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Aanwezig Gemeente Steenbergen: mevrouw S. Bolten (burgemeester) de heer A. van Kesteren 
(wethouder, adviseur bestemmingsplan), de heer C. van Geel (wethouder, huisvesting 
arbeidsmigranten), mevrouw J. Leloux (secretaris), de heer J. Peijs 
(beleidsmedewerker handhaving), de heer M. de Jong (beleidsmedewerker RO), 
mevrouw S. van Loon (notuliste) 
Extern: de heer M. Tonissen en mevrouw A. Schreurs (Camping Matenburg en De 
Praeter) 

1. Opening 
De burgemeester heet iedereen welkom. Voor dit overleg zijn de eigenaren en exploitanten van 
Camping Mattenburg en Bowlinghut De Praeter uitgenodigd. 
Naast dit overleg vinden er nog overleggen plaats met andere belanghebbende partijen. 28 augustus 
2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de huisvesters I tuinders. Vanmorgen heeft er eerst 
een gesprek plaatsgevonden met andere eigenaren en vervolgens is er gesproken met de verzoekers 
tot handhavend optreden en Sunclass Recreatief. Woensdag 19 september 2012 is er nog een 
gesprek met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer. 
De burgemeester stelt voor een kennismakingsronde te doen. Er wordt afgesproken dat er een verslag 
wordt gemaakt van het gesprek. Als alle partijen akkoord zijn met het verslag wordt het openbaar 
gemaakt. Hetzelfde gebeurt bij de andere overleggen. De burgemeester geeft aan een open gesprek 
te willen voeren, om een goed beeld te kunnen vormen van de situatie op het Sunclasspark. 

De heer Tonissen ervaart het Sunclasspark momenteel als een bron van ergernis. Er wordt geregeld 
overlast ondervonden. Ook is er een toenemende mate van (een gevoel van) onveiligheid, ook bij de 
recreanten op zijn bedrijf. Campinggasten zien de ontwikkelingen ook rondom het park en zijn bezorgd 
om de toekomst. De camping heeft vaste gasten die er al 45 jaar komen. Ook zijn er enkele gasten die 
zich openlijk uitlaten over de waardedaling van hun stacaravan of chalet bij eventuele verkoop doordat 
de omgeving minder aantrekkelijk is geworden door de huidige invulling van Sunclass Deelhoeve. De 
uitspraken van voormalig wethouder de Koning over de handhaving per 31 december 2012 gaf de 
recreanten vertrouwen in de toekomst. Zij zijn dan ook zwaar teleurgesteld in het college van de 
gemeente Steenbergen doordat er nu een andere houding wordt aangenomen. 
De arbeidsmigranten komen van het platteland van Oost-Europa en hebben moeite met de normen en 
waarden van Nederland. Ze hebben geen sociale kennis c.q. inburgering gehad. De huisvesters I 
tuinders begeleiden de werknemers niet. Er is geen goed integratietraject. De arbeidsmigranten 
worden aan hun lot overgelaten. 
Daarnaast verblijven er nog personen op het park met een mogelijke criminele achtergrond. 
De arbeidsmigranten veroorzaken veel geluidsoverlast (sleutelen aan auto's, draaiende motoren en 
muziek). Tevens wordt er veel geschreeuwd en gegild. De arbeidsmigranten geven een geheel andere 
geluidsinvulling aan het park dan indien er enkel recreanten zouden verblijven. 
De migranten komen ook op de camping. Er zijn al pogingen tot diefstal geweest.^ Er zijn al diverse 
diefstallen geweest en pogingen daartoe). Hierbij aangetoond dat het gaat om arbeidsmigranten. 
Recent heeft de politie nog een persoon meegenomen van de camping. 
Ook staan er geregeld arbeidsmigranten in de tunnel gelegen bij de camping. Inwoners uit 
Nieuw-Vossemeer en campinggasten vermijden deze tunnel. 

