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Geachte heer Van den Berge, 

PvdA Steenbergen 
W.J. van den Berge 
Prins Florisstraat 28 
4671 GP DINTELOORD 

Steenbergen, 21 december 2011 VERZONDEN 
tl OEC. 2011 % 

Op 28 november 2011 heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur ingediend inzake Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. U heeft verzocht een 
afschrift te ontvangen van: 
- de rapportage van de bevindingen zoals die zijn opgesteld van de controleactie(s) op het 
Sunclasspark in Nieuw-Vossemeer op of omstreeks 17 november 2010; 

- het bijbehorende dossier met documenten; 

- inclusief de beleidsdocumenten die ten grondslag liggen aan het bestuurlijk handelen. 

Toewijzen verzoek 
Uw verzoek wordt toegewezen en in de bijlagen treft u de verzochte documenten aan. U 
ontvangt: 

1. De verzoeken tot handhaving, ontvangstbevestigingen en overige 
correspondentie; 

2. Nota college burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2011; 
3. Het rapport van bevindingen van 17 november 2010; 
4. De brieven die naar verzoekers zijn verzonden d.d. 7 april 2011; 
5. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 26 april 2011; 
6. Correspondentie van Jansen C S . Advocaten, familie Hermann, gemeente 

Steenbergen en Woodrow Alpha C V . 

Bezwaar 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, wiens belang rechtstreeks betrokken is bij dit 
besluit, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij 
ons indienen. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6,4650 AA Steenbergen. 

De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na verzenddatum van dit 
besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam 

i.a.a.: Griffier 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord® bel 140167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt 
opgeschort. U kunt indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat vereist, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, Postbus 90110, 4800 RA Breda 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voorwaarde is wel dat u ook een 
bezwaarschrift bij ons heeft ingediend en dat sprake is van spoedeisend belang. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

Mr. J.M.W.H. Leloux ooge rn 

i.a.a.: Griffier 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 140167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
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lm Vogelsang 11 
56651 Niederzissen 
Duitsland 
e-mail. mh.ihermann@yahoo.de 

Tel.: 0049 2636 6701 

Aan de gemeente Steenbergen 
Postbus 6 
4650 A A Steenbergen 
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Verzoek tot handhaving 

Hiermee verzoeken wij u om handhavend op te treden over de bestemming van het park 
Sunclass Deelhoeve met adres Park aan het Veer. 

Wij en veel andere bewoners kochten hier een recreatiewoning alleen te gebruiken als 
recreatiewoning. Door de huidige omstandigheden (wij beschreven die o.a. reeds in onze brief 
van 19 mei) is het niet meer mogelijk in onze woningen te recreëren. 

Steeds meer mensen zijn moedeloos geworden en hebben de hoop op verbetering opgegeven. 
Het huidige bestuur wordt overheerst door het doel een huisvestingsplek voor EU-
werknemers te maken van het park. De belangen van de recreatieve bewoners wordt 
geenszins meer behartigd. In tegendeel, het leven wordt hen hier ondragelijk gemaakt. 

Het mag toch niet mogelijk zijn, dat wij, die legaal gebruik van ons huisje maken, verdreven 
worden door mensen die hun huisjes illegaal gebruiken. 

Hoogachtend, 
Hans-Jürgen en Margo Hermann 

Bijlage: Kopie van onze akte van levering 
Brief van 19 mei als kopie 



HansJürgen Hermann Niederzissen, den 19.05.09 

lm Vogelsang 11 
56651 Niederzissen 

gemeente Steenbergen 
postbus 6 

4650 AA Steenbergen 

Ihr Schreiben vom Mai 09 über die Hausnummern und Umbenennung in Park aan het Veer. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hoogendoom, 

in Ihrem Schreiben sprechen Sie, dass der Park aan het Veer in einem Feriengebiet liegt. Leider ist es 
im Moment nicht mehr möglich hier Ferien zu machen. Von den ca. 90 Ferienwohnungen werden nur 
noch 20 als Ferienwohnung genutzt. Davon möchte ein Drittel ihr Haus auch noch verkaufen. 20 
Wohnungen werden dauerhaft bewohnt und 50 Wohnungen werden von den Bauem an 
osteuropaische Gastarbeiter mit Gewinn vermietet. Es sind somit immer zwischen 100 und 200 
Polen im Park. Dieser hohe Anteil der Fehlbelegung durch die Bauern führt zu: 

Vermüllung Bierdosen, Wodkaflaschen bis hin zu gebrauchten Kondome 

Larm innerhalb und aulserhalb der Hauser liegt der Larmpegel sehr hoch 

Alkoholmissbrauch alkoholisierte Bewohner, teilweise schon mittags 

Brandgefahr ist erheblich gestiegen 

Prostitution war zeitweise ein Thema 

Vor 3 Jahren ist der Park zum gröRten Teil von Ferienbewohner benutzt worden. Die oben 
angesprochenen Punkte waren kein Thema. Die oben angesprochen Punkte führen auch dazu, dass 
unsere Kinder nicht mehr in den Park wollen und es auch unter diesen Umstanden kaum noch 
möglich ist, Freunde und Bekannte einzuladen. Wir waren aktuell vom 8-10 Mai im Park und die 
Situation hat sich keineswegs gebessert (Anlage Schreiben von mir an den Vorstand der W E 
Sunclass ).Eine Erholung im Park war unmöglich. 

Hauptproblem um die Situation zu verbessern ist die Zusammensetzung des Vorstandes des W E . 3 
von 5 Vorstandsmitgliedern sind die Hauptverursacher der Fehlbelegung und haben wenig Interesse 
an normalen Verhaltnissen im Park. Die Fehlbelegung bringt auch einen grolSen Schaden für Nieuw-
Vossemeer und der gemeente Steenbergen. Alle noch gebliebenen Ferienhausbesitzer hangen mit 
grolsem Herzen an dieser wunderschönen Umgebung und wünschen sich wieder eine Situation um 
wieder richtig Ferien machen zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einem Dialog zu 
diesem Thema kommen können. Meine Frau, Margo Hermann, ist auch im Vorstand des W E . Sie ist 
in Rotterdam geboren und hat Niederlandisch und Deutsch als Muttersprache. Sie wird dieses 
Schreiben übersetzen. 

Mit freundlichen GrüBen 
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De h e e r HANS JÜRGEN HERMANN 
e n m e v r o u w M A R I A JOHANNA GOSINA 
B O S S C H A A R T , e c h t g e n o t e n , samen w o n e n d e 
t e N i e d e r z i s s e n , Im V o g e l s a n g 1 1 ; 

VdVt 
H e t e e u w i g d u r e n d r e c h t v a n e r f p a c h t 
v a n h e t p e r c e e l g r o n d m e t de e i g e n d o m 
v a n de d a a r o p s t a a n d e r e c r e a t i e b u n g a l o w , 
s t a a n d e e n g e l e g e n i n h e t S u n c l a s s 
B u n g a l o w p a r k , V e e r w e g 2 2 b t e 4681 RH 
N i e u w - V o s s e m e e r , s e c t i e D , nummer 47 3 , 
g r o o t 1 . 1 3 A r e ; 

Akte d.d. 
4 a u g u s t u s 200 3 
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• < i i i i : § © 7 ? onderwerp : Termijn verlening 
Steenbergen, 21 oktober 2009 

Geachte heer/mevrouw, 

Met referte aan uw verzoek tot handhaving d.d. 19 augustus 2009, inzake het strijdig gebruik van 
het vakantiepark Sunclass Deelhoeve te Nieuw-Vossemeer bericht ik u het volgende. 

Wij zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van onderzoeken naar het gebruik van het 
vakantiepark en de aanwezigheid van eventuele strijdige situaties aldaar. 
Echter, gelet op de complexiteit van deze zaak moet ik u berichten dat wij niet conform het 
wettelijke termijn van 9 weken kunnen beslissen. De verwachting is dat wij nog minimaal 
12 weken nodig hebben om tot een besluit te kunnen komen. 

Daarom deel ik u mede dat wij u medio januari 2010 nader zullen berichten omtrent uw verzoek 
tot handhaving. 

