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Geachte leden, 

RAAD/CIE 
dd nr 

Bijgaand zend ik u een afschrift van mijn faxbericht van heden aan het College van B&W 

die ik tevens per post heb gezonden. Ik mag u wel naar de inhoud ervan verwijzen. 

Inmiddels verblijft, 

Hoogachtend, 

Mr A.P.E. de Brouwer 

bijlage 

Gelden van derden 18.43.37.828 
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald 
Any liability shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability policy in the matter concerned 
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Geacht college, 

Namens cliënten, van wie u bijgesloten een overzicht aantreft, wend ik mij tot u ter zake 

het navolgende. 

Sinds 2009 dreigt uw college met handhavend optreden, onder meer jegens cliënten. Dit 

handhavend optreden heeft verband met mogelijke overtredingen van het bestemmingsplan 

dat geldt ter plaatse van het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer, u wel bekend. 

Naast het feit dat u enkele malen een gewijzigde visie op de uitleg van dat bestemmingsplan 

heeft verkondigd, zoals laatstelijk in uw vooraankondiging handhaving van juni j l . waar

door er steeds minder overtredingen aan de orde zouden zijn, blijft uw college zich op het 

standpunt stellen dat cliënten in strijd zouden handelen met het ter plaatse geldend bestem

mingsplan. 

U heeft sinds eind vorig jaar het aantal controles op het park met alle overlast van dien op

gevoerd en ook na uw vooraankondiging heeft u herhaalde malen controles uitgevoerd. 

Inmiddels is het september 2013 en cliënten noch andere huiseigenaren voor zover hen be

kend, hebben van u een tegen hen gericht handhavingsbesluit mogen ontvangen. 
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Dat is opmerkelijk aangezien de vooraankondiging dateert van juni j l . en op dat moment u 

naar uw eigen inzicht toch al voldoende informatie voorhanden moet hebben gehad omtrent 

de beweerdelijke overtredingen. 

Het voortzetten van die controles na de vooraankondiging en de wijze waarop bewoners 

worden bejegend tijdens die controles en waarbij men zonder het tonen van machtigingen 

tot binnentreden tegen de wil van de bewoners woningen binnenloopt, kan cliënten niet tot 

een andere conclusie brengen dan dat de controles niet bedoeld zijn om te worden gevolgd 

door een handhavingsprocedure maar dat de controles het doel op zich zijn. Daarmee 

maakt u oneigenlijk en daarmee onrechtmatig gebruik van uw bevoegdheid controles op het 

park uit te laten voeren. 

Naast de ongemakken voor de betreffende bewoners leveren de controles ook zeer nega

tieve publiciteit op en daarnaast ook schade als het gaat om de verhuurbaarheid van de wo

ningen. Voor die schade stellen cliënten u hierbij (wederom) aansprakelijk. 

Cliënten stellen u voor de volgende keuze: 

- U zendt uiterlijk 20 september a.s. aan cliënten die het aangaan een handhavingsbesluit 

zodat de procedure (eindelijk) wordt gestart; 

- U zendt geen handhavingsbesluit aan cliënten en u onthoudt zich van controles jegens 

cliënten op Sunclasspark. 

Indien uiterlijk 20 september a.s. nog immer geen handhavingsbesluit aan cliënten is ver

zonden en u vervolgens weer tot controles overgaat op het park zullen cliënten zich tot de 

rechter wenden met het verzoek u een verbod op te leggen dergelijke controles nog uit te 

voeren op straffen van een dwangsom, welke dwangsom aanzienlijk hoger zal zijn dat de 

dwangsom wegens het niet tijdig nemen van een besluit zoals die thans reeds is verbeurd 

jegens de verzoekers tot handhaving. 

Volledigheidshalve zond ik een afschrift van deze brief aan uw gemeenteraad. 
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Inmiddels verblijft, 

Hoogachtend, 

Mr A.P.E. de Brouwer 

bijlage 
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