitgevoerd. Gemeenten, werkgevers en huisvesters maakten plannen om zeker 30.000
extra verblijfplaatsen te realiseren en een groot deel daarvan is in uitvoering genomen.
Werkgeversorganisaties in de uitzendbranche en in de land- en tuinbouw ontwikkelden
samen met de werknemersorganisaties een keurmerk (SNF keurmerk) dat eisen stelt
waaraan de huisvesting van arbeidsmigranten ten minste moet voldoen. Daarmee zijn
zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht belangrijke stappen gezet om tot betere
huisvesting te komen.
Een deel van de arbeidsmigranten wil zich hier voor langere tijd vestigen. Zij zullen hun
weg moeten vinden op de woningmarkt en hebben als ingezetenen van EU-lidstaten
dezelfde mogelijkheden als andere woningzoekenden. Een grotere groep wil zich niet
vestigen, of weet het nog niet. Voor de eerste opvang van vestigers en voor de mensen
die hier slechts tijdelijk blijven, geldt dat er behoefte is aan vormen van snel
toegankelijke huisvesting, die tijdelijk gebruikt wordt (short-stay). Dat is vaak in de vorm
van logies en het is niet ongebruikelijk dat voorzieningen of zelfs kamers gedeeld
worden. Mensen die langer verblijven zonder zich echt te vestigen zoeken vaak naar
eenvoudige woonruimte die wat meer kwaliteit en privacy biedt.
Flexwonen voor arbeidsmigranten wordt vaak nog gezien als uitsluitend een verantwoordelijkheid voor de werkgevers. Dat leidt soms tot een gedwongen vermenging van
de arbeidsrelatie met de woonvoorziening, tot slechte woonomstandigheden en tot
een wegkijken van de problemen die dat met zich meebrengt. Terwijl het huisvesten van
mensen die voor hun werk tijdelijk ergens verblijven een steeds normalere vraag is
geworden. Een vraag bovendien die, als het verstandig en structureel aangepakt
wordt, géén beslag hoeft te leggen op publieke middelen. Daarbij moet met name
gedacht worden aan een goed beheer, omdat tijdelijke huisvesting op dat gebied nu
eenmaal meer vraagt dan de reguliere huisvesting.
Daar ligt een uitdaging voor zowel woningcorporaties als commerciële aanbieders.
Werkgevers zijn daarmee niet van hun verantwoordelijkheid af, maar huisvesting van
arbeidsmigranten wordt daardoor wel meer een gedeelde verantwoordelijkheid.
Ook gemeenten delen in die verantwoordelijkheid. Niet om zelf huisvesting te bieden,
maar wel om de totstandkoming van huisvesting mogelijk te maken en wantoestanden
te voorkomen.
De regio West-Brabant ligt strategisch precies tussen Antwerpen en
Rotterdam en heeft als grootste gemeente Breda. In dit gebied zijn
relatief veel arbeidsmigranten werkzaam in de agrarische sector
(o.a. kassen, boom- en fruitteelt) en het AFC Nieuw Prinsenland.
Daarnaast zijn er ook nogal wat arbeidsmigranten die in deze regio
wonen, werkzaam in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

8

Rapportage van het Expertisecentrum Flexwonen voor Arbeidsmigranten (14-12-2015)
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5.2. BORGING KWALITEIT HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN
Voorwaarde voor een eventuele realisatie van dit scenario 2. is, dat er sprake is van een
maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten. Dit houdt in dat de
bestaande accommodaties moeten voldoen aan de eisen van het SNF-keurmerk en
dat het beheer (veiligheid, hygiëne en huishoudelijk reglement) zodanig geregeld is dat
dit eveneens voldoet aan de daaraan te stellen voorwaarden en consequent
gehandhaafd wordt.
Het volledige eisenpakket, m.b.t. deze zaken is te vinden op de website van de Stichting
Normering Flexwonen (http://www.normeringflexwonen.nl/norm/default.aspx). Een
beknopte samenvatting is te vinden in hoofdstuk 8.8.
Enkele van de in dit verband belangrijke eisen zijn:
• Bewoners hebben minimaal 10m2 gebruiksoppervlak (GBO) per persoon;
• Er is minimaal 1 toilet per 8 personen;
• Er is minimaal 1 douche per 8 personen;
• Bij alle woonvormen hebben bewoners in hun slaapvertrek per persoon minimaal
3,5 m2 ter beschikking;
• Hygiëne in en om de woonlocatie veroorzaakt geen gevaar voor de
volksgezondheid;
• CV, gaskachel en geiser dienen tweejaarlijks aantoonbaar gecontroleerd te zijn.
Ondernemingen krijgen bovenop de geldende normen een set aanbevelingen waarbij
de onderneming vrij is hier invulling aan te geven. Deze aanbevelingen betreffen de
volgende onderwerpen:
• Het opstellen van een rook-, drink- en drugsbeleid;
• Het opstellen van een beleid op het gebied van orde en netheid in en rond de
huisvestingslocatie;
• In de huisvesting wordt rekening gehouden met de privacy van de bewoners en
er is een privacyreglement opgesteld.
Na overleg met de gemeente Steenbergen en de voorzitter van de coöperatie is,
teneinde een objectieve eerste inventarisatie van de (kwaliteit van de) zomerhuizen op
Sunclasspark te verkrijgen, besloten om door VRO Certification te Geldermalsen, een
van de keuringsinstanties m.b.t. het SNF-keurmerk, een zogenaamde initiële inspectie te
laten uitvoeren. Deze inspectie heeft plaatsgevonden op 1 november 2018 en betrof
10%, dus 9, van de bestaande woningen.
Tijdens de inspectie worden een kleine 30 normen beoordeeld. De eventueel
vastgestelde tekortkomingen c.q. aanbevelingen zijn onderverdeeld in:
• Major tekortkomingen die, teneinde de certificering te behalen, binnen de
vastgestelde periode dienen te zijn opgelost. Daarbij bepaalt het aantal major
tekortkomingen of er een herinspectie moet plaatsvinden;
• Minor tekortkomingen die eveneens binnen de vastgestelde periode dienen zijn
opgelost. Een minor tekortkoming die bij een volgende inspectie wederom blijkt,
wordt bij die inspectie aangemerkt als een major tekortkoming.
• Ondernemingen kunnen daarnaast aanbevelingen krijgen, maar zijn vrij hier
invulling aan te geven.
Door jaarlijks terugkerende inspecties die door een van de door SNF aangegeven
organisaties worden uitgevoerd, wordt bepaald of een specifieke locatie het keurmerk,
al dan niet na herkeuringen, kan behouden. De aanwezige stickers op bepaalde
woningen staan (omdat ze gekocht kunnen worden en/of niet verwijderd worden na
afkeuring of uitschrijving in het register) niet garant voor een geldige SNF-certificering.
Pagina | 24

Vrije tijd is ons werk!
Onderstaand volgen de belangrijkste uitkomsten van de op 1 november door VROCertification uit Geldermalsen gehouden initiële inspectie van Sunclasspark. Daarbij is,
conform de regels, uitgegaan van max. 2 bewoners per pand. In onderstaand overzicht
zijn alleen de normen die tekortkomingen vertoonden opgenomen:
Samenvatting SNF-inspectie Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer,
door VRO Certification op 1 november 2018
Voor alle woonvormen geldt dat voor elke bewoner in het slaapvertrek
1.4.2. een bed beschikbaar is van tenminste 80x200 cm. Een kledingkast van
tenminste 0,36 cm 3 plus een stoel.
2.3.1. Veiligheid ter beoordeling inspecteur
De verlichting en electriciteitsvoorziening in natte ruimtes is spatwaterdicht
2.3.1.2.
en geschikt voor natte ruimtes
Er is sprake van omstandigheden die tot gevaar of verwondingen kunnen
2.3.1.3.
leiden (resp. trapleuning (4a) en slaapkamerdeur (21a))
Er is sprake van schimmelvorming in badkamers, keukens en/of andere
2.3.2.3.
ruimtes
CV, gaskachel en geyser dienen tweejaarlijks aantoonbaar gecontroleerd
2.4.
te zijn

Door voorzitter coöperatie geselecteerde en
geïnspecteerde zomerhuizen
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Totaal aantal opmerkingen per zomerhuis

8

6

5

2

3

3
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2

Op locaties met bestemming "wonen" heeft elke verblijfsruimte minimaal
2.5.

4.1.

0,5 m 2 daglichtoppervlakte. Op locaties met bestemming "logies" heeft elke
verblijfsruimte directe daglichttoetreding (m.n. op verdieping)
Er moet een informatiekaart (Engels, Duits of landstaal) aanwezig zijn die
opgehangenis op een centrale plaats, met nummers beheerder, politie,
brandweer, reglementen, ontruimingsplan en noodprocedure

5.1.1. Brandblusser (resp. niet aanwezig (6c) en ontbreken keuring (4a))
5.1.2. Blusdeken bij iedere kookgelegenheid
5.1.3.

Werkende rook- en CO-melders op voorgeschreven plaats gemonteerd.
Gecombineerde rook- en CO-melders zijn niet toegestaan

x

x

Het aantal "major"-tekortkomingen per zomerhuis varieert van 1 t/m 6, dat van de
"minor"-tekortkomingen van 0 t/m 3. Volgens het schema op de hierna volgende
pagina, betekent dit dat, indien dit een officiële inspectie was geweest, er dus een
negatief uitslag zou zijn gevolgd. Hetgeen op haar beurt weer tot een herinspectie zou
leiden, mits de tekortkomingen binnen de vastgestelde periode verholpen zouden zijn.
Teneinde een objectief oordeel te kunnen vellen, kunnen en zullen bij deze herinspectie
waarschijnlijk ook andere zomerhuizen betrokken worden.
Overigens is de initiële inspectie niet geheel volgens de regels uitgevoerd, omdat de
selectie van de te inspecteren zomerhuizen, vanwege de beschikbaarheid van sleutels
niet door de inspecteur zelf maar door de voorzitter van de coöperatie is gemaakt. Een
overzicht van de geïnspecteerde woningen staat in hoofdstuk 8.9.
Op basis van inschattingen tijdens de diverse bezoeken en een aantal gesprekken
daarover, is tevens helder geworden dat bij een aantal zomerhuizen sprake is van
aanzienlijk achterstalling onderhoud en het op niet al te lange termijn noodzakelijke
vervangen van o.a. de rieten daken en kozijnen. Bovendien is bij een groot aantal
woningen een aanpassing t.b.v. de inlaat van daglicht in de slaapgelegenheid op de
verdieping nodig. Dit kan door het aanbrengen van een dakkapel of een z.g.
Veluxvenster.
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5.3. CONCLUSIE SCENARIO 2.: UITSLUITEND HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN
Homeflex Business Housing en StaySolutions zijn twee van de leidende partijen in
Nederland op het gebied van flexibele huisvesting van arbeidsmigranten. Net als bij de
in het vorige hoofdstuk genoemde partijen hebben wij daarom ook Homeflex en
StaySolutions gevraagd naar een reactie op de 2 scenario’s m.b.t. de huisvesting van
arbeidsmigranten, die de gemeenteraad van Steenbergen heeft voorgesteld.
Een combinatie van recreatie en huisvesting van arbeidsmigranten op één terrein
verdient volgens beide ondernemingen niet de voorkeur. De levensstijl van
arbeidsmigranten komt over het algemeen niet overeen met die van recreanten. Dit zal
problemen gaan geven tenzij er een duidelijke afscheiding is te realiseren, zodat een
goede splitsing van functies ontstaat.
Volgens de directie van Homeflex is omvorming van (een deel van) Sunclasspark tot een
maatschappelijk verantwoorde locatie voor uitsluitend arbeidsmigranten moeilijk omdat
de huidige vier-onder-één–kap-woningen zeer gedateerd zijn en niet voldoen aan de
kwaliteitseisen die Homeflex daaraan stelt. De investeringen die aankoop van de
woningen, renovatie en/of sloop en nieuwbouw met zich brengen, zijn volgens de heren
Verheij en Sekeris van Homeflex, ook op termijn, niet rendabel te maken. Nog afgezien
van de aanschaf van de ondergrond van het park zijn de scenario’s 2. en 3. geen
interessante optie voor Homeflex. Wel is Homeflex, indien Sunclasspark recreatief wordt
ontwikkeld en fysiek wordt afgescheiden van de andere percelen, eventueel
geïnteresseerd in de ontwikkeling van het uitbreidingsperceel (van de familie Janssen)
met maatschappelijk verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor
arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten die nu op Sunclasspark verblijven zouden
eventueel kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie. Een van de locaties die door
Homeflex beheerd wordt is een geheel nieuw complex in Katwijk. Daarnaast wordt ook
op resorts van Europarcs, door Homeflex huisvesting aan arbeidsmigranten
aangeboden.
In het kader van dit onderzoek is er, zoals gemeld, ook contact geweest met de directie
van StaySolutions uit Barendrecht. Een voorbeeld van de (professionele) wijze waarop zij
de huisvesting van arbeidsmigranten aanpakken is opgenomen in hoofdstuk 8.10. De
directeur van StaySolutions, de heer Pijpers, heeft aangegeven, onder voorwaarden,
bereid/geïnteresseerd te zijn in het beheer van het huidige Sunclasspark voor uitsluitend
arbeidsmigranten, voor een periode van (maximaal) 5 jaar. Hij stelt daarbij wel als
voorwaarde dat alle huizen SNF-gecertificeerd zijn en dat één woning beschikbaar is
voor de persoon of personen, die het beheer moeten gaan uitvoeren. Alleen op deze
wijze kan de veiligheid en een goed management van het complex door hen
gewaarborgd worden.
Betwijfeld wordt of de zomerhuizen op Sunclasspark na 5 jaar nog voldoen aan de eisen
die daaraan gesteld moeten worden voor een maatschappelijk verantwoorde en
rendabele huisvesting van arbeidsmigranten.
Geconcludeerd wordt daarom dat:
SCENARIO 2., HET GESCHIKT MAKEN VAN SUNCLASSPARK, EVENTUEEL MET UITBREIDING VAN HET
PERCEEL VAN DE FAMILIE JANSSEN, VOOR UITSLUITEND DE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE
HUISVESTING VAN ARBEIDSMIGRANTEN, OP BASIS VAN DE UITGEVOERDE (BEPERKTE) SNFINSPECTIE