Vooralsnog ga ik er van uit dat ik u hiermee naar behoren heb geïnformeerd. Voor vragen kunt u 
contact met mij opnemen via telefoonnummer 14 0167. 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

iving 

i.a..a RO (MdJ) 
RO (JP) 

Correspondentie-adres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Tel. :14 0167 
Fax: 0167-543499 

Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
website: www.gemeente-steenbergen.nl 
e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



lUllllIHlIIIIIIIIN 
1002803 

Hannelore Deinzer 
Neukrapohl 32 
D 41236 Mönchengladbach 
Tel. 02166 / 41248 
Fax 02166 / 41281 

Aan de gemeente Steenbergen * 4.w.zvw 
Postbus 6 

4650 AA Steenbergen 

Verzoek tot handhaving 
Hiermee verzoeken wij u om handhavend op te treden tegen de huisvesting van 
arbeidsmigranten op het vakantiepark Sunclass Deelhoeve met adres Park aan 
het Veer. 
Wij en veel andere bewoners kochten hier een recreatiewoning alleen te 
gebruiken als recreatiewoning. In het park staan alleen maar zomerhuisjes 
oftewel recreatiewoningen. 
Een park met uitsluitend vakantiewoningen kan niets anders zijn dan een 
vakantiepark. 

In het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten staat 
nadrukkelijk, dat de huisvesting van arbeidsmigranten niet is toegestaan op een 
vakantiepark. 

Andere redenen voor handhaving zijn de overlast en de verhoging van het 
brandgevaar, ook in verband met de rieten daken. 
Zo is de brandweer nog nooit zo vaak op het park geweest als sinds 2006. 
Ondanks nadrukkelijk verbod werden oudejaarsavond jl. vuurwerkpijlen in het 
park afgestoken. In dit onoverzichtelijke park is niet voldoende toezicht 
mogelijk om er voor te zorgen, dat alle arbeidsmigranten zich aan de regels 
houden. 

Hoogachtend, 
Hannelore Deinzer 

7 7 

Bijlage: 
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_ TOtrcgws routie op net pane 

Beste medceigisnarcn, Keoe Mtteioent&tne^ 

verspreid over het park feesties (wat moeten de Poolse mensen ook 
anders doen op het park?). Oedeeltetyk met muziek, wat natuurlijk niet is toegestaan 
volgens de parteegels. Het zou prettig fijn, als men de mensen sou informeren over 

23C ook een feestje met muziek. Er wordt gepraat, gelachen en 

Plotseling slaat de stemming om. Er wordt geschreeuwd, iemand is aan het rasen. 
Een vrouw schreeuwt en begint hartverscheurend fce huilen. Wij en de Poolse buren 
gaan kijken of we kunnen helpen. Ik vraag aan iemand uit de tuin of we de politie om 
hulp moeten bellen. Hy zegt: "Wait a minute." Plotseling wordt voor onze ogen een 
hek verscheurd, vervolgens horen we, hoe een krat met flessen neergegooid word. De 
Poolse buren zeggen gechoqueerd: "He is crasyt* Het vrouwtje in de tuin schreeuwt en 
huilt harder. Wordt ze aangevallen? 
Dus bel ik de politie en meteen daarna onze beheerster. De» negts "Oookéééeee ." 
Daarna laat ze niets meer van asch zien of horen. 
Gelukkig kunnen jonge mannen de gewekldader overmeesteren,, want de politie komt 
pas 50 minuten later. Het vrouwtje huilt nog heel lang. Door het park loopt nog 

dronken man als een zombie rond. 

zorg vooral om de jonge 
zgn en de gewelddadige i s a a visitor, he was drunk" J f e 

EHBO-cursus) heb ik niets meer gehoord. Is het niet 
haar plicht om te komen ldjken? Maar als men ztyn vergoeding ook al anderhalf jaar 
geleden in de vorm van een dak gekregen heeft, is men biykbaar niet meer zo 

Samstagabend übemü im Park Party (was mtten die pólni&chen Menscken awch sonst 
tun im Pmk.?} mimelae mü Mumk% urns kmt Pwtkmgebn notamOi nkkt ertauM mt. Es 
w&reschöpn, wenn mean die Memdwn mal darüber infhrmierem würde. 

^ • • g p g l bei 23C ouch eme Pmty mit Musik. Es wird geredet, gelacht und gesungen. 
Attfeinmat semgt die Stimmung urn, Es wird ges^rim, jemtmd ist om iobtrn. Bine 
Fmu schreit und Jongt hemsermigend an zu weimn. W& und potnische Nachbam 
schauen noch 00 wir hetfm körmen. Ichfmge anm aus dem Garten obtmrdie Potizei 
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gemeente Steenbergen 
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Hannelore Deinzer 

uw kenmerk Neukrapohi 32 
D41236 MÖNCHENGLADBACH 
Duitsland 

uw brief 26 mei 2010 
ons kenmerk 
afdeling 
contactpersoon 
telefoonnr. 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 

bijlage(n) 

onderwerp Verzoek tot handhaving 
J2> Steenbergen, 26 mei 2010 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij schrijven van 14 april 2010, ontvangen 26 mei 2010 heeft u het college van burgemeester 
en wethouders van Steenbergen een verzoek tot handhaving toegestuurd, betreffende het 
park Sunclass Deelhoeve te Nieuw-Vossemeer. 

Door middel van deze brief moeten wij u mededelen dat wij een langere tijd nodig hebben om 
tot een besluitvorming te komen, dan de wettelijk toegestane termijn van 10 + 6 weken. De 
achterliggende reden hiertoe is dat er op dit moment ontwikkelingen gaande zijn die 
betrekking hebben op het Sunclass park, waardoor besluitvorming nu niet mogelijk is, dan wel 
niet gewenst is. 

De verwachting is dat wij in het laatste kwartaal van 2010 meer duidelijkheid kunnen bieden 
omtrent het Sunclass park. 

Wij vinden het spijtig u dit te moeten mededelen, maar rekenen op uw begrip. 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

werker handhaving 

9 
Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6, 4650 AA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 

Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
e-mail: info@gemeente-steenbergen.nli 



Hans-Jürgen en Margo Hermann 
lm Vogelsang 11 
56651 Niederzissen 
Duitsland 
e-mail: sunclassrecreatief@yahoo.de 

Tel.: 0049 2636 6701 
Park aan het Veer 22B 

Aan het college van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6 
4650 A A Steenbergen 

fGem. STEENBERGfcN \ j ^ * 

22.06.2010 

Geacht college, 
f 

U bent meerdere malen sinds 2006 op de hoogte gebracht van de toestand in het vakantiepark 
Sunclass Deelhoeve. U weet, dat veel huisjes sindsdien niet legaal gebruikt worden door 
tuinders voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Wij dienden reeds in Augustus 2009 een verzoek in om handhavend op te treden tegen de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark Sunclass Deelhoeve met adres Park aan 
het Veer. Men zou hierop pas in Januari 2010 kunnen reageren, omdat het onderzoek erg 
moelijk zou zijn. 
Tot heden hebben wij geen reactie gekregen. Aan de telefoon kregen we de informatie, dat er 
nog onderzoeken gaande waren en dit zou nog lang duren. 

Wij en veel andere bewoners kochten hier een recreatiewoning alleen te gebruiken als 
recreatiewoning. In het park staan alleen maar zomerhuisjes oftewel recreatiewoningen. 
Een park met uitsluitend vakantiewoningen kan niets anders zijn dan een vakantiepark. 

In het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten staat nadrukkelijk, dat de 
huisvesting van arbeidsmigranten niet is toegestaan op een vakantiepark. Wij begrijpen niet, 
waarom een onderzoek hierover zo lang moet duren. 

Andere redenen voor handhaving zijn de overlast en de verhoging van het brandgevaar, ook in 
verband met de rieten daken. 
Ondanks nadrukkelijk verbod werden oudejaarsavond j l . vuurwerkpijlen in het park 
afgestoken. In dit onoverzichtelijke park is het niet mogelijk om er voor te zorgen, dat alle 
arbeidsmigranten zich aan de regels houden. 

Ook is het de vraag of de tuinders zich wel aan de regels houden bij de huisvesting van EU-
migranten. Hier vindt geen controle plaats. De heer Verkade sprak zelf over 350 
arbeidsmigranten. Deze zijn verdeeld over 57 kleine huisjes! Per huisje mag trouwens maar 
1 huishouden gehuisvest worden. 

Deze mensen zijn zonder toezicht. Hier is een ruimte zonder recht ontstaan. Er heerst zowel 
agressie tussen de Polen zelf als tussen tuinders en Polen. We hebben al van gewonden 
moeten horen en beleven zelf wat er op zaterdagavonden aan de hand is. 



Moeten er eerst schlachtoffers vallen, voor u reageert? In dat geval is burgermeester van 
Hoogendoorn hier persoonlijk verantwoordelijk voor te maken, omdat hij deze situatie heeft 
laten ontstaan. 

Wij en 20 tot 30 andere recreranten willen, dat u deze illegale en onhoudbare situatie snel 
beëindigt. 
In onze vakantiehuisjes kunnen we niet meer recreëren, ze kunnen niet meer aan recreanten 
verhuurd worden en mensen, die om redenen moeten verkopen, raken hun huisje onder de 
huidige omstandigheden niet kwijt. 