Afwezig M. Termeer (wethouder), L. Heijmans (wethouder) 



De camping ondervindt ook financiële hinder. Er is sprake van inkomstenderving en imagoschade. 
Men denkt dat er op de Mattenburg ook arbeidsmigranten verblijven en West-Brabant heeft, mede als 
gevolg van het aantal arbeidsmigranten, een slecht imago voor (verblijfs)recreatie (vermelding in het 
tijdschrift Vrijetijdshuis). 16jaar geleden werdhet Sunclasspark door veel Duitse toeristen bezocht. 
(Tot 2007 werd het Sunclasspark door vele Duitse toeristen bezocht die er een bungalow huurden 

gedurende een week of lang weekend.) Dit bracht een flinke toeristische besteding in nieuw 
Vossemeer en omgeving.Nu 
resteren er nog enkele Duitse eigenaren. Welke inkomstenderving is er op het recreatiebedrijf. 
Op camping Mattenburg staan enkele staanplaatsen leeg en dit aantal neemt per jaar toe. Op dit 
moment zijn er 8 lege plaatsen en voor 2013 komen er 3 bij wat het totaal maakt op 11. Dit met de 
wetenschap die we op dit moment hebben. De inkomstenderving op de horeca is lastiger 
te bepalen. 
De heer Tonissen vraagt hoe de gemeente Steenbergen zich in de toekomst recreatief wil 
ontwikkelen. Cijfer en trendrapportage Vrijetijdshuis. http://www.vrijetijdshuis.nl/vrijetijdssector-in-
cijfers-trendrapportage-en-factsheets/ 
Als de gemeente zich richt op recreatie (door de gemeenteraad vastgestelde recreatiebeleid I 
structuurvisie), dan moet het Sunclasspark ook weer recreatief worden. Als de gemeente het echt wil, 
dan kan het weer een mooi park worden. Het gebied er omheen biedt veel recreatiemogelijkheden. 
Uitbreiding van toerisme en recreatie moet niet enkel in de kern Steenbergen plaatsvinden 
(jachthaven), maar ook in Nieuw-Vossemeer. 

2. Aanleiding 
Wethouder Van Geel is verantwoordelijk voor de huisvesting van de arbeidsmigranten en geeft aan 
dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van juli 2012 een motie heeft aangenomen met 
betrekking tot het Sunclasspark. De motie is ingediend vanwege een verzoek van de huisvesters op 
het Sunclasspark (18 juni 2012). Essentie van de motie: Zo snel mogelijk een concrete oplossing voor 
de ruimtelijke status van de Sunclass deelhoeven uit te werken, die op een zo groot mogelijk 
draagvlak onder de betrokkenen mag rekenen. 
Er wordt aangegeven dat het college geen medewerking verleend aan het ingediende verzoek van de 
huisvesters van 18 juni 2012. Dit verzoek is onvoldoende uitgewerkt. De gemeente heeft 
randvoorwaarden opgesteld voor het uitwerken van een principeverzoek door de huisvesters. Deze 
randvoorwaarden komen gedeeltelijk voort uit de overleggen over Stella Maris. Graag ontvangen wij 
van alle belanghebbende partijen desgewenst een reactie op deze randvoorwaarden. Acceptabele 
voorstellen voor het aanpassen van de randvoorwaarden kunnen dan worden verwerkt in de 
voorwaarden. Ook wordt er medegedeeld dat het college de huisvesters I tuinders heeft verzocht om 
periodiek een verblijfsregistratie te overhandigen. Het college wil weten wie er op het park verblijft. 
Hiervoor zijn twee redenen, namelijk: (1) in het kader van veiligheid en/of het bieden van hulp bij 
calamiteiten wil het college weten wie er op het park verblijft en (2) controleren of er wel of niet wordt 
voldaan aan de regels uit het geldende bestemmingsplan (niet permanente huisvesting door een 
huishouden). Alle kosten voor het uitwerken van een principeverzoek en een eventuele wijziging van 
het bestemmingsplan, inclusief planschade, is voor rekening van de initiatiefnemers. In het park moet 
een kwaliteitslag worden gemaakt. Er moeten handhaafbare regels komen. Ten slotte moet het 
verzoek voldoen aan het maatschappelijk verantwoorde huisvesting. Er moet bijvoorbeeld geen 
overbewoning zijn. 

De heer Tonissen en mevrouw Schreurs vinden het belangrijk dat in de randvoorwaarden wordt 
opgenomen dat er ook zorg moet worden gedragen voor de netheid van de omgeving. Voorbeelden 
zijn het vele zwerfafval wat de arbeidsmigranten achterlaten tijdens hun wandeling naar het dorp en 
terug en het strandje aan het Schelde-Rijnkanaal. Hier verblijven de migranten graag in hun vrije tijd 
en laten bergen met rommel achter. 