EN

HET

BESTAANDE

EN

TE

VERWACHTEN

NOODZAKELIJKE

ACHTERSTALLIGE

ONDERHOUD, ALLEEN VOOR EEN BEPERKTE PERIODE (WAARSCHIJNLIJK 5 TOT 7 JAAR) MOGELIJK
IS. EN DAN NOG ALLEEN INDIEN DE HUIZEN OP KORTE TERMIJN DOOR DE EIGENAREN ZODANIG

SNF-GECERTIFICEERD KUNNEN WORDEN EN HET BEHEER IN
DIT LEVERT
VOORALSNOG ECHTER GEEN OPLOSSING VOOR HET PARK OP DE LANGE(RE) TERMIJN.
WORDEN AANGEPAST DAT ZIJ

HANDEN WORDT GEGEVEN VAN EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE OP DIT GEBIED.
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6. SCENARIO 3.:

COMBINATIE RECREATIE EN HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

Een combinatie van recreatie en huisvesting van arbeidsmigranten op één terrein heeft
nooit de voorkeur. De levensstijl van arbeidsmigranten komt over het algemeen niet
overeen met die van recreanten. Deze redenering wordt zowel door de recreatieve
sector als de directies van professionele en kwalitatief goede huisvesters van
arbeidsmigranten.
Succesvolle recreatiebedrijven verkopen emotie, een vakantiegevoel en ze bieden
kwaliteit aan vakantiegasten. Permanent wonen en andere vormen van huisvesting
conflicteren met deze recreatieve beleving. In onze adviespraktijk zien we dat de
toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van parken jaar na jaar verslechtert als er ook
permanent gewoond wordt (of als er andere vormen van huisvesting plaatsvinden). Dat
betekent het begin van het einde voor een recreatiepark en zal, volgens recent
onderzoek, op de lange(re) termijn leiden tot het "afglijden" van ca. 50% van het huidige
aanbod in Noord-Brabant.
In de enkele gevallen waar deze
invulling
wel
(met
succes)
gerealiseerd is, is altijd sprake van
een duidelijke fysieke afscheiding
tussen de locaties voor de twee
doelgroepen zodat een goede
splitsing van functies ontstaat. In de
praktijk betekent dit dat eigenlijk
sprake is van twee separate parken,
met ieder hun eigen doelgroepen en
voorzieningen (in ieder geval een
eigen in- en uitgang met parkeermogelijkheden).
In het kader van dit onderzoek blijft dan echter nog steeds het bezwaar van:
1. de kwaliteit van de huidige woningen;
2. het nog geringer wordende bedrijfseconomisch draagvlak per deelpark en
3. de (voor mogelijke investeerders) redelijk ingewikkelde eigendoms-situatie van
woningen en ondergrond.
Bovendien ontbreekt, naar onze mening, een organisatiestructuur en voldoende kennis
om doeltreffend en succesvol te kunnen opereren op de twee verschillende markten.
Voor de toeristische markt komt daar nog bij dat, naast het feit dat de zomerhuizen niet
meer aansluiten aan de wensen en eisen van de (toekomstige) consument, ook de
noodzakelijke centrale voorzieningen ontbreken.
Geconcludeerd wordt daarom dat:
SCENARIO 3., HET GESCHIKT MAKEN VAN SUNCLASSPARK VOOR ZOWEL RECREANTEN ALS
ARBEIDSMIGRANTEN VANWEGE DE COMBINATIE VAN DEZE TWEE DOELGROEPEN OP EEN (VEEL)
TE KLEIN OPPERVLAK, MAAR OOK VANWEGE HET DAARDOOR ONTBREKEN VAN VOLDOENDE
BEDRIJFSECONOMISCH DRAAGVLAK, GEEN HAALBARE KAART IS. BOVENDIEN ZULLEN
PROFESSIONELE PARTIJEN, ZELFS NIET MEER VOOR EEN BEPAALDE (KORTE) PERIODE,
GEÏNTERESSEERD ZIJN OM HET PARK OP DEZE WIJZE TE EXPLOITEREN OF TE BEHEREN.
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7. SAMENVATTENDE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Samenvattend komen wij tot de navolgende conclusies en aanbevelingen:
 Scenario 1.: het geschikt maken van Sunclasspark en directe omgeving
voor een bungalowpark dat aansluit bij de wensen en eisen van de
toekomstige recreatieve gast, is noch financieel noch met de
inzet/ondersteuning van professionele marktleiders, een reëel en haalbaar
scenario;
 Scenario 3.: het geschikt maken van Sunclasspark voor zowel recreanten als
arbeidsmigranten is vanwege de combinatie van deze twee doelgroepen
op een (veel) te klein oppervlak, maar ook vanwege het daardoor
ontbreken van voldoende bedrijfseconomisch draagvlak, geen haalbare
kaart. Bovendien zullen professionele partijen, zelfs niet meer voor een
bepaalde (korte) periode, geïnteresseerd zijn om het park op deze wijze te
exploiteren of te beheren;
 Scenario 2.: het geschikt maken van Sunclasspark, eventueel met
uitbreiding van het perceel van de familie Janssen, voor uitsluitend de
maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten, is op
basis van de uitgevoerde (beperkte) SNF-inspectie en het bestaande en te
verwachten noodzakelijke achterstallige onderhoud, alleen voor een
beperkte periode (waarschijnlijk 5 tot 7 jaar) mogelijk. En dan nog alleen
indien de huizen op korte termijn door de eigenaren zodanig worden
aangepast dat zij SNF-gecertificeerd kunnen worden en het beheer in
handen wordt gegeven van een professionele organisatie op dit gebied.
Dit levert vooralsnog echter geen oplossing voor het park op de lange(re)
termijn.
Wij adviseren zowel de Gemeente Steenbergen als de Coöperatieve
vereniging Sunclass Nieuw-Vossemeer Beheer UA en de individuele eigenaren
om gezamenlijk een uitgebreide en grondige inventarisatie van de staat van
de huidige bebouwing te laten uitvoeren. Daarin moet naar onze mening per
zomerhuis worden meegenomen:
• de normen die gesteld worden voor een SNF-certificatie van een woning;
• het huidige en op iets langere termijn te verwachten (achterstallig)
onderhoud;
• de staat (van onderhoud) van de technische installaties in de woningen;
• alle overige zaken die relevant zijn in het kader van de huisvesting van
arbeidsmigranten op lange(re) termijn.
Op basis van deze inventarisatie en de berekening van de kosten van de
noodzakelijke aanpassingen van de zomerhuizen kan vervolgens berekend
worden of de huisvesting van arbeidsmigranten ook op de langere termijn
een haalbare kaart is. OFWEL: kunnen de huiseigenaren op deze manier nog
voldoende rendement uit de verhuur van hun woning genereren? Indien het
bedrijfseconomische draagvlak te klein blijkt kan daarbij eventueel een
ontwikkeling van de uitbreidingslocatie van de familie Janssen betrokken
worden, hetgeen wellicht dan wel kan leiden tot een kwalitatief goede en,
voor de huiseigenaren, structureel rendabele invulling van dit Scenario 2.
Uiteraard is voor deze exercitie de medewerking van alle betrokken
eigenaren nodig. Bovendien moeten de eigenaren instemmen met het
uitbesteden van het beheer van het park aan een professionele organisatie
op dit gebied, zodat de veiligheid en de kwaliteit gewaarborgd blijven.
Daarbij
moet
uiteraard
in
acht
genomen
worden
dat
de
medewerkers/klanten van de huidige huisvesters voorrang krijgen.
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8.

BIJLAGEN
8.1.

ALGEMENE TRENDS EN MARKTONTWIKKELINGEN9
8.1.1. ALGEMEEN

Eind november 2017 verscheen het Trendrapport toerisme,
recreatie en vrije tijd 2017. Dit rapport van NRIT Media, CBS,
NBTC Holland Marketing en CELTH geeft een actueel inzicht in
de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van
toerisme, recreatie en vrije tijd. In het rapport wordt o.a.
ingegaan op het vrijetijds- en vakantiegedrag van
Nederlanders, het inkomend en internationaal toerisme, het
aanbod en gebruik van logiesaccommodaties en de diverse
deelsectoren van de gastvrijheidseconomie.
In dit hoofdstuk zijn de voor dit rapport meest relevante algemene trends opgenomen.
Internationaal toerisme
1. Voor het internationale toerisme was 2016 het zevende opeenvolgende jaar met
een forse groei. Het aantal inkomende toeristen groeide volgens de UNWTO
wereldwijd met 47 miljoen (3,9%), naar een recordaantal van 1.235 miljoen. Deze
groei zet zich door in 2017: 6,2% meer inkomende toeristen in het eerste kwartaal in
vergelijking met dezelfde periode in 2016.
2. China, de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk waren
in 2016 opnieuw de landen die het meest uitgaven aan het uitgaande toerisme.
Toeristische uitgaven groeiden sterk in onder andere Spanje, India, Argentinië,
Thailand, Israël, Egypte en Vietnam. Ook in China namen de toeristische uitgaven
in 2016 weer met dubbele cijfers toe: 11,7%.
3. Naast de Nederlanders gingen in 2015 de Finnen, Luxemburgers, Zweden,
Tsjechen, Denen, Noren en Zwitsers het meest op vakantie. In Roemenië, Bulgarije
en Griekenland gingen de inwoners het minst op vakantie. Financiële
belemmeringen vormden de belangrijkste reden voor Europeanen om niet op
vakantie te gaan.
4. Het aantal overnachtingen door binnenlandse en buitenlandse toeristen in geregistreerde logiesaccommodaties groeide in Europa (EU-28) in 2016 met 3% naar
een kleine 2,9 miljard overnachtingen. Evenals in 2015 droeg het inkomende
toerisme meer bij aan deze groei dan het binnenlandse toerisme: respectievelijk
4,7 en 1,7%. De groei van het aantal overnachtingen vond zowel plaats bij hotels
(3,5%) en huisjesterreinen (3,5%) als bij kampeerterreinen (0,1%).
Vrije tijd van Nederlanders10
1. In 2015 hebben Nederlanders samen bijna 3,5 miljard vrijetijdsactiviteiten
ondernomen. Vooral buitenrecreatie komt veel voor: 854 miljoen keer in 2015.
Daarvan betrof het 441 miljoen keer een wandeling voor het plezier.
2. In oktober, maart en april ondernemen Nederlanders gemiddeld de meeste
uithuizige vrijetijdsactiviteiten.
3. De eigen gemeente is populair voor het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten
buitenshuis, de helft van alle 3,5 miljard vrijetijdsactiviteiten vindt plaats in de
woongemeente. Mede als gevolg hiervan zijn de meest inwonerrijke provincies
ook de provincies waarin de meeste uithuizige vrijetijdsactiviteiten worden
ondernomen. De meeste activiteiten vonden in 2015 plaats in Zuid-Holland,
gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.