Daarom zullen wij een schadeclaim indienen voor de tijd vanaf 01.01.2007. Een ieder van 
ons zal de gemeente voor de vermindering van het nuttige gebruik € 500,— per maand in 
rekening stellen. 

Wij geven u nog tijd tot 15 Augustus 2010. 

Hoogachtend, 
is-

Hans-Jürgen en Margo Hermann 
in naam van alle leden van 
Sunclass Recreatief! 



Schutter, D. de (gemeente Steenbergen) e1000525 

«n: 4 Margo Hermann [sunclassrecreatief@yaJ^:dje]^,TppKiB£^GE^ \ A^AA-i 

rzonden: dinsdag 22 juni 2010 15:16 Göfn > secr. \ j 
Aan: info (gemeente Steenbergen) ,.. T \ 
Onderwerp: Sunclass Deelhoeve / V J l i H .'AHl> . A A A - — * 
Bijlagen: BriefanSteenbergen22.06.10.doc " \ 

Geachte gemeente, \$£L 

in de bijlage is een brief voor de burgermeester en wethouders. Deze brief komt ook nog met 
handtekening met de post. 

Met vriendelijke groet 
Margo Hermann 

# 

ï 



Hans-Jürgen en Margo Hermann 
lm Vogelsang 11 
56651 Niederzissen 
Duitsland 
e-mail: sunclassrecreatief@yahoo.de 

Tel.: 0049 2636 6701 
Park aan het Veer 22B 

22.06.2010 
Aan het college van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6 

4650 A A Steenbergen 

Geacht college, 
U bent meerdere malen sinds 2006 op de hoogte gebracht van de toestand in het vakantiepark 
Sunclass Deelhoeve. U weet, dat veel huisjes sindsdien niet legaal gebruikt worden door 
tuinders voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 
Wij dienden reeds in Augustus 2009 een verzoek in om handhavend op te treden tegen de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het vakantiepark Sunclass Deelhoeve met adres Park aan 
het Veer. Men zou hierop pas in Januari 2010 kunnen reageren, omdat het onderzoek erg 
moelijk zou zijn. 
Tot heden hebben wij geen reactie gekregen. Aan de telefoon kregen we de informatie, dat er 
nog onderzoeken gaande waren en dit zou nog lang duren. 

Wij en veel andere bewoners kochten hier een recreatiewoning alleen te gebruiken als 
recreatiewoning. In het park staan alleen maar zomerhuisjes oftewel recreatiewoningen. 
Een park met uitsluitend vakantiewoningen kan niets anders zijn dan een vakantiepark. 

In het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten staat nadrukkelijk, dat de 
huisvesting van arbeidsmigranten niet is toegestaan op een vakantiepark. Wij begrijpen niet, 
waarom een onderzoek hierover zo lang moet duren. 

Andere redenen voor handhaving zijn de overlast en de verhoging van het brandgevaar, ook in 
verband met de rieten daken. 
Ondanks nadrukkelijk verbod werden oudejaarsavond j l . vuurwerkpijlen in het park 
afgestoken. In dit onoverzichtelijke park is het niet mogelijk om er voor te zorgen, dat alle 
arbeidsmigranten zich aan de regels houden. 

Ook is het de vraag of de tuinders zich wel aan de regels houden bij de huisvesting van EU-
migranten. Hier vindt geen controle plaats. De heer Verkade sprak zelf over 350 
arbeidsmigranten. Deze zijn verdeeld over 57 kleine huisjes! Per huisje mag trouwens maar 
1 huishouden gehuisvest worden. 

Deze mensen zijn zonder toezicht. Hier is een ruimte zonder recht ontstaan. Er heerst zowel 
agressie tussen de Polen zelf als tussen tuinders en Polen. We hebben al van gewonden 
moeten horen en beleven zelf wat er op zaterdagavonden aan de hand is. 



Moeten er eerst schlachtoffers vallen, voor u reageert? In dat geval is burgermeester van 
Hoogendoorn hier persoonlijk verantwoordelijk voor te maken, omdat hij deze situatie heeft 
laten ontstaan. 

Wij en 20 tot 30 andere recreranten willen, dat u deze illegale en onhoudbare situatie snel 
beëindigt. 
In onze vakantiehuisjes kunnen we niet meer recreëren, ze kunnen niet meer aan recreanten 
verhuurd worden en mensen, die om redenen moeten verkopen, raken hun huisje onder de 
huidige omstandigheden niet kwijt. 

Daarom zullen wij een schadeclaim indienen voor de tijd vanaf 01.01.2007. Een ieder van 
ons zal de gemeente voor de vermindering van het nuttige gebruik € 500,— per maand in 
rekening stellen. 

Wij geven u nog tijd tot 15 Augustus 2010. 

Hoogachtend, 
Hans-Jürgen en Margo Hermann 
in naam van alle leden van 
Sunclass Recreatief! 
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uw kenmerk 
uw brief 
ons kenmerk 
afdeling 
contactpersoon 
telefoonnr. 
bijlage(n) 

2 mei 2010 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 

Elke und Ursel Hauk 
Fasanenweg 7 
53797 LOHMAR 
Duitsland 

onderwerp uitstel verzoek tot handhaving 

Geachte heer/mevrouw, 

Steenbergen, 7 mei 2010 

Bij schrijven van 2 mei 2010, ontvangen 6 mei 2010 heeft u het college van burgemeester en 
wethouders van Steenbergen een verzoek tot handhaving toegestuurd, betreffende het park 
Sunclass Deelhoeve te Nieuw-Vossemeer. 

Door middel van deze brief moeten wij u mededelen dat wij een langere tijd nodig hebben om 
tot een besluitvorming te komen, dan de wettelijk toegestane termijn van 10 + 6 weken. De 
achterliggende reden hiertoe is dat er op dit moment ontwikkelingen gaande zijn die 
betrekking hebben op het Sunclass park, waardoor besluitvorming nu niet mogelijk is, dan wel 
niet gewenst is. 

De verwachting is dat wij in het laatste kwartaal van 2010 meer duidelijkheid kunnen bieden 
omtrent het Sunclass park. 

Wij vinden het spijtig u dit te moeten mededelen, maar rekenen op uw begrip. 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

Juridisch beleidsmedewerker handhaving 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 

e-mail: info@gemeente-steenbergen.nli 
Correspondentie-adres : Postbus 6, 4650 AA Steenbergen 
Fax:0167-54 34 99 
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Elke und Ursel Hauk 
Fasanenweg 7 
53797 Lohmar 
Duitsland 
e-mail u rsel ha uk a noo a i emai I .com 
Tel. 00492246/2675 02.Mai 2010 

Aan de gemeente Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Ht4 

Betr. Vakantiepark Sunclass Delhoeve met adres Park aan het Veer 22 D 

Hiermee verzoeken wij u om handhavend op te treden tegen de huisvesting van 
arbeidsmigranten op het vakantiepark Sunclass Delhoeve met adres Park aan het Veer. 

Wij en veel andere bewoners kochten hier een recreatiewoning alleen te gebruiken als 
recratiewoning. In het park staan alleen maar zomerhuisjes oftewel recreatiewoningen. 
Est park met uitsluitend vakatiewoningen kann niet anders zijn daan een vakantiepark. 

In het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten staat nadrukkelijk, dat de 
huisvesting van arbeidsmigranten niet is toegestaan op een vakantiepark. 

Andere redenen voor handhaving zijn de overlast en de verhoging van het brandgevaar, 
ook in verband met de rieten daken. Zo is de brandweer nog nooit zo vaak op het park n 
geweest als sinds 2006. 
Ondanks nadrukkelijk verbod werden oudejaarsavond j l . Vuurwerkpijlen in het park 
afgestoken. In dit onoverzichtelijke park is niet voldoende toezicht mogelijk om er voor te 
zorgen, dat alle arbeidsmigranten zich aan de regels houden. 

Hoogachtend 

OU V 10 V 

Bijlage: 
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Sunclass Recreatief! 

Geachte gemeenteraad. 

De nieuwe coalitie heeft voor recreatie als speerpunt voor de komende vier jaar gekozen. 
In de gemeente Steenbergen bestaat maar één vakantiepark, tot nog toe genoemd Sunclass Deelhoeve. In dit park stonden elk jaar ongeveer 8 huisjes te koop en deze 
werden binnen 
één seizoen verkocht. De huisjes waren hoofdzakelijk in bezit van recreanten, waarvan het grootste deel Duitsers. 
Glastuinders zijn een paar jaar geleden begonnen met huisjes te kopen om ze te verhuren aan arbeidsmigranten. Dit betekende echter niet, dat er geen recreanten 
waren, die wilden kopen. 
De glastuinders waren eenvoudig eerder op de hoogte of boden iets meer. 