3. Doel van het overleg 
De burgemeester geeft aan dat er een kwalitatief hoogwaardig plan moet worden uitgewerkt. Een 
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goede inburgering van de arbeidsmigranten maakt hier onderdeel vanuit. Nu zorgen de werknemers I 
verblijvers op het park voor problemen. De huisvesters I tuinders moeten er op aandringen dat het 
gedrag van de mensen moet veranderen. 
De heer Tonissen geeft aan dat in het verleden de tuinders gebeld konden worden bij problemen, 
maar dat heeft niet gewerkt. Bij problemen wordt nu meteen de politie gebeld. 
De heer Tonissen vraagt zich af waarom de gemeente meewerkt aan een principeverzoek. Waarom 
wordt het recreatiebeleid niet uitgevoerd. 
De burgemeester geeft aan dat er binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan ook 
arbeidsmigranten op het Sunclasspark kunnen verblijven (niet permanente huisvesting van een 
huishouden). Daarnaast is handhaving juridisch gezien mogelijk, maar complex. Het is van belang dat 
er een goede oplossing komt voor het Sunclasspark. De handhavingsverzoeken liggen er en het is 
duidelijk dat de situatie verbeterd moet worden. Er wordt uitvoering gegeven aan de door de 
gemeenteraad aangenomen motie. 
De heer Tonissen geeft aan dat in het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten staat vermeld dat er op 
vakantieparken I recreatieparken geen arbeidsmigranten mogen verblijven. Door de gemeente wordt 
aangegeven dat op grond van het geldende bestemmingsplan recreatie wel is toegestaan, maar geen 
verplichting is op het Sunclasspark. In juridische procedures is het aan de rechter om hierover een 
rechterlijke uitspraak te doen. 
De burgemeester vraagt de heer Tonissen wat er kan worden gedaan om de overlast van het 
Sunclasspark weg te nemen voor De Mattenburg en De Praeter. Kan een andere indeling van het park 
en/of toezicht uitkomst bieden? De heer Tonissen ziet geen oplossing. 
Vervolgens vraagt de burgemeester of er al op korte termijn een 'kleine' verbetering kan worden 
gerealiseerd. De heer Tonissen geeft aan dat er iets kan worden gedaan aan de verkeersveiligheid bij 
de bocht Assumburg - Veerweg. De gebruikers van het Sunclasspark rijden gevaarlijk (vele kleine gele 
auto's). De aanleg van verkeersdrempels is welkom. 
De heer Thonissen geeft aan dat er een goede oplossing moet komen voor het Sunclasspark in de 
vorm van een recreatief Sunclasspark. Recreatie is een pijler van het gemeentelijke en regionale 
beleid. Deze pijler moet worden uitgevoerd. 
De burgemeester geeft aan dat er een goede oplossing moet komen voor het Sunclasspark. Er moet 
een zodanig plan worden uitgewerkt dat het Sunclasspark past in haar omgeving, net zoals Stella 
Maris. 
De heer Tonissen geeft aan principieel tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op het 
Sunclasspark te zijn. omdat het park benut moet worden zoals het in zijn oorsprong bedoeld is; 
recreatief door toeristen! 

4. Vervolgafspraken 
De burgemeester geeft aan dat het verslag wordt nagezonden. Er kan worden gereageerd op het 
verslag en op de randvoorwaarden die reeds zijn uitgedeeld tijdens het gesprek. Na uw akkoord wordt 
het verslag openbaar. 
Nadat de verschillende overleggen met de belanghebbende partijen hebben plaatsgevonden worden 
alle partijen mogelijk nog vooreen gezamenlijk overleg uitgenodigd. 

5. Rondvraag 
De heer Tonissen geeft aan dat de erfpachtovereenkomst tussen hem en de gemeente in 2014 
afloopt. Zorg ervoor dat het toerisme niet kapot wordt gemaakt. Zorg voor een toekomst voor dit 
recreatieve familiebedrijf. 

6. Sluiting 
De burgemeester dankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit het gesprek om 13.15 uur 



Akkoord namens het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

c 
drs. S.C.C.M. Bolten J.M.W.H. Leloux 