9
10

Bronnen: CBS, NRIT, NBTC-NIPO, provinciale kenniscentra en Rabo Cijfers en Trends
Dit onderdeel is gebaseerd op het driejaarlijks ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) 2015
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Vakanties van Nederlanders
1. Het totale aantal vakanties van Nederlanders in 2016 bedroeg 35,5 miljoen. Iets
minder dan de helft daarvan had een binnenlandse bestemming: 17,6 miljoen.
Deze vakanties werden vooral gevierd in de zomer: 10,2 miljoen vakanties.
2. Gelderland is de populairste provincie voor vakanties in Nederland. In 2016
brachten Nederlanders ruim 2,8 miljoen vakanties door in deze provincie. NoordHolland is vooral populair voor korte vakanties; ruim één op de zes korte vakanties
in deze provincie heeft Amsterdam als bestemming.
3. In 2016 reisden Nederlanders voor in totaal 17,9 miljoen vakanties naar het
buitenland. Het buitenland is vooral populair voor lange vakanties: 14,3 miljoen
buitenlandse vakanties duurden ten minste vier overnachtingen.
4. Frankrijk was in 2016 weer de populairste bestemming voor lange buitenlandse
vakanties van Nederlanders. Nederlanders brachten hier bijna 2,2 miljoen lange
vakanties door. Wat betreft het aantal overnachtingen staat Frankrijk eveneens
aan kop: 30,2 miljoen.
5. In 2016 hebben Nederlanders in totaal 15,6 miljard euro besteed aan vakanties.
Dat komt neer op ongeveer 52 euro per persoon per dag. Aan zomervakanties
gaven Nederlanders ruim anderhalf keer zo veel uit als aan wintervakanties.
6. Bijna 90% van het totale vakantiebudget had in 2016 betrekking op lange
vakanties.
Inkomend toerisme
1. In 2016 hebben meer dan 15,8 miljoen buitenlandse meerdaagse toeristen
Nederland bezocht; 821.000 meer dan in 2015 (+5 procent). Zij boekten samen
39,6 miljoen overnachtingen; 2,3 miljoen meer dan een jaar eerder (+6 procent).
Daarmee groeit het inkomende toerisme in 2016 wederom sterk door.
2. De meeste toeristen kwamen in 2016 uit Duitsland (4,6 miljoen), België (2,1 miljoen)
en het Verenigd Koninkrijk (2,0 miljoen). Uit elk van deze landen kwamen in 2016
aanzienlijk meer toeristen naar Nederland dan in 2015.
3. Amsterdam is met 6 miljoen buitenlandse hotelgasten in 2016 de grote trekpleister
in Nederland. Mede door de populariteit van Amsterdam is Noord- Holland de
provincie met de meeste buitenlandse meerdaagse toeristen: 8,4 miljoen in 2016.
4. Het overgrote deel van de buitenlandse toeristen in Nederland verblijft in een
hotel. In 2016 ging het om meer dan 12,4 miljoen hotelgasten, 78% van het totale
aantal buitenlandse toeristen in dat jaar. Huisjesterreinen en kampeerterreinen
volgen op afstand met respectievelijk 2,4 miljoen en 960.000 gasten.
Groepsaccommodaties sluiten de rij met 70.000 buitenlandse gasten in 2016.
5. Circa acht op de tien meerdaagse gasten uit Duitsland en België komen met de
auto naar Nederland. Vanuit alle overige landen is het vliegtuig het meest
gebruikte vervoermiddel om naar Nederland te komen.
6. In 2016 hebben buitenlandse toeristen gezamenlijk 11,4 miljard euro besteed aan
hun bezoek aan Nederland.
Zakelijk toerisme
1. In 2016 vonden 17,8 miljoen zakelijke hotelovernachtingen plaats in Nederland;
een groei van 5,7 procent ten opzichte van 2016. Zakelijke overnachtingen
omvatten daarmee 40 procent van het totale aantal hotelovernachtingen in
2016.
2. In 2016 hebben Nederlanders ruim 8,6 miljoen zakenreizen ondernomen: circa 3,9
miljoen meerdaagse zakenreizen in eigen land en circa 4,7 miljoen één- of
meerdaagse zakenreizen naar het buitenland. Ten opzichte van 2013 is het totale
aantal zakenreizen met 2 procent gegroeid.
3. In 2016 hebben bijna 4 miljoen buitenlandse zakenreizigers ons land bezocht voor
ten minste één nacht. De meeste zakenreizigers zijn afkomstig uit Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland.
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Een zakelijke bezoeker geeft gemiddeld meer geld uit dan een vrijetijdstoerist. In
totaal besteedden buitenlandse zakenreizigers circa 4,1 miljard euro in 2016.
In 2016 stond Nederland in de top 10 van congresbestemmingen volgens zowel de
ICCA- als de UIA-ranglijst.

Aanbod en gebruik logiesaccommodaties
1. In 2017 is het totaal aantal logiesaccommodaties in Nederland groter dan in 2012.
Het aantal kampeerterreinen is daarentegen met 13,5 procent afgenomen.
2. In 2016 verbleven 38,9 miljoen gasten in Nederlandse logiesaccommodaties; een
groei van 4,2% t.o.v. 2015. Samen waren zij goed voor 106,2 miljoen
overnachtingen; een toename van 2,6%.
3. In 2016 verbleven 15,8 miljoen buitenlandse toeristen in totaal 39,6 miljoen nachten
in Nederlandse logiesaccommodaties; een groei van respectievelijk 5,5% en 6,2%
t.o.v. 2015. Het aantal Nederlandse gasten (23,1 miljoen) en hun overnachtingen
(66,6 miljoen) groeide met respectievelijk 3,3% en 0,5%.
4. De gemiddelde verblijfsduur van een toerist in een logiesaccommodatie is in de
periode 1998-2016 afgenomen van 3,2 naar 2,7 nachten. Deze daling voltrok zich
overwegend in de periode 2003-2012 en werd vooral veroorzaakt door een
afname van de verblijfsduur op kampeerterreinen, huisjesterreinen en in
groepsaccommodaties en niet of nauwelijks door die in hotels.
5. Toeristen brachten in 2016 meer nachten door in hotels dan in andere
accommodatietypen: 44,6 miljoen. Op huisjesterreinen bedroeg het aantal
overnachtingen 37 miljoen.
Economische betekenis van toerisme en recreatie
1. 2016 was vanuit macro-economisch perspectief wederom een goed jaar voor de
toerismesector, met name door de groei van het aantal buitenlandse toeristen. De
totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie stegen in 2016 met
2,8 miljard euro naar een totaal van 75,7 miljard euro. Dit is een stijging van 3,8%.
De binnenlandse toeristische bestedingen namen in 2016 toe met 2,7%.
2. De bijdrage van toerisme aan de toegevoegde waarde in Nederland steeg in
2016 met 0,1 procentpunt naar een totaal van 3,9%. In 2010 was dat nog 3%.
Toerisme is daarmee relatief gezien belangrijker geworden voor de Nederlandse
economie in de periode 2010-2016.
3. Terwijl de Nederlandse werkgelegenheid in de periode 2010-2016 licht is gestegen,
is de werkgelegenheid in de toerismesector sterk gegroeid met 15,4%.
Duurzaamheid en toerisme
1. De ‘carbon footprint’ van Nederlandse toeristen is in 2016 met 2,5% gedaald tot
14,5 Mton CO2. De ‘carbon footprint’ van alle binnenlandse vakanties is
toegenomen met 3,3%, terwijl die voor buitenlandse vakanties met 3,7% daalde.
Die daling is voornamelijk toe te schrijven aan aanzienlijke afnames van het aantal
vakanties en emissies naar Afrika, Turkije en Griekenland.
2. Met 54,7% wordt de belangrijkste bijdrage aan de ‘carbon footprint’ geleverd
door vliegvakanties, hoewel die slechts 19,3% van alle reizen uitmaken.
3. De toeristische druk in Nederland in 2016, gemeten in aantal hotelovernachtingen
van toeristen per dag per km2, is verreweg het hoogst in Amsterdam: 4 tot 5 keer
zo hoog als in Den Haag en Maastricht en bijna 27 keer zo hoog als het
gemiddelde van Nederland voor alle overnachtingen in logiesaccommodaties.
4. Uitgedrukt per 100 inwoners is de toeristische druk in Zeeland met 7,3 overnachtingen hoger dan die in Amsterdam (4,5 hotelovernachtingen per 100
inwoners).
Horeca
1. Tussen 2012 en 2017 is het aantal horecabedrijven in met bijna 15% gegroeid tot
bijna 50 duizend. Het aantal lunchrooms steeg in die periode zelfs met 25%.
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In 2016 heeft de horeca 6,5% procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat is
de grootste omzetgroei in 16 jaar tijd. De omzet in de horeca groeit al zes jaar op
rij en staat nu op 18,2 miljard euro.
Tijdens 3,9 miljoen vakanties in eigen land en bijna 7,1 miljoen vakanties in het
buitenland overnachten Nederlanders in een hotel of motel. Het aantal binnenlandse vakanties in hotels groeit, afgezien van een dipje in 2013, al acht jaar op rij.
De omzet in de horeca zal ook in 2017 verder groeien door toegenomen binnenlandse consumptie en een groei in het inkomend toerisme. De onrust in de
wereld, de aanstaande Brexit, branchevervaging, de opkomst van disruptors
(zoals bv. Airbnb) en een steeds kortere levenscyclus van producten en diensten
leiden evenwel tot een uitdagend speelveld voor de branche.

Verblijfsrecreatie
1. Begin 2017 telde Nederland 1.517 huisjesterreinen, 2.821 kampeerterreinen en 968
groepsaccommodaties. Deze bieden gezamenlijk zo’n 1,1 miljoen slaapplaatsen
aan.
2. Het aantal huisjesterreinen heeft zich het afgelopen jaar redelijk gestabiliseerd. Het
aantal slaapplaatsen in bungalows en chalets op de Nederlandse vakantieparken
heeft na een daling in 2015 de stijgende lijn weer te pakken en is boven de
300.000 uitgekomen.
3. De dalende trend in kampeeraccommodaties heeft zich ook in 2016 voortgezet.
Op 1 januari 2017 waren er ten opzichte van een jaar eerder 82 terreinen minder.
4. Gemiddeld bevinden zich per 100 km2 ruim 15 verblijfsrecreatieve voorzieningen in
Nederland. Verreweg de grootste dichtheid bevindt zich in Zeeland, terwijl
Flevoland en Groningen de provincies zijn met de laagste concentratie van
huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties per vierkante
kilometer.
5. In 2016 hebben de huisjesterreinen bijna 8 miljoen gasten ontvangen, de kampeerterreinen ruim 3,8 miljoen en de groepsaccommodaties ruim 1,3 miljoen.
Ondanks dat er ongeveer 2,5 zoveel slaapplaatsen op campings zijn, ontvangen
de bungalowparken 2 keer zoveel gasten. Dit komt uiteraard door de betere
bezetting die gedurende het gehele jaar op huisjesterreinen te realiseren is.
6. Het jaar 2016 laat volgens de cijfers van het CBS nog steeds een stijging zien in het
aantal gasten dat een bungalow of chalet heeft geboekt. Maar het is een stijging
die te danken is aan de buitenlandse gast. Het aantal bezoekers uit Nederland zelf
is namelijk minder geworden.
7. Uit cijfers van NBTC-NIPO Research komt naar voren dat de kampeervakantie van
Nederlanders, mede door het stijgende aantal campers, weer in de lift zit. Zowel
het aantal vakanties in eigen land als in het buitenland is afgelopen jaar flink
gestegen, hoewel we moeten afwachten of deze stijgende lijn zich doorzet.
Hoewel de groei in 2016 minder groot is geweest dan de jaren daarvoor stijgt het
aantal buitenlandse gasten die in ons land komen kamperen, nog steeds.
Waterrecreatie
1. In Nederland bevinden zich een kleine 200 duizend recreatievaartuigen in het
water, de meeste daarvan (154 duizend) in havens en bij watersportbedrijven, een
kleiner deel (43 duizend) bij (recreatie)woningen en in sloten en kanalen. Op de
wal liggen naar schatting nog eens 210 duizend in gebruik zijnde recreatievaartuigen. Niet meer in gebruik zijn zo’n 100 duizend recreatievaartuigen.
2. Nederland telt volgens een schatting van Waterrecreatie Advies 1.365 jachthavens die tezamen 167 duizend ligplaatsen verhuren;
3. Het aantal vakanties van Nederlanders met de boot loopt al enige jaren gestaag
terug. Opvallend is ook de vergrijzing van de watersport. In 2013 was 74% van de
schippers ouder dan 50 jaar. Tussen 2015 en 2055 stopt meer dan 90% van de
huidige watersporters. Aangezien ze bijna driekwart van de vloot bezitten, is de
verwachting dat de komende jaren veel schepen op de markt komen.
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Voor 2017 verwacht de Rabobank voor de markt van jachthavens een stabiele
vraag. naar nieuwe (vooral tweedehands) bootjes. Overall is het sentiment voor
2017 neutraal gezien de relatief stabiele vraag en dat blijft de komende vijf tot tien
jaar. Voor de lange termijn (>15 jaar) is de prognose negatief.