Voor de toekomst van dit park zijn er twee mogelijkheden: 
- U kiest voor het park als huisvestingsplek voor arbeidsmigranten. 
- Het park blijft een vakantiepark. 

In het volgende zetten wij de gevolgen van elke mogelijkheid op een rij 

Heeft het park als huisvestingplek voordelen voor...? 
1. De glastuinders, ja, zij ontv angen huur en hebben zelf geen overlast. 
2. De recreanten: nee. 
3. De arbeidsmigranten: nee, de hoofdzaak is een goede huisvesting, waar dan ook. 
4 De omgeving', nee, de vervuiling neemt toe en omdat er geen recreanten meer over klagen ook in het park zelf. 
5 De horeca: nee. 
6. Nieuw-Vossemeer: nee. De overlast neemt toe. De arbeidsmigranten kopen hoofdzakelijk bij Poolse handelaren, die met bestelwagens het park op rijden. 
7 De gemeente Steenbergen: nee. 

Dus alleen de glastmnders en verhuurders aan arbeidsmigranten hebben baat bit een huisvestingsplek Sunclass Deelhoeve. 

Heeft het park als vakantiepark voordelen voor. ? 
1 De glastuinders: nee 
2. De recreanten: ja. geen overlast meer en recreanten kunnen weer huisjes kopen. 
3. De arbeidsmigranten: ja als ze minder afhankelijk van de werkgever en met meer mogelijkheden voor hun vrije tijd gehuisvest worden. 
4. De omgeving: ja. 
5. De horeca: ja 
6. Nieuw-Vossemeer: ja. recreatie biedt ook veel mogelijkheden voor de eigen inwoners. Recreanten geven meer geld uit dan arbeidsmigranten 
7. De gemeente Steenbergen: ja. forensenbelasting en dezelfde voordelen als Nieuw-Vossemeer. 

Dus op de glastmnders en verhuurders aan arbeidsmigranten na. kan iedereen prof iteren van een vakantiepark. 

Gevolgen als Steenbergen kiest voor het park ais huisvestingsplek: 
Steenbergen zal grote moeite hebben in het tijdperk van internet van het schlechic imago 
met betrekking tot recreanten en de omgang ermee af te komen. Men wil recreanten trekken, maar zal het tegendeel bewerkstelligen. "Sunclass Recreatie!1" heeft tot 
nog toe bewust geen foto's in het internet geplaatst met de vuilnisstortplaats bij het afgebrande huisje 9 of die rond de parkeerplaats van de beheerder, omdat we 
weten, dat deze er voor altijd in zullen blijven. 

Natuurlijk zullen er ook schadeclaims ingediend worden. De huisjes hebben voor ons recreanten echter niet alleen een materiele waarde maar ook een hoge 
emotionele. Wij hebben zomerhuisjes oftewel recreatiewoningen gekocht, niet anders wetend, dan dat dit een vakantiepark is. 

Ook voor de glastuinbouw kan dit nadelige gevolgen hebben De Nederlandse tomaat is in Duitsland langzaam het imago "Wasserbombe" te boven gekomen. Als 
echter bekend raakt, 
hoe door glastuinders met Duitse recreanten wordt omgesprongen, kan dit voor de gehele glastuinbouw verkeerd uitpakken. 

Hoe ziet de toekomst eruit voor de glastuinbouw'? Hoe lang zijn er nog arbeidsmigranten nodig'' Wordt dit werk binnenkort door automaten overgenomen .' 

Als Steenbergen kiest voor het recreatiepark: 
Er zullen schadeclaims ingediend worden door de verhuurders aan arbeidsmigranten. Deze hebben echter zomerhuisjes = recreatiewoningen gekocht voor deze 
verhuur zonder aan de gemeente om vergunning te vragen. Een bedrijf, dat enkele jaren geleden wél om vergunning verzocht, kreeg deze niet met v erwijs naar het 
bestemmingsplan. 

Met de keuze \ oor recreatie geeft u meteen een duidelijk signaal naar de glastuinders en naar de bevolking. Men kan niet zomaar iets beginnen en dan denken dat de 
gemeente het wel toestaat als het eenmaal zo ver is. (Deze houding kon men in het geval Stella Maris en Exotic 
Green al herkennen|. 

In de recreatie zit toekomst. Dat heeft u herkend. Het park en de recreatie rondom kan uitgebreid worden. Dit past in uw plannen. Zelfs in de crisis hebben mensen 
recreatie nodig. 

Wat zien recreanten voor de toekomst: 
• De omgeving, is al heel aantrekkelijk met de molen, het Schelde-Rijnkanaal met de aanliggende natuurgebieden, het bos. de golfbaan, de tennisbaan, het 

natuurzwembad enz. 
• Een jachthaventje in de buurt. 
• De arbeidsmigranten en de vervuiling van het park houden kopers tegen, die ook nu nog interesse tonen. Sinds 2009 konden huisjes niet meer verkocht worden 

Het is dus belangrijk dit snel op te lossen. 
• Het park moet aantrekkelijker gemaakt worden, de parkeerplaats, een speeltuintje. een tafeltennistafel zijn o.a. ideeën. 
• Het park moet een andere naam krijgen. 
• De verkoop van de huisjes centraal promoten (ook via internet) 

Wat zien de glastuinders in het park voor de toekomst: 
• Een Pools dorpje. (De heer Verkade in Bn de Stem) 

Belangengroep Sunclass Recreatief! 
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Heden zesentwintig augustus tweeduizend vijf. 
verschenen voor mij, mr Pieter Hendrik Greving, waarnemende het kantoor van mr. Johannes • 
Hubertus Servatius Marie van Thoor. notaris met plaats van vestiging Kerkrade: 

a. de heer Gert Ulrich Pawlowski. geboren te Tilsit, D'.iitsland, op achttien juni 
negentienhonderd veertig, bezittende de Duitse nat2onahteit,.zich "legitimerend 
met Duitse identiteitskaart nummer 5284996429; . 

b, mevrouw Willy Gravenmaker, geboren te Velsen op vierentwintig maait — 
negentienhonderd vijfenveertig, zich legitimerend met paspoort nummer 
NH2472212; 

echtelieden, beiden wonende te 20126 Bergheim, Duitsland, Magdeburgerstrasse 3: 
hierna zowel tezamen ais ieder afzonderlijk te noemen; 'verkoper'; •—• 
a. mevrouw ürsel Christa Hauk, geboren Kindermann, geboren te Halte, 

Duitsland; op een juli negentienhonderd zevenenveertig, van Duitse nationaliteit, — 
zich legitimerend met Duitse identiteitskaart nummer 5360334295, • —•— 

b. mevrouw Elke Hauk. geboren te Bensberg, Duitsland, op elf juni • 
negentienhonderd achtenzestig, van Duitse nationaliteit, zich legitimerend met • 
Duitse identiteitskaart nummer 5360363040, 

beiden wonende te 52797 Lohmar, Duitsland. Fasanenweg 7: 
hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: 'koper'. 

De comparanten verklaarden het navolgende: — 
LEVERING, REGISTERGOED, GEBRUIK 
Verkoper heeft blijkens een met koper op negen augustus tweeduizend vijf aangegane 
koopovereenkomst aan koper verkocht en levert op grond daarvan aan koper, die blijkens 
voormelde overeenkomst van verkoper heeft gekocht en bij deze in eigendom aanvaardt, ieder -
voor de onverdeelde helft: • 
GEMEENTE STEENBERGEN—• • 
het eeuwigdurend zakelijk recht van erfpacht van een perceel grond met de rechten van de 
erfpachter op de op die grond gestichte rekreatiewoning, gelegen in het park "Sunclass 
Nieuw-Vcssemeer", staande en gelegen te 4681 RH Nieuw-Vossemeer. gemeente 
Steenbergen, Park Sunclass 22D, kadastraal bekend als gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie D 



Gemeente Steenbergen, 
T.a.v. De heer J. Peys, 
Postbus 6, 
4650 AA Steenbergen. 
Tel: 0167543483. 

Nieuw-Vossemeer, 

'ii; 

Nieuw-Vossemeer. 29-09-10. 

Betreft: Sunclass Park. 

Geachte heer Peys, 

Zoals afgesproken tijdens het telefoongesprek van dinsdag 21 september j.l. treft U, hierbij 
ingesloten, een kopie van de correspondentie aan die ik destijds aangetekend aan de Gemeente heb 
opgestuurd. 

Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat de gemeente ook overweegt te gaan handhaven in 2011. 
En dit na 37 iaar eedoog beleid (vanaf 1973) en zelfs na 7 jaren gedoog beleid jegens ondernemers 
voor huisvesting van arbeidsimmigranten. Terwijl in iedere aankoopakte van de huisjes vermeld staat 
dat de huisjes persé niet voor bedrijfsdoeleinden gebruikt mogen worden! 
Nu gaan handhaven is dus olie op het vuur gooien en juridisch zeer complex. 

De gevolgen van het feit dat het recreatie Park inmiddels, mede door uw toestemming, veranderd is 
in een huisvestigingskamp voor arbeidsimmigranten zijn voor iedereen overduidelijk en voor de 
particulieren eigenaren een financiële ramp! 
Omdat de ondernemers nu ook niet meer weten waar ze aan toe zijn kopen ze ook geen huisjes 
meer. 

Hierdoor zijn de huisjes nu helemaal onverkoopbaar geworden! Bedankt Gemeente!!!! 

Wat denkt U dat er gaat gebeuren als U nu ook nog plotseling gaat handhaven? 
Dit zal opnieuw enorme negatieve publiciteit geven en rampzalig zijn voor alle eigenaren. 

Creatieve oplossingen, waardoor de prijzen van de huisjes weer naar normale waarde stijgen en die 
voor alle partijen een win-win situatie opleveren, zijn nu geboden. Oplossingen die zelfs voor de 
middenstand in Nieuw-Vossemeer gunstig kunnen zijn. Dit bereikt U niet met handhaven. 

Graag verneem ik op korte termijn van U wat de Gemeente Steenbergen nu eigenlijk verstaat onder 
permanente en niet permanente bewoning want dat is mij na 12 jaar onderzoek en navraag bij U 
nog steeds niet duidelijk. 

Met vriendelijke groeten. 

Henry Homan. 

li 



Gemeente Steenbergen, 
T.a.v. Mevrouw Baartmans, 
Postbus 6, 
4650 AA Steenbergen. 

Betreft: Sunclass Park te Nieuw-Vossemeer. 

Geachte mevrouw Baartmans, 

Volgens mijn informatie bent U de contactpersoon van de gemeente Steenbergen inzake het beleid 
betreffende het Sunclass park te Nieuw-Vossemeer. 

Hierbij ingesloten treft u een kopie brief, met het Sunclass bestuur, aan. 

Als eigenaar van een Merijntje Gijzen woning op het park ben ik geen lid van de erfpachtvereniging 
Sunclass omdat ik grondeigenaar en geen erfpachter ben. 
Om deze reden heb ik ook geen enkele inspraak en of bevoegdheid binnen deze vereniging. 
In het verleden zijn alle afspraken, over het recreatieve gebruik van het park, altijd in goede 
harmonie tussen de diversen Sunclass besturen en de Merijntje Gijzen eigenaren gegaan. 

Maar sinds het huidige Sunclass bestuur in functie is kan dat niet meer want het bestuur van deze 
erfpachtvereniging kent maar één belang en dat is hun eigen commercieel belang inzake de 
huisvesting van buitenlandse werknemers op het park en alle door dit bestuur genomen maatregelen 
zijn hier ook op afgestemd met alle gevolgen van dien. 

Het voormalige recreatiepark is veranderd in een arbeiderskamp!!!! 
Uiteraard is dit volledig in tegenspraak met alle eerder gemaakte afspraken (notarieel vastgelegd) 
tussen deze grondeigenaar en de Merijntje Gijzen eigenaren. 

Als gevolg hiervan zijn de resterende "recreatie woningen" onverkoopbaar aan derden geworden. 
Het huidig bestuur is hier natuurlijk van op de hoogte en wil alleen nog maar voor afbraakprijzen 
deze huisjes kopen. 

Miin financiële schade bedraagt inmiddels €30.000.-

Omdat U als toezichthoudende en toestemming verlenende overheidsinstantie hier ook een grote rol 
in speelt bent U, volgens mij, ook medeverantwoordelijk voor de thans ontstane situatie op het 
park! 

Graag verneem ik dan ook van U wat U hieraan denkt te doen. 

Nieuw-Vossemeer, 27 -07-09. 

Hoogachtend, 

H.A. Homan. 
Mosquitostraat 16, 
4651ST Steenbergen. 
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6 mei 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
0167-543 

AANTEKENEN 

de heer, mevrouw U. Hauk 
Fasanenweg 7 
53797 LOHMAR 
Duitsland 

: N : 

onderwerp handhaving 
^ | Steenbergen, 30 november 2010 

Geachte heer, mevrouw Hauk, 

Op 6 mei 2010 2010 hebben wij uw verzoek tot handhaving ontvangen, betreffende de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. 
Door middel van deze brief stellen wij u op de hoogte van de reeds genomen en nog te 
nemen stappen ten aanzien van uw verzoek. 

Handhavingsactie 
Op woensdag 17 november 2010 heeft er een grootschalige handhavingsactie 
plaatsgevonden op voornoemd park. Deze actie was opgezet door de gemeente 
Steenbergen, en hier deden de politie, brandweer, belastingdienst, vreemdelingenpolitie, 
gemeente Steenbergen en arbeidsinspectie aan mee. 
De uitkomst van deze actie is dat er geen grote misstanden, zoals bijvoorbeeld veel te veel 
mensen in één woning, zijn aangetroffen. Wel is geconstateerd dat er strijdigheid met het 
bestemmingsplan is. Het college zal binnenkort een beslissing nemen over de manier 
waarop zij de handhaving voort willen zetten. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met de verblijfplaatsen voor de arbeidsmigranten, de kosten die handhaving met zich mee 
brengen, enzovoorts. 
Zodra er meer bekend is over de vervolgstappen dan zullen wij u hierover informeren. 

Besluit 
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2010 besloten om 
handhavend op te treden. 

^ » a • Mrti mc\\ 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord® bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
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Bezwaar 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, wiens belang rechtstreeks betrokken is bij dit 
besluit, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij 
ons indienen. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6,4650 AA Steenbergen. 

De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na verzenddatum van dit 
besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam 
van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt 
opgeschort. U kunt indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat vereist, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, Postbus 90110, 4800 RA Breda 
verzoeken een vooriopige voorziening te treffen. Voorwaarde is wel dat u ook een 
bezwaarschrift bij ons heeft ingediend en dat sprake is van spoedeisend belang. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

J.J.F.L. Peijs 
Juridisch beleidsmedewerker handhaving 
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29 september 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
0167-543 

de heer H.A. Homan 
Mosquitostraat 16 
4651 ST STEENBERGEN NB 

OEC. 2010 

onderwerp handhaving 

I Steenbergen, 29 november 2010 

Geachte heer Homan, 

Op 30 september 2010 hebben wij uw verzoek tot handhaving ontvangen, betreffende de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. 
Door middel van deze brief stellen wij u op de hoogte van de reeds genomen en nog te 
nemen stappen ten aanzien van uw verzoek. 

Handhavingsactie 
Op woensdag 17 november 2010 heeft er een grootschalige handhavingsactie 
plaatsgevonden op voornoemd park. Deze actie was opgezet door de gemeente 
Steenbergen, en hier deden de politie, brandweer, belastingdienst, vreemdelingenpolitie, 
gemeente Steenbergen en arbeidsinspectie aan mee. 
De uitkomst van deze actie is dat er geen grote misstanden, zoals bijvoorbeeld veel te veel 
mensen in één woning, zijn aangetroffen. Wel is geconstateerd dat er strijdigheid met het 
bestemmingsplan is. Het college zal binnenkort een beslissing nemen over de manier 
waarop zij de handhaving voort willen zetten. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met de verblijfplaatsen voor de arbeidsmigranten, de kosten die handhaving met zich mee 
brengen, enzovoorts. 
Zodra er meer bekend is over de vervolgstappen dan zullen wij u hierover informeren. 

Besluit 
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2010 besloten om 
handhavend op te treden. 

La.a.: MdJ (RO) / MM (RO) 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
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Bezwaar 
tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, wiens belang rechtstreeks betrokken is bij dit 
besluit, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij 
ons indienen. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6,4650 AA Steenbergen. 

De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na verzenddatum van dit 
besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam 
van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt 
opgeschort. U kunt indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat vereist, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, Postbus 90110, 4800 RA Breda 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voorwaarde is wel dat u ook een 
bezwaarschrift bij ons heeft ingediend en dat sprake is van spoedeisend belang. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

J.J.F.L. Peijs 
Juridisch beleidsmedewerker handhaving 

2 
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H.A. Homan 
Mosquitostraat 16 
4651 St STEENBERGEN NB 

onderwerp : Ontvangstbevestiging 

Geachte heer/mevrouw, 

Steenbergen, 28 juli 2009 

Uw brief inzake bewoning Sunclass Park door buitenlandse werknemers is door ons ontvangen. 
Wij streven er naar uw brief binnen een periode van 6 weken te beantwoorden. Als dit niet 
mogelijk is ontvangt u binnen deze termijn van ons een voortgangsbericht. 

_Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot (afdeling/taakveld/behandelaar) 
"M. de Jong" welke via het centrale telefoonnummer kan worden benaderd. 

Bij correspondentie verzoeken wij u vriendelijk het bovengenoemde kenmerk te vermelden. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen. 

Deze brief is op elektronische wijze tot stand gekomen en derhalve niet ondertekend. 

Correspondentieadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Tel.: 14 0167 
Fax.: 0167-54 34 99 

Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
website: www.gemeente-steenbetgen.nl 
e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 
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26 mei 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
0167-543 

AANTEKENEN 

mevrouw H. Deinzer 
Neukrapohl 32 
D 41236 MONCHENGLADBACH 
Duitsland 

i i dec. m 
onderwerp : handhaving 

^ Steenbergen, 30 november 2010 

Geachte mevrouw Deinzer, 

Op 26 mei 2010 hebben wij uw verzoek tot handhaving ontvangen, betreffende de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. 
Door middel van deze brief stellen wij u op de hoogte van de reeds genomen en nog te 
nemen stappen ten aanzien van uw verzoek. 

Handhavingsactie 
Op woensdag 17 november 2010 heeft er een grootschalige handhavingsactie 
plaatsgevonden op voornoemd park. Deze actie was opgezet door de gemeente 
Steenbergen, en hier deden de politie, brandweer, belastingdienst, vreemdelingenpolitie, 
gemeente Steenbergen en arbeidsinspectie aan mee. 
De uitkomst van deze actie is dat er geen grote misstanden, zoals bijvoorbeeld veel te veel 
mensen in één woning, zijn aangetroffen. Wel is geconstateerd dat er strijdigheid met het 
bestemmingsplan is. Het college zal binnenkort een beslissing nemen over de manier 
waarop zij de handhaving voort willen zetten. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met de verblijfplaatsen voor de arbeidsmigranten, de kosten die handhaving met zich mee 
brengen, enzovoorts. 
Zodra er meer bekend is over de vervolgstappen dan zullen wij u hierover informeren. 

Besluit 
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2010 besloten om 
handhavend op te treden. 

^ 3 . a . : MdJ IRQ) 

J'ragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
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Bezwaar 
tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, wiens belang rechtstreeks betrokken is bij dit 
besluit, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij 
ons indienen. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6,4650 AA Steenbergen. 

De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na verzenddatum van dit 
besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam 
van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt 
opgeschort. U kunt indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat vereist, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, Postbus 90110,4800 RA Breda 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voorwaarde is wel dat u ook een 
bezwaarschrift bij ons heeft ingediend en dat sprake is van spoedeisend belang. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

J.J.F.L. Peijs 
Juridisch beleidsmedewerker handhaving 
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UM1000307 

15 oktober 2009 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
0167-543 

handhaving 

AANTEKENEN 

de heer H.J. Hermann 
lm Vogelsang 11 
56651 NIEDERZISSEN 
Duitsland 

V E R " " 

OEC2010 

Steenbergen, 30 november 2010 

Geachte heer/mevrouw Hermann, 

Op 15 oktober 2009 hebben wij uw verzoek tot handhaving ontvangen, betreffende de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. 
Door middel van deze brief stellen wij u op de hoogte van de reeds genomen en nog te 
nemen stappen ten aanzien van uw verzoek. 

Handhavingsactie 
Op woensdag 17 november 2010 heeft er een grootschalige handhavingsactie 
plaatsgevonden op voornoemd park. Deze actie was opgezet door de gemeente 
Steenbergen, en hier deden de politie, brandweer, belastingdienst, vreemdelingenpolitie, 
gemeente Steenbergen en arbeidsinspectie aan mee. 
De uitkomst van deze actie is dat er geen grote misstanden, zoals bijvoorbeeld veel te veel 
mensen in één woning, zijn aangetroffen. Wel is geconstateerd dat er strijdigheid met het 
bestemmingsplan is. Het college zal binnenkort een beslissing nemen over de manier 
waarop zij de handhaving voort willen zetten. Hierbij dient rekening gehouden te worden 
met de verblijfplaatsen voor de arbeidsmigranten, de kosten die handhaving met zich mee 
brengen, enzovoorts. 

Zodra er meer bekend is over de vervolgstappen dan zullen wij u hierover informeren. 

Besluit 
Het college van burgemeester en wethouders hebben op 17 november 2010 besloten om 
handhavend op te treden. 

i.a.: MdJ (RO) 
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Bezwaar 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, wiens belang rechtstreeks betrokken is bij dit 
besluit, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij 
ons indienen. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. 

De termijn hiervoor bedraagt zes weken en gaat in op de dag na verzenddatum van dit 
besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam 
van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt 
opgeschort. U kunt indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat vereist, 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda, Postbus 90110, 4800 RA Breda 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voorwaarde is wel dat u ook een 
bezwaarschrift bij ons heeft ingediend en dat sprake is van spoedeisend belang. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

J.J.F.L. Peijs 
Juridisch beleidsmedewerker handhaving 

2 
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30 november 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 

onderwerp Aanvullende informatie 
Steenbergen, 10 januari 2011 

Geachte heer, mevrouw, 

Inleiding 
Bij schrijven van 30 november 2010 hebben wij u op de hoogte gebracht van de 
vorderingen betreffende het Sunclass park te Nieuw-Vossemeer. 

Gebleken is dat de brief van 30 november 2010 voor enige verwarring heeft gezorgd, en 
dan in het bijzonder over de nog te volgen procedure. Deze brief is bedoeld om meer 
duidelijkheid te geven in de nog te volgen procedure. 

Brief van 30 november 2010 
Zoals u is mede gedeeld heeft er op 17 november 2010 een controle plaatsgevonden op 
voornoemd park. Deze controle moet gezien worden als een vorm van een inventarisatie, 
om zo duidelijk te krijgen wat er zich op het park afspeelt, en of er sprake is van 
misstanden dan wel strijdigheden. 
Zoals wij u in de brief van 30 november 2010 vertelden zijn er geen grote misstanden 
geconstateerd. Wat wel is geconstateerd is dat er mogelijk sprake is van wonen, strijdig 
met het bestemmingsplan. Dit zal nog verder onderzocht moeten worden, aan de hand van 
de gegevens zoals deze nu verzameld zijn. 

Één van de geruchten, die mede tot deze brief hebben geleid, was die dat er een aantal 
mensen zouden zijn gearresteerd en afgevoerd. Wij kunnen u melden dat er tijdens de 
controle op 17 november 2010 geen arrestaties hebben plaatsgevonden en dat er geen 
mensen zijn afgevoerd. Integendeel de controle is zeer rustig verlopen, en alle aanwezige 
instanties hebben alle medewerking gekregen van de aanwezige mensen. 

vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord® bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
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Rapportage 
De betreffende vakafdeling is momenteel bezig om de bevindingen verder te verwerken in 
een controlerapport. Zodra dit rapport gereed is zal het aangeboden worden aan het 
college. Het college van burgemeester en wethouders zullen, aan de hand van de 
bevindingen een besluit gaan nemen. Dit besluit kan inhouden dat zij de formele 
handhavingsprocedure gaan opstarten of dat zij afzien van handhaving. In het laatste geval 
zal dit gemotiveerd gebeuren. 

Zodra het college een besluit heeft genomen, de verwachting is dat dit begin februari 2011 
zal zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Wij gaan er van uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de heer Peijs, cluster Handhaving, 
telefoonnummer 14 0167. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco secretaris, de burgemeester, 

R.A.J.M. Bogers J.J. Hoogendoorn 
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De Heen - Dinteloord - Kruisland - Nieuw-Vossemeer - Steenbergen - Welberg 

ARCHIEF 

Ü1100190 

ons kenmerk 
zaaknummer 
uw kenmerk 
uw brief van 
afdeling 

contactpersoon 
telefoonnr. 
bijlage(n) 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 
afschrift brieven 

Kwekerij De Witte Ruiter 
de L. Verkade 
Witte Ruiterweg 4B 
4651 PX STEENBERGEN 

onderwerp afschrift verstuurde brieven Sunclass 

Geachte heer Verkade, 

Steenbergen, 11 januari 2011 VF.f-

1 3 M l P2> 

Op 30 november 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders een brief 
verstuurd naar een aantal recreanten van het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. Reden 
van verzending was het feit dat deze mensen een verzoek tot handhaving bij ons hebben 
ingediend over voornoemd park. 

Gebleken is dat deze brief voor enige onrust, dan wel verwarring heeft gezorgd bij diverse 
mensen. Dit was voor mij aanleiding om de recreanten een aanvullende brief toe te zenden 
met daarin een nadere uitleg over het verloop van de procedure. 