Reisbranche
1. Voor 2017 verwacht ABN AMRO, dankzij de groei van het toerisme, een volumegroei van 3,5 procent voor de reisbranche. De marges blijven relatief laag
binnen de branche, ook door de concurrentie van online travel agencies.
2. Al sinds 2002 neemt het aandeel van door de reiswereld georganiseerde vakanties
binnen de totale vakantiemarkt toe. Ook het afgelopen jaar steeg het aandeel
weer en staat inmiddels op 62%.
3. Vorig jaar maakten Nederlanders 6,8 miljoen vliegvakanties. Het aandeel vliegvakanties schommelt de afgelopen jaren tussen de 36 en 39%.
4. In 2016 groeide de mondiale luchtvaart met 6,3 procent. Dat is boven het tienjarig
groeigemiddelde van 5,5 procent. De Nederlandse luchthavens hebben in 2016
voor het eerst de grens van 70 miljoen passagiers bereikt.
5. Het aantal buitenlandse vakanties met de trein vertoont al enige jaren een
schommelend maar wel gestaag dalend patroon. Vorig jaar met slechts 439
duizend buitenlandse treinvakanties van Nederlanders.
Attractiepunten
1. Na een recordjaar in 2015 daalt de markt van de 25 grootste attractieparken dit
jaar met 1,1%. Opvallend is wel dat de grote concerns die attractieparken
wereldwijd exploiteren juist groeien met 4,3%, van 420 naar 438 miljoen bezoeken.
2. In Europa zien we dezelfde lichte daling van 1,1%. De grootste daler is Disneyland
Parijs die de cijfers enorm beïnvloedt. Door de terroristische dreiging is met name
het internationale bezoek hier met 16% teruggelopen.
3. De Top 50 van grootste Nederlandse dagattracties heeft vorig jaar 46,9 miljoen
bezoekers ontvangen. Dat zijn er 6,5% meer dan in 2015 toen de Top 50 ruim 44
miljoen bezoekers de poorten zag passeren. De grootste stijgers afgelopen jaar
waren de dierentuinen en de musea.
4. De dagrecreatiemarkt blijft een vechtersmarkt mede omdat de afgelopen jaren
het aanbod van vrijetijdsbesteding substantieel is toegenomen. Er zijn tientallen
pret- en themaparken, dierentuinen, musea, kartbanen en nog veel meer vormen
van vertier bij gekomen.
5. De enorme concurrentie tussen dagrecreatiebedrijven wordt vooral op de prijs
gevoerd. Tegelijkertijd staan de bedrijven voor de uitdaging de consument
continu te verrassen met nieuwe attracties en events. De levenscyclus van een
attractie wordt daarmee steeds korter.
6. Het aantal bezoeken aan dierentuinen is voor het eerst sinds jaren weer gestegen
naar bijna 11 miljoen. Hier blijft sprake van een verzadigde markt waarbij
dierentuinen overigens continu moeten investeren in nieuwe dieren, verblijven en
attracties om de bezoekers vast te houden.
7. In Nederland bevinden zich circa 122 indoorspeelparadijzen. 45% van de
vestigingen is onderdeel van de twee (franchise)ketens. Per 100.000 kinderen telt
Nederland 5,0 speelparadijzen.
8. De laatste jaren is er een enorme ontwikkeling te zien met betrekking tot de
zogenaamde escape rooms. Eind 2013 waren in Nederland nog maar 5 escape
rooms, nu zijn er al meer dan 400.
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8.1.2. MAATSCHAPPELIJKE TRENDS
Demografie
De Nederlandse bevolking groeide het afgelopen jaar vooral door migratie: per saldo
vestigden zich 79.000 mensen in ons land. De natuurlijke aanwas bedroeg 24 duizend.
Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking nog doorgroeit, zowel door
natuurlijke aanwas als door migratie. Begin 2020 telt Nederland volgens de
Kernprognose 2016-2060 een bevolkingsomvang van 17,3 miljoen personen.
Senioren worden steeds belangrijker voor de Nederlandse vakantiemarkt. Het aantal
vakanties van senioren is de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen, van 9,6 miljoen
vakanties in 2006 tot 11,4 miljoen in 2016, oftewel een groei van 19 procent.
Economie
In 2016 groeide de Nederlandse economie met 2,2 procent iets harder dan in 2015. Het
Centraal Planbureau verwacht dat in 2017 de economie met 2,4 procent groeit en in
2018 met 2,0 procent. De laatste keer dat vergelijkbare groeicijfers werden genoteerd,
dateert van voor de financiële crisis.
In 2016 heeft de Nederlandse horeca 6,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder.
De omzet in de verblijfsrecreatie steeg in 2016 met 5,4 procent ten opzichte van 2015.
Volgens Rabobank profiteren horeca en recreatie momenteel maximaal van de
gunstige economische ontwikkelingen. Toenemende particuliere consumptie heeft een
positieve impact op de vraag in de markt en de verwachting is dan ook dat de groei in
2017 verder doorzet.
Sociaal-cultureel
De stemming is in april 2017 in Nederland op veel fronten positiever. Zo vinden meer
mensen dat het met Nederland de goede kant opgaat. Net als in voorgaande
kwartalen wordt de economische situatie verreweg het meest genoemd als reden om
positief te zijn naast het feit dat Nederland een goed land is om in te wonen in
vergelijking met andere landen en dat er meer aandacht is voor het samenleven.
Technologie
Nederlanders beschikken over veel ICT-vaardigheden zoals informatie zoeken en
communiceren via internet, het gebruik van computers en online diensten en omgang
met software. Het gebruik van sociale media is de laatste jaren redelijk stabiel rond de
80 procent van de Nederlanders. Jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer
gebruik van sociale netwerken dan oudere mensen, maar het verschil is sinds 2014
kleiner geworden.
Connected intelligence, conversational interfaces and digital realities zijn de
technologische megatrends voor de vrijetijdsbranche. De nieuwste ontwikkeling zijn
chatbots die de klantenservice gaan ondersteunen.
Duurzaam
MVO Nederland ziet in haar MVO Trendrapport 2017 dat ethische argumenten steeds
zwaarder meewegen in bedrijfsbeslissingen, dat steeds meer ondernemingen MVOdoelstellingen hebben gericht op netto-positieve resultaten en dat vrijblijvend overleg
plaatsmaakt voor actieve samenwerkingsverbanden.
Politiek
De Nederlandse toeristensector heeft voor 2025 de ambitie om uit te groeien tot een
bestemming waarin per vierkante kilometer de grootste verscheidenheid aan
belevenissen ter wereld is te vinden.
Nederland doet het ten opzichte van andere landen in Noordwest-Europa erg goed.
Tussen 2010 en 2015 groeide het toerisme naar Nederland het sterkst van alle vijf de
benchmarklanden en ons land haalde na 2013 Duitsland ruim in.
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8.1.3. TRENDVISIE 2017 – 2020 (NRIT-MEDIA EN CELTH)
De gastvrijheidssector maakt een enorme ontwikkeling door. Wereldwijd wordt 1 op de
10 banen binnen de gastvrijheidssector uitgeoefend. Ondanks – of misschien wel dankzij
– deze groeicijfers kenmerkt de sector zich door een verschuiving: nieuwe partijen
betreden de sector, verdienmodellen veranderen, digitalisering neemt een belangrijke
plaats in en consumenten worden producenten.
De vraag is hoe de toeristische sector in deze ontwikkelingen en groeiende onzekerheid
door
concrete acties haar veerkracht en toekombestendigheid kan vergroten.
Op de korte termijn zijn kan daarbij in ieder geval gedacht worden aan:
• De creatie van authentieke belevingen, o.a. door het betrekken en inschakelen
van locals om verhalen te vertellen en een unieke beleving of product te
creëren;
• Zelf ontdekken te faciliteren zodat gasten zelf op ontdekking gaan, en hun
ervaringen delen;
• Samen te werken met partners in regio-ontwikkeling in public-private
partnerships, maar ook d.m.v. samenwerking tussen bedrijven, overheden en
kennisinstellingen;
• Zorg voor optimaal en persoonlijk gastheer-/gastvrouwschap en leer de gast
kennen door deze gericht vragen te stellen of door gesprekjes aan te knopen,
belangstelling te tonen (waarbij de inzet van digitale data behulpzaam kan zijn);
• Zorg voor ultieme beleving en overtref de verwachtingen van de gast. Goed is
niet goed genoeg;
• Zorg voor digitale interactie met de gast: met behulp van reviews,
beoordelings-systemen en maak daarbij gebruik van gamification om te
gast te prikkelen
Op de lange(re) termijn is het van belang om verder vooruit te kijken de competentie te
ontwikkelen om te leren begrijpen wat de toekomst in petto heeft en hoe daarop
geanticipeerd kan worden, en het liefst om dat structureel in te bedden in de
beleidscyclus. Aan de hand van toekomstscenario’s van de bedrijfsomgeving kan in
kaart worden gebracht waar de knelpunten komen te liggen en welke nieuwe
strategieën daarvoor nodig zijn. Het is daarbij de uitdaging om buiten de gebaande
paden te denken en nieuwe, innovatieve, concepten, verdienmodellen, diensten,
producten, enz. te creëren.
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8.2.

DE BELEVINGSWERELDEN VAN DE RECRON INNOVATIE CAMPAGNE11

Vakantie en recreatie draaien om een unieke beleving met een onderscheidend
karakter. Gasten nemen belevingen zintuiglijk waar en maken er hun eigen verhaal van.
Voor ondernemers is het van belang om na te gaan “welk verhaal” zij hun gasten
meegeven en hoe zij hun gasten prikkelen om naar hun bedrijf te komen.
De RECRON InnovatieCampagne (RIC), waarmee RECRON inzicht biedt in de
Nederlandse verblijfs- en dagrecreatie, geeft ondernemers een aantal tools om hun
bedrijfsrendement te optimaliseren door de creatie van een eigen onderscheidend en
bijzonder “verhaal”.
Nederland is een uniek en prachtig (vakantie) land en heeft heel wat te bieden. Maar
het is aan de ondernemers om de uniciteit en diversiteit in belevingen samen uit te
dragen. Op die manier zullen meer Nederlanders vaker in eigen land vakantie willen
vieren en hun vrije tijd besteden en zullen uiteindelijk ook meer buitenlandse toeristen
zich aangetrokken voelen om de unieke belevingen in Nederland te ontdekken.
Samen met SmartAgent Company heeft RECRON in 2008 een grootschalig onderzoek
uitgevoerd naar de wensen en behoeften van de Nederlandse vakantieganger. Het
onderzoek is gebaseerd op het psychografisch Brand Strategy Research model. Het
BSR®-model maakt onderscheid tussen de sociologische en psychologische dimensie.
Anders gezegd kijkt het BSR®-model voornamelijk naar de wensen en voorkeuren van
vakantiegangers in plaats van naar leeftijd, inkomen, opleiding en andere
demografische kenmerken. Vakantie draait immers steeds meer om emoties, gevoelens,
interesses, ervaringen en uiteindelijk de unieke beleving die de gast mee naar huis
neemt.
In onderstaande afbeelding van het BSR®-model is de horizontale as de sociologische
dimensie, waarmee het onderscheid tussen individualistische/ego-oriëntatie en
groepsgerichte/sociale oriëntatie wordt gemaakt. De verticale as kan getypeerd
worden als de psychologische dimensie waarmee het onderscheid tussen
extravert/openstellend versus introvert/afsluitend kan worden gemaakt.
De vier vlakken die aldus ontstaan vormen de vier belevingswerelden van het model:
 rode wereld: zoekt avontuur, cultuur en sportiviteit. Men wil eropuit trekken, actie
en avontuur beleven en de eigen horizon verbreden.
 blauwe wereld: zoekt rust en ontspanning, wil nieuwe dingen zien en bijkomen.
Genieten in een luxe omgeving is noodzakelijk voor een doelgroep die graag
pronkt en showt.
 groene wereld: zoekt rust en ontspanning en wil door vakantie de dagelijkse sleur
doorbreken en zich terugtrekken uit de dagelijkse beslommeringen.
 gele wereld: stelt vakantie gelijk aan mooi weer, bruin worden, lekker eten en
genieten. Tijdens de vakantie wil men gezellig samen zijn met vrienden.
Uit het onderzoek en BSR®-model is gebleken dat vakantie voor de Nederlander een
individueel bepaald karakter kent. Iedereen viert vakantie op haar of zijn eigen manier,
maar hierin zijn zeker overeenkomsten te vinden, die een vakantiebeleving kunnen
typeren. Het model laat zien dat er vier belevingswerelden te onderscheiden zijn, waarin
de Nederlandse vakantieganger zich begeeft.

11

Zie RECRON-website

Pagina | 37

Vrije tijd is ons werk!

Onlangs is door RECRON Innovatie Campagne (RIC), als vervolg en update van het
onderzoek uit 2008, het “Gastenboek 2014” gepubliceerd. Onderstaand volgt een
beknopte omschrijving van de zeven doelgroepen die zich in deze belevingswerelden
bewegen/bevinden:
1. Uitbundig geel (18,2% van de Nederlandse markt)
De recreanten uit de gele belevingswereld zijn echte levensgenieters, die graag
samen met anderen actief en sportief recreëren. Uitbundig geel zoekt campings en
bungalowparken waar de voorzieningen goed zijn en waar genoeg te doen is voor
iedereen.
2. Gezellig lime (24,2% van de Nederlandse markt)
De recreanten uit de lime belevingswereld zijn gewone, gezellige mensen die
recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Het gezin is
belangrijk. Een bungalowpark of camping in Nederland geeft een echt
vakantiegevoel, maar vaak moet de gezellige lime groep wel een beetje op de
kosten letten.
3. Rustig groen (16,4% van de Nederlandse markt)
De recreanten uit de groene belevingswereld zijn kalm, nuchter en serieus.
Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd hebben voor je
hobby’s. In eigen land is genoeg moois te zien en te ontdekken, men hoeft er niet
ver voor te reizen. Men kent de winkels die men tegenkomt en men kan gewoon de
eigen taal spreken.
4. Ingetogen aqua (16,7% van de Nederlandse markt)
De recreanten uit de aqua belevingswereld zijn evenwichtig en bedachtzaam, op
zoek naar verdieping. Ze zijn geïnteresseerd in natuur en cultuur en op zoek naar
betekenisvol deelnemen aan de maatschappij. In deze belevingswereld vinden we
veel empty nesters, die in Nederland graag meerdere keren op pad gaan, op een
rustig moment naar de (kleinere) camping of bungalowpark met veel privacy.
Cultuur en (rustige) sportieve mogelijkheden - wandelen, fietsen, nordic walking worden gewaardeerd.
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5. Avontuurlijk paars (9,4% van de Nederlandse markt)
De recreanten uit de paarse belevingswereld gaan in hun vrije tijd graag op zoek
naar verrassende en inspirerende ervaringen, met name op het gebied van cultuur.
Voor de verblijfsrecreatie mag die ervaring een tikje wild zijn - een boomhut of een
survivaltent - maar het bijzondere kan 'm ook zitten in het beleven van luxe en
exclusiviteit (bv. wellness).
6. Creatief & inspirerend rood (6,1% van de Nederlandse markt)
Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het algemeen creatief, avontuurlijk,
op zoek naar uitdagingen en bijzondere ervaringen. Recreatie betekent naast
sportiviteit en ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende stromingen,
moderne kunst en andere culturen.
7. Stijlvol & Luxe blauw (9,0% van de Nederlandse markt)
Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelfverzekerd en vinden dat ze in
hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvolle ontspanning verdienen. Meer exclusieve
vrijetijdsbestedingen als wellness, bijeenkomsten met VIP-arrangementen zijn
populair bij deze belevingswereld, evenals het bezoeken van sportevenementen.
Onderstaande afbeelding laat een aantal (favoriete) activiteiten van de diverse
belevingswerelden zien.
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8.3.

DE LEEFSTIJLEN EN DE MARKT VOOR BUNGALOWS

De keuze van consumenten voor een korte of lange vakantie wordt op de eerste plaats
bepaald door de locatie. De aantrekkelijkheid van en de bezienswaardigheden en
attracties in een regio zijn dus van groot belang voor de exploitatie van een
vakantiepark.
Bungalows zijn de ideale accommodatievorm om met het gezin of de familie op pad te
gaan of een speciale gebeurtenis te vieren. Gasten die naar een bungalowpark gaan
zijn actief en willen dan ook dat er voor ieder lid van het gezelschap wat te doen is.
Uit de navolgende tabel blijkt dat de vakanties in een bungalow relatief langer duren
dan die in andere accommodatievormen zoals bv. hotel en camping en vaker
plaatsvinden in de winter en de herfst.
Seizoen

Bungalowpark Nederland Index
28%
22%
125
19%
15%
126
25%
25%
98
29%
38%
76

Herfst
Winter
Lente
Zomer

De belangrijkste bezoekmotieven voor een bungalowpark zijn:
1) bezoek aan een attractiepark;
2) ontspanning, relaxen, etc.;
3) bijzondere gebeurtenissen;
4) aanwezigheid bos en/of heide;
5) vakantie met familie en vrienden.
De Gele, Lime en Blauwe gasten gaan, zoals te zien is in onderstaande tabel, relatief het
meest naar een bungalowpark toe. Ook voor de Groene belevingswereld is deze
accommodatievorm nog aantrekkelijk. Bij de overige leefstijlen is de aantrekkelijkheid
van een bungalow(-park) minder.
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8.4.

DE TOEKOMST VAN DE VASTE GAST

In 2014 telde Nederland ruim 1 miljoen vaste gasten. Het merendeel van de vaste
gasten komt uit Nederland, 16 procent komt uit het buitenland, met name Duitsland
(11%) en een klein deel uit België (5%). De populairste provincies bij binnenlandse vaste
gasten zijn Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Per provincie kan de
verhouding Nederlandse en buitenlandse vaste gasten sterk verschillen, waarbij
kustprovincies meer in trek zijn bij buitenlandse vaste gasten. Overigens zijn er nauwelijks
verschillen tussen het gedrag van Nederlandse en buitenlandse vaste gasten. 31
procent van de vaste gasten verblijft in een tweede woning, veelal gelegen op een
vakantiepark. Een kwart van de vaste gasten gaat naar een stacaravan en 17 procent
van de vaste gasten kampeert op een seizoenplaats. Bijna 30 procent van de vaste
gasten verblijft op een kajuitboot.
Het totaal aantal vaste gasten bleef de afgelopen tien jaar min of meer gelijk, maar
waar het aantal vaste gasten dat een tweede woning bezit sinds 2002 groeide, daalde
het aantal vaste gasten in een stacaravan en kajuitboot (NBTC-NIPO Research, 2015).
De vaste gast bevindt zich voornamelijk in twee levensfases; het oudere veelal
gepensioneerde echtpaar en de gezinnen met (jonge) kinderen. Opvallend is dat er
nauwelijks significante verschillen zijn in overige kenmerken en gedrag van deze
groepen vaste gasten. Beide wonen in een sterk stedelijk gebied. Het vaste
vakantieverblijf is op korte afstand, vaak minder dan een uur rijden, van de primaire
woning. Een korte reisafstand, maar ook het vakantieverleden van de vaste gast zijn
belangrijke factoren voor de keuze van locatie en het type accommodatie.
De vaste gast maakt gemiddeld 9,5 keer per jaar gebruik van het vaste vakantieverblijf.
De duur varieert enorm, van enkele korte periodes tot zeer lange periodes. De behoefte
bestaat om vaker te gaan, maar sociale verplichtingen en het weer zijn voor veel vaste
gasten de voornaamste belemmeringen. Uit cijfers van het ContinuVakantieOnderzoek
blijkt dat de vaste gast per jaar steeds minder vaak gebruik maakt van het vaste
vakantieverblijf. Met name bij vaste gasten in het bezit van een (sta)caravan of
kajuitboot loopt de frequentie terug.
De kajuitboot, tweede woning, jaar- of seizoensplaats is voornamelijk voor eigen gebruik.
Kinderen en kleinkinderen en soms vrienden maken in sommige gevallen zelfstandig
gebruik van het verblijf. In het geval van kajuitboten maakt zelfs directe familie
nauwelijks zelfstandig gebruik van het vaste vakantieverblijf. Het verhuren aan derden
gebeurt door vaste gasten, onafhankelijk van het type accommodatie, slechts
mondjesmaat. Mocht de vaste gast wel verhuren, dan gaat verhuur voor eigen gebruik,
want de opbrengst is aantrekkelijk.
De activiteiten die de vaste gast onderneemt zijn vaak ongecompliceerd van aard.
Fietsen en wandelen zijn de twee voornaamste activiteiten. Maar zelfs boodschappen
doen en onderhoudsactiviteiten zoals dak schoonmaken, snoeien en inkopen doen
voor de woning / boot worden als prettig ervaren en niet als ballast gezien, terwijl dat bij
de primaire woning wel het geval is. Gezelschap en de tijd die men aan deze
activiteiten besteedt zijn essentiële ingrediënten voor het ‘slow living’.
Op sociaal vlak staat de familie voor de vaste gast tijdens het verblijf centraal. Uit de
interviews blijkt dat interesse in sociale contacten bij de tweede accommodatie en de
intensiteit ervan per persoon sterk verschilt. Sommigen geven aan tijdens het verblijf
sociale verplichtingen te vermijden, oppervlakkig te houden en juist alleen met familie
en vrienden bezig te zijn. Voor andere vaste gasten is het contact met anderen in de
directe omgeving zeer waardevol. Uiteindelijk heeft bijna driekwart van de vaste gasten
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contact met andere gasten op het park of in de haven. Slechts 16 procent heeft
contact met de lokale bevolking.
De vaste gast is een tevreden mens. Niet een toerist, maar een bewoner van de regio
die de beste restaurants, mooiste plekjes en snelste paadjes weet te vinden. De vaste
gast hecht veel waarde aan een natuurrijke omgeving met voldoende fiets- en
wandelmogelijkheden en zij is tevens over deze zaken erg tevreden. Op het park of in
de haven heerst er grote tevredenheid over de rust en ruimte, de grootte van de sta-,
lig- of seizoensplaats en het personeel. Ruim drie kwart van de vaste gasten hecht veel
waarde aan WIFI, maar ruim de helft is hierover ontevreden.
De meerderheid van de vaste gasten verwacht de komende vijf jaar de tweede
woning, stacaravan, chalet of boot niet te verkopen. Toch is het aantal mensen dat
overweegt om de accommodatie binnen 5 jaar te verkopen aanzienlijk: 11% is er zeker
van, bij 26% is dit wellicht aan de orde. Het zijn met name de oudere vaste gasten die
overwegen het vaste vakantieverblijf te gaan verkopen. Redenen om te verkopen zijn
de gezondheid, financiële situatie of het niet gebruiken van de accommodatie.
Wanneer de accommodatie geërfd is van familie, nemen vaste gasten vaak aan dat
de accommodatie ook weer zal worden overdragen aan de volgende generatie.
Mensen die zelf gezocht en gekocht hebben, hebben meestal minder emotionele
binding met de accommodatie en zijn in staat meer rationele beslissingen te nemen
over eventuele verkoop, bijvoorbeeld wanneer men onvoldoende gebruik maakt van
de accommodatie.
Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar blijkt dat het aantal vaste gasten in Nederland met enkele fluctuaties - heel licht is toegenomen. Maar deze toename geldt niet voor
alle typen accommodaties. Het aantal mensen met een tweede woning in Nederland is
met zo’n 75% is toegenomen sinds 2004. Na een periode van forse stijging is dit aantal
sinds 2012 gestabiliseerd. Daarentegen is het aantal mensen met een stacaravan in
dezelfde periode met bijna een kwart afgenomen, vooral in de periode tot 2007,
daarna is ook deze markt vrijwel gestabiliseerd. Het aantal mensen dat kampeert op
een seizoenplaats kende een stijging tot 2010 en is sindsdien sterk gedaald. Het aantal
bezitters van een boot op een vaste ligplaats nam tot 2009 nog toe, daalde vervolgens
tot 2012 en is sindsdien gestabiliseerd.
Een aantal van deze ontwikkelingen kan vrij goed worden voorspeld, maar voor andere
is sprake van grote onzekerheden. Op basis van de voorspelbare ontwikkelingen ( o.a.
demografie) wordt hierna eerst een globale marktprognose gemaakt voor de vaste
gast in de periode tot en met 2020. De onzekerheden vormen vervolgens het
uitgangspunt voor een viertal mogelijke scenario’s met betrekking tot de vaste gast in
2025.
Prognose
De effecten van bovengenoemde ontwikkelingen kunnen als volgt worden samengevat
voor de markt van vaste gasten:
 De belangrijke groep van 65-plussers (30%) neemt in omvang toe;
 De gezondheid en vitaliteit van ouderen neemt toe, waardoor één van de
belangrijkste redenen om (op korte termijn) afstand te doen van een eigen
verblijfsaccommodatie in belang afneemt. Desondanks overweegt de helft van
de 70-ers om binnen 5 jaar hun accommodatie te verkopen;
 De belangrijke groep van jonge gezinnen (30%) neemt in omvang af;
 Naarmate kinderen opgroeien, neemt het gebruik van de accommodatie vaak
af en dit leidt in veel gevallen tot afscheid van de accommodatie;
 Het motief voor het hebben van een eigen verblijfsaccommodatie om te
ontsnappen uit de stedelijke omgeving neemt door de groeiende verstedelijking
waarschijnlijk toe;
Pagina | 42

Vrije tijd is ons werk!



Nu nog neemt het bezit in de markt toe, terwijl het gebruik afneemt;
De overname van verblijfsaccommodaties door kinderen zal in de toekomst
echter waarschijnlijk afnemen, omdat juist in deze jongere generatie de wens tot
bezit afneemt. Wanneer bovengenoemde ontwikkelingen in ogenschouw
worden genomen, in relatie tot de ontwikkeling van het aantal vaste gasten in
de afgelopen 10 jaar, kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een
stabiliserende, licht afnemende markt. Er zijn duidelijke verschillen te verwachten
per accommodatietype, dit wordt hieronder toegelicht.
Marktprognose vaste gasten 2020, indexcijfers 2004=100

Tweede woningen
De verwachting is dat er bij het aantal vaste gasten met tweede woningen nog sprake
zal zijn van matige groei, van 5% tot 10% in de periode tot 2020. Projectontwikkelaars
breiden het aanbod van recreatiewoningen nog altijd uit, deels bedoeld voor vaste
gasten, deels bedoeld als beleggingsobject (rendement vanuit toeristische verhuur). Uit
de verkoopcijfers blijkt dat er voldoende consumenten zijn met de hiervoor benodigde
koopkracht.
Stacaravan op jaarplaats
Het aantal stacaravans op een jaarplaats is in de afgelopen tien jaar al aanzienlijk
afgenomen. Kijkend naar trends in de kampeermarkt is de verwachting dat deze
afname doorzet. Signalen vanuit de sector duiden erop dat bedrijven deze verdere
afname ook verwachten: diverse kampeerbedrijven transformeren jaarplaatsen naar
toeristische verhuurobjecten. Maar ook dit segment raakt reeds verzadigd door een
groei en vervaging van het aanbod.
Kamperen op seizoenplaats
De afgelopen jaren laten een bijzonder grillig beeld voor dit segment zien. Het toeristisch
kamperen heeft de afgelopen tien jaar een flinke terugloop laten zien, steeds minder
Nederlanders kamperen met eigen kampeermiddelen. Ook voor het kamperen op een
seizoenplaats zijn deze kampeermiddelen nodig, dus de verwachting is dat deze vorm
van kamperen in de periode tot 2020 eveneens licht zal dalen.
Boot op vaste ligplaats
Het aantal gasten met een kajuitboot op een vaste ligplaats is al enkele jaren dalende.
Desondanks werd het aanbod van ligplaatsen de afgelopen jaren nog verder
uitgebreid, vaak doordat plannen werden ontwikkeld in de tijd dat er nog sprake was
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van groei en de uitvoering lang op zich liet wachten. Gezien de vergrijzing in de
watersport en de moeizame zoektocht naar nieuwe aanwas is de verwachting dat het
aantal gasten met een kajuitboot op een vaste ligplaats tot 2020 verder daalt. De vraag
is of deze daling direct zichtbaar zal zijn in de havens. Boten liggen vaak eerst een
periode ongebruikt in de haven voordat besloten wordt de boot te verkopen,
vervolgens laat ook de daadwerkelijke verkoop op zich wachten.