Bijgaand zend ik u een afschrift toe van deze aanvullende brief. 

Mocht u, na het lezen van de bijlage, nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
de heer Peijs, cluster Handhaving, telefoonnummer 14 0167. 

Hoogachtend, 
ÏT P.J.H.M. de Koning fheer P., 

sthouder gemeente Steenbergen 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© 
Correspondentie-adres : Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Fax:0167-54 34 99 

bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Bezoekadres : Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 

e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



De Heen - Dinteloord - Kruisland - Nieuw-Vossemeer - Steenbergen - Welberg 

gemeente Steenbergen 

AANTEKENEN 

• • I I I I H I I I 
de heer H.J. Hermann 
lm Vogelsang 11 
56651 NIEDERZISSEN 
Duitsland 

ons kenmerk UM1100026 
zaaknummer -1.777/0137 
uw kenmerk 
uw brief van 
afdeling 
contactpersoon 
telefoonnr. 
bijlage(n) 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
0167-543 

onderwerp aanvullende informatie 
Steenbergen, 10 januari 2011 

Geachte heer Hermann, 

Inleiding 

Bij schrijven van 30 november 2010 hebben wij u op de hoogte gebracht van de 
vorderingen betreffende het Sunclass park te Nieuw-Vossemeer. 

Gebleken is dat de brief van 30 november 2010 voor enige verwarring heeft gezorgd, en 
dan in het bijzonder over de nog te volgen procedure. Deze brief is bedoeld om meer 
duidelijkheid te geven in de nog te volgen procedure. 

Brief van 30 november 2010 
Zoals u is mede gedeeld heeft er op 17 november 2010 een controle plaatsgevonden op 
voornoemd park. Deze controle moet gezien worden als een vorm van een inventarisatie, 
om zo duidelijk te krijgen wat er zich op het park afspeelt, en of er sprake is van 
misstanden dan wel strijdigheden. 
Zoals wij u in de brief van 30 november 2010 vertelden zijn er geen grote misstanden 
geconstateerd. Wat wel is geconstateerd is dat er mogelijk sprake is van wonen, strijdig 
met het bestemmingsplan. Dit zal nog verder onderzocht moeten worden, aan de hand van 
de gegevens zoals deze nu verzameld zijn. 

Één van de geruchten, die mede tot deze brief hebben geleid, was die dat er een aantal 
mensen zou zijn gearresteerd en afgevoerd. Wij kunnen u melden dat er tijdens de 
controle op 17 november 2010 geen arrestaties hebben plaatsgevonden en dat er geen 
mensen zijn afgevoerd. Integendeel de controle is zeer rustig verlopen, en alle aanwezige 
instanties hebben alle medewerking gekregen van de aanwezige mensen. 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord® bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen 
Fax : 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



Rapportage 
De betreffende vakafdeling is momenteel bezig om de bevindingen verder te verwerken in 
een controlerapport. Zodra dit rapport gereed is zal het aangeboden worden aan het 
college. Het college van burgemeester en wethouders zullen, aan de hand van de 
bevindingen een besluit gaan nemen. Dit besluit kan inhouden dat zij de formele 
handhavingsprocedure gaan opstarten of dat zij afzien van handhaving. In het laatste geval 
zal dit gemotiveerd gebeuren. 

Zodra het college een besluit heeft genomen, de verwachting is dat dit begin februari 2011 
zal zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Wij gaan er van uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de heer Peijs, cluster Handhaving, 
telefoonnummer 14 0167. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steen 
dejÉfcojBedJ-etaris, p de burgemeester 

Bpgers 



gemeente Steenbergen 
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uw brief van 
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• • • I I I 
UM1100027 

-1.777/0137 

30 november 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 

AANTEKENEN 

mevrouw H. Deinzer 
Neukrapohl 32 
D 41236 MONCHENGLADBACH 
Duitsland 

onderwerp aanvullende informatie 

Geachte mevrouw Deinzer, 

Steenbergen, 10 januari 2011 

V IJ 

Inleiding 
Bij schrijven van 30 november 2010 hebben wij u op de hoogte gebracht van de 
vorderingen betreffende het Sunclass park te Nieuw-Vossemeer. 

Gebleken is dat de brief van 30 november 2010 voor enige verwarring heeft gezorgd, en 
dan in het bijzonder over de nog te volgen procedure. Deze brief is bedoeld om meer 
duidelijkheid te geven in de nog te volgen procedure. 

Brief van 30 november 2010 
Zoals u is mede gedeeld heeft er op 17 november 2010 een controle plaatsgevonden op 
voornoemd park. Deze controle moet gezien worden als een vorm van een inventarisatie, 
om zo duidelijk te krijgen wat er zich op het park afspeelt, en of er sprake is van 
misstanden dan wel strijdigheden. 
Zoals wij u in de brief van 30 november 2010 vertelden zijn er geen grote misstanden 
geconstateerd. Wat wel is geconstateerd is dat er mogelijk sprake is van wonen, strijdig 
met het bestemmingsplan. Dit zal nog verder onderzocht moeten worden, aan de hand van 
de gegevens zoals deze nu verzameld zijn. 

Één van de geruchten, die mede tot deze brief hebben geleid, was die dat er een aantal 
mensen zouden zijn gearresteerd en afgevoerd. Wij kunnen u melden dat er tijdens de 
controle op 17 november 2010 geen arrestaties hebben plaatsgevonden en dat er geen 
mensen zijn afgevoerd. Integendeel de controle is zeer rustig verlopen, en alle aanwezige 
instanties hebben alle medewerking gekregen van de aanwezige mensen. 

vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



Rapportage 
De betreffende vakafdeling is momenteel bezig om de bevindingen verder te verwerken in 
een controlerapport. Zodra dit rapport gereed is zal het aangeboden worden aan het 
college. Het college van burgemeester en wethouders zullen, aan de hand van de 
bevindingen een besluit gaan nemen. Dit besluit kan inhouden dat zij de formele 
handhavingsprocedure gaan opstarten of dat zij afzien van handhaving. In het laatste geval 
zal dit gemotiveerd gebeuren. 

Zodra het college een besluit heeft genomen, de verwachting is dat dit begin februari 2011 
zal zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Wij gaan er van uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de heer Peijs, cluster Handhaving, 
telefoonnummer 14 0167. 

Hoogachtend, 
burge rgen, 

is 

i r 
' •RiAJ.M. Bogérs 

2 
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UM 100029 
-1.777/0137 

29 november 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 

de heer H.A. Homan 
Mosquitostraat 16 
4651 ST STEENBERGEN NB 

onderwerp aanvullende informatie 

Geachte heer Homan, 

Steenbergen, 10 januari 2011 VFF?7-

Inleiding 
Bij schrijven van 29 november 2010 hebben wij u op de hoogte gebracht van de 
vorderingen betreffende het Sunclass park te Nieuw-Vossemeer. 

Gebleken is dat de brief van 29 november 2010 voor enige verwarring heeft gezorgd, en 
dan in het bijzonder over de nog te volgen procedure. Deze brief is bedoeld om meer 
duidelijkheid te geven in de nog te volgen procedure. 

Brief van 29 november 2010 
Zoals u is mede gedeeld heeft er op 17 november 2010 een controle plaatsgevonden op 
voornoemd park. Deze controle moet gezien worden als een vorm van een inventarisatie, 
om zo duidelijk te krijgen wat er zich op het park afspeelt, en of er sprake is van 
misstanden dan wel strijdigheden. 
Zoals wij u in de brief van 30 november 2010 vertelden zijn er geen grote misstanden 
geconstateerd. Wat wel is geconstateerd is dat er mogelijk sprake is van wonen, strijdig 
met het bestemmingsplan. Dit zal nog verder onderzocht moeten worden, aan de hand van 
de gegevens zoals deze nu verzameld zijn. 

Één van de geruchten, die mede tot deze brief hebben geleid, was die dat er een aantal 
mensen zouden zijn gearresteerd en afgevoerd. Wij kunnen u melden dat er tijdens de 
controle op 17 november 2010 geen arrestaties hebben plaatsgevonden en dat er geen 
mensen zijn afgevoerd. Integendeel de controle is zeer rustig verlopen, en alle aanwezige 
instanties hebben alle medewerking gekregen van de aanwezige mensen. 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



Rapportage 
De betreffende vakafdeling is momenteel bezig om de bevindingen verder te verwerken in 
een controlerapport. Zodra dit rapport gereed is zal het aangeboden worden aan het 
college. Het college van burgemeester en wethouders zullen, aan de hand van de 
bevindingen een besluit gaan nemen. Dit besluit kan inhouden dat zij de formele 
handhavingsprocedure gaan opstarten of dat zij afzien van handhaving. In het laatste geval 
zal dit gemotiveerd gebeuren. 