De vaste gast in 2025 volgens CELTH
Ondanks dat er een beeld bestaat van de waarschijnlijke ontwikkelingsrichting van de
markt voor vaste gasten, zijn er toch ook onzekerheden waar de markt in de periode tot
2025 mee te maken heeft. Daarom heeft CELTH gebruik gemaakt van scenarioplanning
op basis van een analyse van het externe krachtenveld en de naar verwachting meest
invloedrijke en tegelijkertijd meest onvoorspelbare c.q. onzekere ontwikkelingen in de
periode tot 2025. De zgn. kernonzekerheden die daarbij naar voren kwamen zijn de
"economische structuur" en de "maatschappelijke structuur".
Bij de kernonzekerheid "economische structuur" zijn twee ontwikkelrichtingen denkbaar.
Enerzijds is het mogelijk dat de huidige op banken geënte economische structuur
voortduurt en zich wellicht nog sterker ontwikkelt nu de crisis ten einde is en de
gevoelige kwesties rond de bankensector snel weer zijn vergeten. Anderzijds is het
mogelijk dat de reeds zichtbare trend van de makersindustrie en deeleconomie
doorontwikkelt tot een nieuwe economische structuur, waarin niet langer financiële
instellingen maar de samenwerking en binding tussen individuen centraal staan.
Bij de kernonzekerheid "maatschappelijke structuur" gaat het om de rol die de
technologie in de toekomst gaat innemen. Zoals beschreven maakt de combinatie van
internet en nanotechnologie het mogelijk dat mensen, huizen, auto’s en apparatuur
met elkaar communiceren. Het is enerzijds denkbaar dat we onze keuzes en gedrag
aanpassen aan wat de technologie ons dicteert en ons gedrag (mede) baseren op de
metingen en adviezen van de technologische toepassingen. Bijvoorbeeld: gaan we
meer wandelen omdat we dat zelf willen of omdat de stappenteller nog niet het
geadviseerde aantal heeft geteld? Anderzijds is het denkbaar dat er een
tegenbeweging ontstaat en dat we zelf verantwoordelijk willen blijven voor de keuzes
die we maken, waarbij technologie vooral gezien wordt als handig hulpmiddel dat het
leven aantrekkelijker maakt.
Omdat het om onzekerheden gaat is het volgens CELTH niet duidelijk in welke richting
deze
ontwikkelingen
zich
zullen
voordoen.
Wanneer
de
tegengestelde
ontwikkelrichtingen van beide kernonzekerheden met elkaar worden gecombineerd
ontstaan er vier verschillende maar plausibele scenario’s: Chain verblijf, Pop-up verblijf,
Casco verblijf en Branded verblijf.
In nevenstaande figuur zijn de scenario’s
afgebeeld. Elk scenario is hierna verwoord in
een plausibele beschrijving van de markt voor
vaste gasten in 2025. De bedoeling is om de
scenario’s als extreme situaties tegenover
elkaar te zetten, zodat de creativiteit en de
innovativiteit van ondernemers en overheid
wordt geprikkeld. Het kan daardoor aanzetten
om met nieuwe strategieën, concepten,
verdienmodellen, producten of diensten
proactief op veranderende marktomstandigheden te anticiperen.
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De gast centraal
De wereld verandert razendsnel, dus moet een ondernemer niet vanuit het (eigen)
product denken, maar vanuit de markt. Hij zal voortdurend in de gaten moeten houden
hoe de vraag naar vaste accommodaties zich ontwikkelt. Deze vraag wordt beïnvloed
door allerlei omstandigheden in de maatschappij. Dus moeten deze ontwikkelingen op
de voet gevolgd worden en moet de ondernemer regelmatig even de tijd nemen om
na te denken over wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor het eigen bedrijf.
Het devies voor de ondernemer luidt dus:
Zorg voor flexibiliteit in het eigen bedrijf, sta open voor vernieuwing en wees proactief.
Het gebruik van de gegevens uit reserveringssystemen omtrent leeftijd,
groepssamenstelling vormt voor de ondernemer de basis van kennis over de eigen
gasten en het gebruik van de accommodatie. Vraag daarnaast de vaste gasten
regelmatig naar hun tevredenheid, via een eigen onderzoek, via één van de vele
reviewwebsites of via sociale media. U kunt leren van al deze informatie door niet alleen
te reageren op individuele reviews, maar door ook structureel de gemiddelde scores te
volgen. Op reviewwebsites kan de gemiddelde score per maand worden bekeken: wat
is de trend, wordt het beter of slechter en kan dat verklaard worden?
Het is voor de ondernemer cruciaal om te weten wat de eigen gasten belangrijk vinden
en welke interesses men heeft. Probeer daarom gasten met gelijke interesses en
motieven te clusteren op het bedrijf: gasten die komen vanwege sociale contacten bij
elkaar en juist niet tussen gasten die vooral rust en tijd voor zichzelf zoeken. Rondom
interesses (wandelen, fietsen, zeilen, etc.) kunnen zo communities van gasten ontstaan,
hetgeen zorgt voor meer binding tussen gasten onderling en binding met het bedrijf.
Inzicht in motieven en interesses zijn ook belangrijk voor de marketing van het aanbod
voor vaste gasten. Motieven als “een eigen plek om te ontspannen”, “ontsnappen aan
de dagelijkse routine” en “meer tijd (quality time) doorbrengen met familie en vrienden”
zijn belangrijk voor vaste gasten en nemen gezien de sociaal-culturele ontwikkelingen
ook toe in belang. Dit zijn motieven die in de marketingboodschap van aanbieders veel
nadrukkelijker naar voren kunnen worden gebracht, liefst gecombineerd met specifieke
activiteiten en diensten op uw bedrijf of specifieke elementen van de regio.
Bedrijf en de omgeving
Een bedrijf is meestal slechts een schakel in de totaalbeleving die gasten in hun eigen
accommodatie zoeken. En die totaalbeleving wordt bepaald door de zwakste schakel
in de regio. Het landschap en het aanbod van winkels, horeca en recreatie is van
belang voor de gast. Laat daarom als ondernemer bijzondere kenmerken van de
omgeving terugkomen op het eigen bedrijf, zodat het onderscheidend vermogen van
het bedrijf hiermee vergroot wordt ten opzichte van bedrijven in andere gebieden.
Samenwerking rondom dienstverlening en activiteiten
Samenwerking met winkels, horeca en recreatiebedrijven wordt al veelvuldig door
recreatieondernemers toegepast, maar "out of the box-denken" over waarmee men de
gast nog meer van dienst kan zijn tijdens zijn verblijf of hoe nieuwe doelgroepen kunnen
worden aangetrokken is nog geen algemeen gedachtegoed. Zo biedt samenwerken
met zorgaanbieders (apotheek, thuiszorg) bv. kansen voor gasten met een
zorgbehoefte.
Samenwerken rondom financiering
Eén van de kernonzekerheden voor de toekomst betreft de economische structuur en
de rol van financiële dienstverleners. Waar gasten nu nog vaak afhankelijk zijn van
banken voor de financiering van hun accommodatie, is het wenselijk om meer
mogelijkheden en flexibiliteit qua financiering en bezit te kunnen bieden.
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Onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieve financiële arrangementen, in
samenwerking met financiële dienstverleners of juist in samenwerking met (groepen)
particulieren, biedt wellicht extra kansen. Door, naast huur en koop, alternatieve andere
eigendoms- en beheervormen mogelijk te maken en toe te staan wordt de flexibiliteit
vergroot. Gezamenlijk eigenaarschap of hybride vormen met 50% recreatie en 50%
deeltijd wonen, bieden wellicht kansen.
De verblijfsaccommodatie
In alle scenario’s voor de toekomst is het belangrijk om te zorgen dat accommodaties
flexibel ingezet kunnen worden, om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de
markt. De ondernemer dient daarom zoveel mogelijk vraaggericht en faciliterend te
werken in plaats van aanbodgericht en regulerend. Dit leidt tot een hogere
betrokkenheid van de gast tot de accommodatie en het bedrijf. Deze betrokkenheid
wordt nog vergroot wanneer bij het bouwen en onderhouden van de accommodatie in
de toekomst wordt samengewerkt met zowel de gasten als bv. met bedrijven in de
toeleverende industrie, zoals caravanfabrikanten, leveranciers van tentdoek en andere
technologische partners.
Omgaan met een krimpende markt
In de marktprognose is zichtbaar dat voor tweede woningen nog een kleine groei wordt
verwacht, maar dat voor de andere vaste accommodatievormen een terugloop wordt
voorzien. Wanneer er concreet sprake is van een teruglopend aantal vaste gasten op
het bedrijf, moet een bewuste keuze worden gemaakt over de invulling van deze
eenheden. Een mogelijke keuze is het inzetten op een ander segment vaste gasten, met
een andere marketingboodschap, andere diensten, andere accommodatievormen.
Een andere mogelijkheid is het omvormen naar toeristische eenheden. Overigens is ook
in de toeristische markt voor kamperen en bungalows sprake van verzadiging in de
markt, dus hierbij is een onderscheidend concept noodzakelijk.
Ten slotte zijn er diverse bedrijven die ervoor kiezen om tweede woningen en
stacaravans aan te bieden als woonlocatie, bijvoorbeeld voor mensen met een tijdelijke
urgente woonvraag (na scheiding, tussen verhuizingen in), voor arbeidsmigranten of
voor vluchtelingen. Zo’n keuze moet altijd worden bezien in relatie tot de andere gasten
op het bedrijf, omdat andere vormen van gebruik vaak veel effect hebben op de
beleving van bestaande gasten. Bovendien is het van groot belang om al vroegtijdig in
gesprek te gaan met de gemeente, om te bespreken onder welke voorwaarden
(tijdelijke) andere functies mogelijk zijn. Van Nuland & Partners is geen voorstander van
deze keuze, omdat het in veel gevallen ten koste van de (recreatieve) beleving van
zowel park als gasten gaat.
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8.5.

ROOMPOT VAKANTIES, LANDAL GREENPARKS EN CENTER PARCS

Onderstaand een korte samenvatting van de ontwikkelingen bij de drie grootste
aanbieders van recreatiewoningen in Nederland.
Roompot Vakanties is in de afgelopen 50 jaar uitgegroeid tot nationaal marktleider met
een internationaal aanbod in Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken.
Naast het aanbod van vakantiebestemmingen, zowel aan de kust als in het bos, is
Roompot Vakanties ook actief in het management en de exploitatie van
bungalowparken en campings. Er is een sterke aanwezigheid van parken in de
provincie Zeeland, en een gevarieerd aanbod aan vakantieparken in een
aantrekkelijke natuurlijke omgeving in het binnenland.
Met de acquisitie van Hogenboom Vakantieparken in 2009 en de introductie van
Roompot Reizen in 2010, heeft Roompot Vakanties haar aanbod aanzienlijk uitgebreid.
Momenteel biedt Roompot vakanties aan op circa 200 bungalowparken en 23
campings. De vakantieparken bieden een ruime keuze aan accommodaties met luxe
bungalows, chalets, white camp cottages, familievilla's, landhuizen, kampeerplaatsen
en appartementen. De vakantieparken zijn goed gefaciliteerd met onder meer
zwembaden, bowlingbanen, sportfaciliteiten en restaurants.
Roompot Vakanties heeft haar vakantiepark activiteiten de afgelopen jaren ook
uitgebreid met andere diensten, waaronder vastgoedbeheer en speciale
zorgvoorzieningen waaronder nierdialyse en zorg ter plaatse om zorgbehoevenden de
mogelijkheid te geven van hun vakantie te genieten.
Met de komst van de nieuwe aandeelhouder, de Franse investeerder PAI Partners, dat
van Roompot de Europese marktleider wil maken wordt de focus de komende jaren
gericht op restyling van de eigen 32 bungalowparken, met name in Zeeland en NoordHolland, en strategische overnames.
Ook Landal GreenParks (78 parken), onlangs door eigenaar Wyndham Exchange and
Rentals verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Platinum Equity, focust zich
voor wat betreft nieuwe parken vooral op de kust. Het afgelopen jaar openden Strand
Resort Ouddorp Duin (110 bungalows), Vlieduyn (36 appartementen) en Hoek van
Holland, (74 strandwoningen). De laatste uitbreidingen, die gefaseerd gerealiseerd
worden zijn: 't Gooische Hart, vlakbij de Loosdrechtse plassen (60 recreatievilla's), De
Reeuwijkse Plassen (129 waterlodges) en De Waufsberg in Noorbeek (62 woningen).
Naast een preferentie voor waterrijke gebieden, blijkt hieruit dat Landal de afgelopen
jaren, mede met het oog op rust en ruimte, vooral kleinere parken op bijzondere locaties
ontwikkelt.
Center Parcs breidt in Nederland slechts op kleine schaal uit en focust zich meer op het
updaten en verkopen van de bungalows op de bestaande parken en de ontwikkeling
van innovatieve producten, diensten en vooral activiteiten voor alle leeftijden.
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8.6.

LIJST VAN (RECENTE GEREALISEERDE) GROOTSCHALIGE BUNGALOWPARKEN IN NEDERLAND



ParqGreen Landal (270 eenheden): https://www.parqgreen.nl/



Duynhille Roompot (240 eenheden): http://www.parkduynhille.nl/



De Leistert (300+ bungalows, met centrumvoorzieningen op camping):
https://www.leistert.nl/nl/in-beeld



Landal Ouddorp Duin (300+ bungalows):
https://www.landal.nl/parken/strand-resort-ouddorp-duin



Landal ’t Loo (366 bungalows): https://www.landal.nl/parken/landgoed-t-loo



Droompark Maasduinen:
https://www.vakantiegevoel.nl/vakantieparken/nederland/limburg-nl/droomparkmaasduinen/



Landal De Vers Overloon (250 eenheden – reeds een upgrade centrale
voorzieningen en 60 nieuwe bungalows): https://www.landal.nl/parken/de-vers



SuccesParken Landgoed Het Grote Zand (380 eenheden / mix van oud en nieuw):
http://www.hetgrotezand.nl/informatie/plattegrond.html



Noordzee Beach Village (480 eenheden, centrumvoorzieningen hebben
dubbelfunctie voor naastgelegen parken van Roompot):
http://www.noordzeebeachvillage.nl/

Pagina | 48

Vrije tijd is ons werk!
8.7.

BELEGGINGSPROSPECTUS LENAERS MAKELAARDIJ, ROOSENDAAL

Interessante belegging; 2,4 hectare uitgegeven in eeuwigdurend erfpacht.

KOOPSOM:
INKOMSTEN CA. (JAARLIJKSE CANON):

€ 2.250.000,-- k.k.
€ 134.000,-- p.j.

Het bloot eigendom van een perceel grond, ter grootte van totaal twee hectare,
vierenveertig are en achtennegentig centiare (24.498), zijnde de grond gelegen te
Nieuw-Vossemeer, aan en nabij de Polderrijweg, ingericht en bekend als bungalowpark
"Sunclass Nieuw-Vossemeer" (openbare voorzieningen, zoals paden, wegen,
parkeerterreinen en openbaar groen), de 84 bungalowpercelen zijn alle belast met het
eeuwigdurend recht van erfpacht.
Pachters:
De echtpachters bestaan uit privé personen die de woningen recreatief gebruiken
alsmede zakelijke eigenaren die de vakantiewoningen aanbieden aan eigen personeel.
Locatie:
De percelen grond zijn goed gelegen op een rustige en beschutte plek in de directe
nabijheid van diverse recreatie- en watersportmogelijkheden. De percelen grond zijn
bebouwd met gelijkwaardige al dan niet met riet gedekte zomerhuizen met berging,
ondergrond en tuin en verdere aanhorigheden. Het park heeft de naam “Sunclass
Nieuw-Vossemeer”.
Stand en Ligging:
De percelen grond zijn gelegen in een landelijk gebied op de grens van de provincies
Zeeland en Noord-Brabant aan de Schelde Rijnverbinding, nabij camping Mattenburg.
Infrastructuur:
Het object is gelegen nabij de provinciale weg N257, dit is een provinciale weg die door
de provincies Zeeland en Noord-Brabant loopt, van Steenbergen (A4) via de Philipsdam
naar de Grevelingendam (N59) alsmede de provinciale weg N656, een provinciale weg
in de provincie Zeeland, die tussen het stadje Tholen en Sint Philipsland loopt, via OudVossemeer en de Krabbenkreekdam.
Bestemming:
Het object heeft de bestemming ‘’recreatie’’.
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Kadastrale gegevens:
Gemeente
: Nieuw-Vossemeer
Sectie
: D.
Nummer
: (84 kadastrale nummers zijnde de percelen met bungalows)
Gemeente
: Nieuw-Vossemeer
Sectie
: D.
Nummer
: 501 (openbare voorzieningen)
Totaal groot
: 24.498 m²
Soort erfpacht
: Eeuwigdurend recht van erfpacht.
Indexatie
: Jaarlijks 78 woningen, 6 woningen om de 3 jaar.
Condities:
Koopsom

: € 2.250.000,-- k.k.

Rendement:
Koopsom
Kosten koper (ca. 2,5%)*
Totale aankoopkosten
Jaarlijkse canon
Indicatie beheerskosten
Jaarlijkse opbrengsten
Netto rendement (op basis koopsom)

: € 2.250.000,-- k.k.
: € 56.250,-: € 2.306.250,-: € 134.000,-: € 4.000,-: € 130.000,-: 5,7 %*

* Volgens opgave notaris.
* Bij financiering ad. 50% van de totale aankoopsom is het rendement aanzienlijk hoger.
Zekerheidstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom.
Koopcontract:
NVM koopovereenkomst voor Bedrijfs-onroerend goed (model 2000).
Aanvaarding:
In overleg.
Algemeen:
• geen WOZ belasting .
• geen verzekeringspremie.
• geen gemeentelijke heffingen.
• het parkeerterrein is in het bezit van de VVE. De VVE is aansprakelijk voor het
onderhoud.
• 4 percelen onbebouwd.
Bij serieuze interesse gaan wij graag met u in overleg.
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8.8. CONTROLESYSTEMATIEK SNF-CERTIFICERING

Reikwijdte
Huisvestingsondernemingen en werkgevers die tijdelijke arbeidsmigranten (willen)
huisvesten kunnen in aanmerking komen voor in het reguliere SNF-register.
Inspectie-instellingen
Het voldoen aan het SNF-schema wordt beoordeeld door een geaccrediteerde
inspectie-instellingen (door de Raad voor Accreditatie wordt de term
conformiteitsbeoordelings-instantie, CBI, gehanteerd) die geaccrediteerd is op basis van
de vigerende ISO17020-richtlijn door de Raad voor Accreditatie. De inspectie-instelling
moet een overeenkomst hebben met Stichting Normering Flexwonen voor de uitvoering
van de controles op het SNF-schema (de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten
en aanvullende documenten genoemd in het Handboek Normen).
Periodieke controle
Iedere onderneming die in het register vermeld staat moet, om ingeschreven te blijven,
periodiek een nieuwe inspectie te laten uitvoeren.
Steekproef
Er wordt door de inspecteur een steekproef getrokken uit de huisvestingslijst die wordt
overlegd en gecontroleerd bij de administratieve controle (norm 1.1).
Ondernemingen die naast eigen huisvesting ook huisvesting inhuren moeten alle
locaties, dus eigen en ingehuurde locaties, opnemen in de huisvestingslijst. De
steekproef wordt getrokken uit alle locaties.
De bepaling van de steekproef is de verantwoordelijkheid van de inspecteur. Hij dient
zich op basis van de steekproef een goed beeld te kunnen vormen van de kwaliteit van
de huisvesting.
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Voor het bepalen van de steekproef kunnen de volgende uitgangspunten worden
gehanteerd:
• Er moeten altijd ‘nieuwe’ locaties in de steekproef voorkomen vergeleken met de
locaties die in de vorige jaren zijn bezocht (mits er nieuwe locaties beschikbaar zijn)
• Er moet een goede verdeling over de diverse huisvestingsvormen zijn (woningen,
vakantieparken, pension).
• Die goede verdeling impliceert dat als er maar één groot vakantiepark is, waar bv
25% van de bedden op zit, dit tijdens de periodieke controle toch opnieuw
geïnspecteerd wordt.
Afhankelijk van het aantal locaties dat uit de administratie blijkt, wordt de grootte van
de steekproef bepaald. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:
 1-5 locaties: 2 locaties, tenzij er maar één locatie is.
 6-10 locaties: 30%
 11-20 locaties 25%, met een minimum van 3
 21-50 locaties: 20%, met een minimum van 5
 51-100 locaties: 10 locaties
 100 locaties: 15%
Controle per woonvorm
Controle locaties in verhouding tot huisvestingsvorm
Een huisvestingsvorm kan bestaan uit één of meerdere te controleren eenheden.
• reguliere woning: één eenheid
• hotel/pension: ten minste tien procent van de kamers met een minimum van 4
kamers
• wooneenheden in gebouwencomplex: ten minste tien procent van de eenheden
met een minimum van 4 eenheden
• chalets/woonunits: ten minste tien procent van de chalets/woonunits met een
minimum van 4 chalets/woonunits
• huisvesting op recreatieterrein: ten minste tien procent van de chalets/woonunits
met een minimum van 4 chalets/woonunits
Planning
De onderneming levert 1 week voor inspectie een geactualiseerde lijst van locaties,
naar waarheid opgesteld en ondertekend aan de inspectie-instelling. 24 uur
voorafgaand aan de inspectie wordt de onderneming ingelicht over welke locaties uit
de steekproef zijn gekomen en zodoende worden gecontroleerd.
Kwalificatie van de normen
Binnen de normen wordt een onderscheid gemaakt tussen major tekortkomingen, minor
tekortkomingen en aanbevelingen.
• Major tekortkomingen dienen binnen de vastgestelde periode te zijn opgelost en
het aantal major tekortkomingen bepaalt of er een herinspectie moet plaatsvinden.
• Minor tekortkomingen moeten eveneens binnen de vastgestelde periode zijn
opgelost. Een minor tekortkoming die bij een volgende inspectie wederom blijkt,
wordt bij die inspectie aangemerkt als een major tekortkoming.
• Ondernemingen kunnen daarnaast aanbevelingen krijgen, maar zijn vrij hier
invulling aan te geven.
Spoedinspecties
Bij twijfels over de locaties van een geregistreerde onderneming heeft Stichting
Normering Flexwonen de mogelijkheid spoedinspecties te laten uitvoeren.
Gemeentes, inspectie SZW, brandweer en andere overheidsinstanties kunnen in het
geval van gegronde vermoedens Stichting Normering Flexwonen vragen een
spoedinspectie uit te laten voeren.
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8.9. OVERZICHT GEÏNSPECTEERDE WONINGEN

Pagina | 53

Vrije tijd is ons werk!
8.10.

1.

PLAN VAN AANPAK STAYSOLUTIONS

Introductie

1.1
Aanleiding
Voor u ligt het Plan van aanpak voor <ACCOMMODATIENAAM>, waar per <DATUM X>
arbeidsmigranten tijdelijk zullen worden gehuisvest. Om de huisvesting in goede banen
te leiden en de betrokkenen zo optimaal mogelijk te informeren, is het Plan van aanpak
opgesteld door StaySolutions.
Het Plan van aanpak geeft inzicht in de betrokken organisaties, alsook de taken en
verantwoordelijkheden.
Het doel van dit plan van aanpak is om:
 De arbeidsmigranten (hierna te noemen de bewoners) een plezierige
woonomgeving te bieden.
 Betrokken partijen inzicht te geven in de registratie, ondersteuning en begeleiding
van arbeidsmigranten op locatie.
 Betrokken partijen inzicht te geven in de wijze van toezicht op het gebruik van de
accommodatie (met voor-, tussen- en eindinspecties) en de uitvoering van
periodiek onderhoud om de kwaliteit van de accommodatie te behouden.
 Betrokken partijen inzicht te geven in de wijze waarop de communicatie met
omwonenden zal worden uitgevoerd.
…
Over de locatie relevante en praktische informatie vermelden, zoals:
 locatie/vestigingsplaats
 belangrijkste kenmerken accommodatie (grootte, type accommodatie, e.d.)
 informatie over de eigenaar
 toekomst: huisvesting aantal arbeidsmigranten, duur van de huisvesting, etc.
 eventueel toevoegen indien beschikbaar: plattegrond <ACCOMMODATIENAAM>,
zie voorbeeld bijlage E.
1.2

Betrokken partijen

Over StaySolutions
StaySolutions, specialist en marktleider in de flexibele huisvesting van arbeidsmigranten,
biedt sinds 2009 passende oplossingen voor nationale en internationale bedrijven die op
zoek zijn naar tijdelijke woonruimte voor arbeidsmigranten. De accommodaties van
StaySolutions voldoen aan het SNF-keurmerk van Stichting Normering Flexwonen.
In de laatste 2 jaar is StaySolutions gegroeid van 10 medewerkers naar een full-serviceteam van circa 90 medewerkers. Vier business units werken vanuit een eigen expertise
en focus nauw samen om te zorgen voor een integrale flexibele verblijfsoplossing:
 HuurSnel, regelt de naadloze afstemming van de huisvestingsbehoefte met de
opdrachtgevers.
 QualityStay, waarborgt met inspecties en periodiek onderhoud de kwaliteit van de
accommodaties.
 GoodStay, ondersteunt en begeleidt de arbeidsmigranten tijdens hun verblijf en
verzorgt de registratie.
 CleanStay, verhoogt het wooncomfort met professionele schoonmaakdiensten.
In bijlage A treft u meer informatie aan over de organisatie en business units van
StaySolutions.
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Over de eigenaar
Hier een introductie over de eigenaar.
Andere betrokkenen
Hier een introductie over evt. andere betrokken organisaties
1.3 Verantwoordelijkheden
Meerdere
partijen
dragen
<ACCOMMODATIENAAM>.

verantwoordelijkheid

De betrokken partijen zijn:
<NAAM EIGENAAR>, primair
accommodatiebeheer

verantwoordelijk

voor

rond

het

de

huisvesting

organiseren

van

op

het

StaySolutions is met de onderstaande business units verantwoordelijk voor de volgende
zaken (opsomming is onder voorbehoud, nader in te vullen zodra bekend is welke
business units op <ACCOMMODATIENAAM> diensten gaan verlenen:
HuurSnel, is verantwoordelijk wat betreft de huur, verhuurder van gehuurde panden.
HuurSnel verhuurt aan haar relaties woonfaciliteiten die vervolgens ter beschikking
worden gesteld aan arbeidsmigranten
GoodStay, is verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteit van de accommodaties
QualityStay, is verantwoordelijk voor de registratie en begeleiding van arbeidsmigranten
CleanStay, is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de algemene ruimten van
de accommodatie.
Werkgevers
De werkgever ontvangt een eigen inlog voor het digitaal systeem van StaySolutions
zodat hij de eigen locatie en bewoners kan volgen: waar slaapt welke bewoner, zijn er
schades, zijn er klachten, is er sprake van een waarschuwing en of wangedrag. De
werkgever is primair verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de
werkrelatie met de arbeidsmigrant.
1.4 De accommodatie
Het uitgangspunt in de dienstverlening van StaySolutions is dat de accommodatie en
zaken die horen bij de accommodatie in dezelfde kwaliteit en staat worden
onderhouden als bij aanvang van het verblijf van de arbeidsmigranten, afgezien van
normale slijtage en veroudering.
QualityStay is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de accommodatie. De inspecteurs
en onderhoudsdienst zetten daarvoor inspecties en periodiek onderhoud in. Inspecteurs
van QualityStay houden voor-, tussen- en eindinspecties. Zij rapporteren schades en
defecten in een rapportage inclusief foto’s. De onderhoudsdienst van QualityStay pakt
schades en defecten op en handelt deze af, voor zover deze binnen de
huurovereenkomst vallen.
Eventueel toevoegen: Relevante informatie en overige bijzonderheden over de
accommodatie.
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2.

De organisatie

2.1 Uitgangspunten
Kwaliteit, persoonlijke aandacht en beleving zijn de drie pijlers en uitgangspunten in de
dienstverlening van StaySolutions. StaySolutions zet haar deskundigheid en ervaring in
om het verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen in alle opzichten. En wil met die inzet
ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten een aangenaam verblijf hebben en de
omwonenden geen overlast ervaren.
2.2 GoodStay: begeleiding en registratie arbeidsmigranten
De begeleiding en registratie van de arbeidsmigranten wordt verzorgd door GoodStay.
StaySolutions regelt de volgende activiteiten:
 ontvangst van de arbeidsmigranten, begeleiding op locatie en creëren van een
goede woonbeleving
 registratie van de arbeidsmigranten
Op <ACCOMMODATIENAAM> richt GoodStay een kantoor in bij de start van de
huurovereenkomst. Dit kantoor is bedoeld voor de ontvangst van de bewoners, de
plaats waar alle registratie van bewoners plaatsvinden en waar bewoners terecht
kunnen voor vragen. Voor de doelgroep wordt het kantoor goed herkenbaar gemaakt
via Signing (zie Bijlage B) en blijft gehandhaafd gedurende de huurperiode. Op
woonlocaties is de regiobegeleider het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Zij
kunnen terecht voor vragen rond de huisvesting en het verblijf.
2.3 Procedure van ontvangst tot vertrek
Arbeidsmigranten worden bij aankomst door de regiobegeleider geïnformeerd over alle
belangrijke informatie rond het verblijf. De arbeidsmigranten krijgen een introductievideo
(zie bijlage F) te zien met daarin de gang van zaken en de gedragsregels zoals
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (zie 2.4 en bijlage C). Vervolgens begeleidt
de regiobegeleider de arbeidsmigrant naar het woonobject en volgt de
incheckprocedure.
GoodStay volgt een standaard incheck -en uitcheckprocedure. Deze procedure houdt
in:
 controle van de ID’s
 digitaal vastleggen van relevante informatie in het Bewonersregister en een
actuele foto van de bewoner
Alle mutaties op een woonlocatie moeten door de uitzendbureaus digitaal worden
gemeld naar registratie@goodstay.nl. Op basis daarvan weet GoodStay altijd welke
nieuwe bewoners er komen, wie er gaat verhuizen of vertrekken.
In het Bewonersregister wordt door StaySolutions relevante informatie van de bewoners
bijgehouden. Hierbij worden de actuele richtlijnen van de Privacywetgeving AVG
aangehouden. Dit geldt ook voor het delen van de informatie met betrokken partijen,
b.v. met de gemeente.
De volgende informatie wordt geregistreerd:
 welke bewoner in welke kamer verblijft
 de werkgever van de bewoner
 de opdrachtgever
 de geboortedatum
 de nationaliteit
 verblijfsduur
Het onderstaande voorbeeld van een registratie is vanwege de privacy gefingeerd:
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Na het voltooien van de incheckprocedure is de arbeidsmigrant officieel bewoner van
<ACCOMMODATIENAAM> en geregistreerd in het Bewonersregister van StaySolutions.
Met de bewonersregistratie hebben de betrokken partijen actueel inzicht in wie er
verblijft en overnacht op de locatie, en wat er gebeurt op de locatie, inclusief eventuele
bijzonderheden en incidenten.
Voor de volledigheid ontvangt de bewoner in kwestie ook het Incheckformulier digitaal
per e-mail. Een voorbeeld van het Incheckformulier vindt u in bijlage G. Dit formulier is
toegankelijk voor de opdrachtgever, eventuele overheden en daarnaast ook voor de
werkgever(s). Gedurende het verblijf van een bewoner wordt alles aan hem of haar
gekoppeld. Gebeurtenissen als verhuizing naar een andere woning, technische
meldingen en eventueel overige zaken op persoonsniveau worden vastgelegd.
Voor wat betreft het vertrek van bewoners gaat dit op nagenoeg dezelfde wijze als bij
aankomst. Het vertrek wordt gemeld en de bewoner in kwestie krijgt bezoek van de
regiobegeleider. Ze maken een afspraak voor het uitcheckmoment, waarbij de
verblijfsruimte waar de bewoner heeft geslapen wordt nagelopen en de sleutel wordt
ingeleverd, waarna de bewoner de locatie kan verlaten.
2.4 Huishoudelijk reglement
Regiobegeleiders van GoodStay controleren op de woonlocatie de accommodaties
regelmatig op orde, hygiëne en netheid. Zij houden dit bij door middel van issuemanagement. Voor de werkgever zijn de resultaten daarvan in het digitaal systeem te
controleren aan de hand van issue-buttons.
Voor de bewoners gelden duidelijke gedragsregels, die persoonlijk en in de
accommodatie worden gecommuniceerd via het GoodStay Huishoudelijk reglement.
De gedragsregels hebben als doel:
 behoud van kwaliteit van de accommodatie
 het creëren van een plezierige en schone leefomgeving voor de bewoners
 behoud van een veilig gevoel van zowel de arbeidsmigranten en als de
omwonenden
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voorkomen overlast en ongewenst gedrag (geweld, overmatig alcoholgebruik,
drugsgebruik, e.d.) via het Zero Tolerance beleid

Door een persoonlijke benadering en een heldere communicatie is de ervaring dat dit
positief uitwerkt op de sfeer en naleving. Uiteraard moeten alle bewoners zich ook
houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Mochten er regels – zowel wettelijke
regels als uit het Huishoudelijk Reglement - worden overtreden, dan onderneemt
GoodStay actie door het gesprek aan te gaan, een officiële waarschuwing te geven of
onmiddellijk over te gaan tot uitzetting.
StaySolutions legt alle overtredingen vast in het registratiesysteem. Het uitbrengen van
de 2e officiële waarschuwing leidt tot vertrek van de betrokken bewoner. Werkgevers
ontvangen, net als de bewoners zelf, bij het uitdelen van een officiële waarschuwing,
automatisch een kopie van deze waarschuwing via het digitaal systeem, met notificatie
dat bij herhaling of een volgende waarschuwing uitzetting volgt. In de brief van
uitzetting die dan volgt staat het verzoek om de woning te verlaten binnen een
overeengekomen termijn. Indien een bewoner wordt uitgezet vanwege het Zero
Tolerance beleid, is hij/zij ook niet meer welkom op een andere locatie waar
StaySolutions actief is.
In bijlage C treft u het Huishoudelijk Reglement aan van GoodStay.
2.5 Sociale borging
StaySolutions hecht veel waarde aan een positieve beleving voor de bewoners en
omwonenden. Het is van groot belang dat de huisvesting probleemloos voor de
bewoners en de woonomgeving verloopt. Dit noemen wij de sociale borging.
Om deze sociale borging te realiseren passen wij zoveel als mogelijk de volgende
maatregelen toe:
 Heldere communicatie over processen en regels richting bewoners.
 Een goede bereikbaarheid en communicatie (zie bijlage H) voor bewoners en
omwonenden voor de ontvangst, het verblijf en afhandeling van eventuele
ongewenste effecten.
 Waar mogelijk een goede man/vrouw verdeling in de woningen, zodat er
woongemeenschappen ontstaan met een inherente sociale balans.
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Bijlage A
Praktische informatie StaySolutions
T.z.t. de contactpersonen vermelden.
Bijdorpplein 9-11
2992 LB Barendrecht
Algemeen nummer: 088-0122650
www.huursnel.nl
info@huursnel.nu
Over StaySolutions
StaySolutions is een betrokken, deskundige partner in de flexibele huisvesting van
arbeidsmigranten. Sinds de oprichting in 2009 maakt StaySolutions met haar 3 pijlers kwaliteit, persoonlijke aandacht en beleving - het verschil voor opdrachtgevers en
arbeidsmigranten.
Vanuit het motto “Wij regelen het” brengt StaySolutions vraag en aanbod voor (tijdelijk)
verblijf van arbeidsmigranten optimaal bij elkaar. En zet StaySolutions– met de business
units HuurSnel, QualityStay (Inspections en Support), GoodStay en CleanStay - 24/7 in om
de kwaliteit van de accommodaties te waarborgen, aanbod te realiseren, de
arbeidsmigranten een aangenaam verblijf te bieden en te begeleiden op haar
accommodaties. Alle accommodaties voldoen aan het SNF-kwaliteitskeurmerk van
Stichting Normering Flexwonen (zie bijlage D).
Hieronder treft u een beknopt organogram aan en een toelichting op de business units:
Organogram StaySolutions
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HuurSnel
HuurSnel is de organisatie die de objecten op de woonlocaties huurt
van de opdrachtgever, in dit geval <ACCOMMODATIENAAM>. Op
haar beurt verhuurt zij de woningen door aan uitzendorganisaties.
HuurSnel maakt afspraken met de opdrachtgever en vertaalt deze
vervolgens weer met de huurder. Op deze manier is het voor alle
betrokkenen vanaf het begin duidelijk wat ervan eenieder wordt
verwacht. Contractueel is HuurSnel dus de spin in het web en zorgt
dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.
De accountmanagers van HuurSnel zijn ook het eerste aanspreekpunt mochten er
zaken zijn die besproken moeten worden binnen de samenwerking. Het voordeel van
het werken met een organisatie als HuurSnel is dat de opdrachtgever altijd een
aanspreekpunt
heeft.
HuurSnel
zorgt
vervolgens
dat
de
verschillende
bemiddelaars/uitzendbureaus van deze zaken op de hoogte worden gebracht en ziet
er ook op toe dat de afspraken worden opgevolgd. Onze dienstverlening is zo ingericht
dat er duidelijke en heldere afspraken worden gemaakt en we vragen rond de
huur/verhuur direct oppakken.
QualityStay
QualityStay is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
accommodatie (afgezien van normale slijtage en
veroudering). De inspecteurs van QualityStay Inspection
verrichten periodieke controles in de objecten door
middel van voor-, tussen- en eindinspecties. Op deze
manier vindt er controle plaats op de wijze waarop de
bewoners omgaan met het woonobject. QualityStay
bewaakt de kwaliteit van de objecten en daar waar nodig kan de Onderhoudsdienst
van QualityStay Support of <ACCOMMODATIENAAM> zelf in actie komen. QualityStay
Support maakt overzichtelijke rapportages van de schades en defecten, inclusief foto’s.
Afhankelijk van de afspraken onderneemt de Onderhoudsdienst van QualityStay actie
of de Technische Dienst van de accommodatie.
GoodStay
GoodStay is de organisatie die verantwoordelijk is voor
het welzijn van de eindgebruiker in zijn of haar
woonobject. De regiobegeleider zorgt voor een goede
ontvangst van de bewoners en is verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken op de woonlocatie.
Daarnaast draagt de regiobegeleider zorg voor de orde,
rust en netheid op een woonlocatie, zowel binnen als
buiten de woonobjecten. Indien op een woonlocatie meer dan 100 arbeidsmigranten
wonen dan is de regiobegeleider zelf ook op de locatie woonachtig. Wanneer de
locatie groter is dan 300 personen is het noodzakelijk dat er een centraal GoodStay
kantoor aanwezig is, waar nieuwe bewoners zich kunnen melden en bestaande
bewoners terecht kunnen met hun vragen. De regiobegeleiders ontvangen vanuit onze
organisatie daar waar nodig ondersteuning.
CleanStay
CleanStay verricht uiteenlopende werkzaamheden rond
de
eindschoonmaak
van
een
accommodatie.
Werkzaamheden die CleanStay uitvoert zijn gericht op het
verhogen van het welzijn van de bewoners en behoud
van de kwaliteit van de accommodatie. De medewerkers
van CleanStay kunnen de algemene ruimten en
algemene natte ruimten schoonmaken.
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Bijlage B
Signing: heldere communicatie op locatie
Zichtbaarheid van de organisatie op een
(woon)locatie
is
voor
StaySolutions
essentieel
voor
een
duidelijke
communicatie richting bewoners en
omwonenden. Zie hier een voorbeeld van
één van onze (woon)locaties waar de
business unit GoodStay actief is.
Een goede signing maakt duidelijk waar
men terecht kan voor informatie en
vragen.
Bijlage C
Huishoudelijk Reglement van GoodStay
Zoals in het Plan van aanpak staat omschreven, hecht StaySolutions veel waarde aan
kwaliteit, persoonlijke aandacht en beleving. Daarbij hoort ook transparantie en
openheid in de communicatie. Zo willen wij dat er nooit onduidelijkheid is over de
huisregels/afspraken op een woonlocatie. Op deze manier weet iedereen waar hij/zij
aan toe is en kunnen er geen misverstanden ontstaan.
Bij aankomst ontvangt iedere bewoner een kopie van het Huishoudelijk Reglement van
GoodStay en in de woningen zijn deze ook, in meerdere talen, opgehangen.
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Bijlage D
Kwaliteitsbeleid: SNF-keurmerk
Het SNF-keurmerk is een kwaliteitskenmerk, dat aangeeft dat een organisatie in de
flexibele huisvestingsbranche voldoet aan de norm voor huisvesting van
arbeidsmigranten. Al onze woonobjecten voldoen aan dit keurmerk. StaySolutions ziet er
periodiek op toe dat alles op orde en actueel blijft. Denk hierbij aan de keuring van de
cv-installatie, keuringstatus van aanwezige brandpreventie, etc.
Afbeelding: voorbeeld uit de SNF-richtlijnen
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Certificaat SNF-keurmerk 2018
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Bijlage E
(woon)Locatie plattegrond fictief voorbeeld

Bijlage F
Instructievideo GoodStay
De instructievideo kunt u bekijken via de volgende link: goodstay.nl/GoodstayNL.mp4
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Bijlage G
Incheckformulier GoodStay

Bijlage H Communicatie Omwonenden
Hier komt eventueel informatie (bijvoorbeeld pdf) over de communicatie met
omwonenden. Bijvoorbeeld een Bewoners(informatie)kaartje dat door StaySolutions kan
worden verspreid onder direct omwonenden.
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