Zodra het college een besluit heeft genomen, de verwachting is dat dit begin februari 2011 
zal zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Wij gaan er van uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de heer Peijs, cluster Handhaving, 
telefoonnummer 14 0167. 

A Hoogachtenc, 

Bo< 

te" en wethouders van Steenbergen, 
fe taris, de burgemeester, 

ers oorn 



gemeente Steenbergen 
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-1.777/0137 

30 november 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 

AANTEKENEN 

de heer, mevrouw U. Hauk 
Fasanenweg 7 
53797 LOHMAR 
Duitsland 

onderwerp Aanvullende informatie 

Geachte heer, mevrouw Hauk, 

Steenbergen, 10 januari 2011 

Inleiding 
Bij schrijven van 30 november 2010 hebben wij u op de hoogte gebracht van de 
vorderingen betreffende het Sunclass park te Nieuw-Vossemeer. 

Gebleken is dat de brief van 30 november 2010 voor enige verwarring heeft gezorgd, en 
dan in het bijzonder over de nog te volgen procedure. Deze brief is bedoeld om meer 
duidelijkheid te geven in de nog te volgen procedure. 

Brief van 30 november 2010 
Zoals u is mede gedeeld heeft er op 17 november 2010 een controle plaatsgevonden op 
voornoemd park. Deze controle moet gezien worden als een vorm van een inventarisatie, 
om zo duidelijk te krijgen wat er zich op het park afspeelt, en of er sprake is van 
misstanden dan wel strijdigheden. 
Zoals wij u in de brief van 30 november 2010 vertelden zijn er geen grote misstanden 
geconstateerd. Wat wel is geconstateerd is dat er mogelijk sprake is van wonen, strijdig 
met het bestemmingsplan. Dit zal nog verder onderzocht moeten worden, aan de hand van 
de gegevens zoals deze nu verzameld zijn. 

Één van de geruchten, die mede tot deze brief hebben geleid, was die dat er een aantal 
mensen zouden zijn gearresteerd en afgevoerd. Wij kunnen u melden dat er tijdens de 
controle op 17 november 2010 geen arrestaties hebben plaatsgevonden en dat er geen 
mensen zijn afgevoerd. Integendeel de controle is zeer rustig verlopen, en alle aanwezige 
instanties hebben alle medewerking gekregen van de aanwezige mensen. 

i.a.: 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



Rapportage 
De betreffende vakafdeling is momenteel bezig om de bevindingen verder te verwerken in 
een controlerapport. Zodra dit rapport gereed is zal het aangeboden worden aan het 
college. Het college van burgemeester en wethouders zullen, aan de hand van de 
bevindingen een besluit gaan nemen. Dit besluit kan inhouden dat zij de formele 
handhavingsprocedure gaan opstarten of dat zij afzien van handhaving. In het laatste geval 
zal dit gemotiveerd gebeuren. 

Zodra het college een besluit heeft genomen, de verwachting is dat dit begin februari 2011 
zal zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Wij gaan er van uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de heer Peijs, cluster Handhaving, 
telefoonnummer 14 0167. 

Hoogachtend, 

de burgem jester, 
/ r I 

/ 
Bek ers 

2 
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UM1100028 

-1.777/0137 

30 november 2010 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 

onderwerp Aanvullende informatie 
Steenbergen, 10 januari 2011 

Geachte heer, mevrouw, 

Inleiding 
Bij schrijven van 30 november 2010 hebben wij u op de hoogte gebracht van de 
vorderingen betreffende het Sunclass park te Nieuw-Vossemeer. 

Gebleken is dat de brief van 30 november 2010 voor enige verwarring heeft gezorgd, en 
dan in het bijzonder over de nog te volgen procedure. Deze brief is bedoeld om meer 
duidelijkheid te geven in de nog te volgen procedure. 

Brief van 30 november 2010 
Zoals u is mede gedeeld heeft er op 17 november 2010 een controle plaatsgevonden op 
voornoemd park. Deze controle moet gezien worden als een vorm van een inventarisatie, 
om zo duidelijk te krijgen wat er zich op het park afspeelt, en of er sprake is van 
misstanden dan wel strijdigheden. 
Zoals wij u in de brief van 30 november 2010 vertelden zijn er geen grote misstanden 
geconstateerd. Wat wel is geconstateerd is dat er mogelijk sprake is van wonen, strijdig 
met het bestemmingsplan. Dit zal nog verder onderzocht moeten worden, aan de hand van 
de gegevens zoals deze nu verzameld zijn. 

Één van de geruchten, die mede tot deze brief hebben geleid, was die dat er een aantal 
mensen zouden zijn gearresteerd en afgevoerd. Wij kunnen u melden dat er tijdens de 
controle op 17 november 2010 geen arrestaties hebben plaatsgevonden en dat er geen 
mensen zijn afgevoerd. Integendeel de controle is zeer rustig verlopen, en alle aanwezige 
instanties hebben alle medewerking gekregen van de aanwezige mensen. 

# ragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord® bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax : 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



Rapportage 
De betreffende vakafdeling is momenteel bezig om de bevindingen verder te verwerken in 
een controlerapport. Zodra dit rapport gereed is zal het aangeboden worden aan het 
college. Het college van burgemeester en wethouders zullen, aan de hand van de 
bevindingen een besluit gaan nemen. Dit besluit kan inhouden dat zij de formele 
handhavingsprocedure gaan opstarten of dat zij afzien van handhaving. In het laatste geval 
zal dit gemotiveerd gebeuren. 

Zodra het college een besluit heeft genomen, de verwachting is dat dit begin februari 2011 
zal zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Wij gaan er van uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de heer Peijs, cluster Handhaving, 
telefoonnummer 14 0167. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco secretaris, de burgemeester, 

R.A.J.M. Bogers J.J . Hoogendoorn 
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UM1100030 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
14 0167 

Vereniging Glastuinbouw Steenbergen 
de heer J . van Staalduinen 
Klutsdorpseweg 21 
4664 RR LEPELSTRAAT 

onderwerp afschriften Sunclass 

Geachte heer Van Staalduinen, 

Steenbergen, 10 januari 2011 

1 3 }&% \if)v 1 

Op 30 november 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders een brief 
verstuurd naar een aantal recreanten van het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. Reden 
van verzending was het feit dat deze mensen een verzoek tot handhaving bij ons hebben 
ingediend over voornoemd park. 

Gebleken is dat deze brief voor enige onrust, dan wel verwarring heeft gezorgd bij diverse 
mensen. Dit was voor mij aanleiding om de recreanten een aanvullende brief toe te zenden 
met daarin een nadere uitleg over het verloop van de procedure. 

Bijgaand zend ik u een afschrift toe van deze aanvullende brief. 

Mocht u, na het lezen van de bijlage, nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
de heer Peijs, cluster Handhaving, telefoonnummer 14 0167. 

Hoogachtend, 
heV P.J.H.M. de Koning 

thouder gemeente Steenbergen 

,a.: 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord® bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



Nota voor Burgemeester en wethouders 

Beslissing B&W 4 

Niet conform advies besloten: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een 

last onder dwangsom opleggen. 
- De begunstigingstermijn stellen op een half 
jaar. 

- Na het gesprek met de eigenaren de vooraan
kondiging opsturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het 
definitieve besluit (last onder dwangsom) op 
te leggen. 

- Op zeer korte termijn besluit door de portefeuille

M o o 1 ! ' 2 . 3 Bespreken akkoord Beslissing B&W 4 

Niet conform advies besloten: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een 

last onder dwangsom opleggen. 
- De begunstigingstermijn stellen op een half 
jaar. 

- Na het gesprek met de eigenaren de vooraan
kondiging opsturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het 
definitieve besluit (last onder dwangsom) op 
te leggen. 

- Op zeer korte termijn besluit door de portefeuille

burgemeester 

Beslissing B&W 4 

Niet conform advies besloten: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een 

last onder dwangsom opleggen. 
- De begunstigingstermijn stellen op een half 
jaar. 

- Na het gesprek met de eigenaren de vooraan
kondiging opsturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het 
definitieve besluit (last onder dwangsom) op 
te leggen. 

- Op zeer korte termijn besluit door de portefeuille

Portefeuille 1 V 

Beslissing B&W 4 

Niet conform advies besloten: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een 

last onder dwangsom opleggen. 
- De begunstigingstermijn stellen op een half 
jaar. 

- Na het gesprek met de eigenaren de vooraan
kondiging opsturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het 
definitieve besluit (last onder dwangsom) op 
te leggen. 

- Op zeer korte termijn besluit door de portefeuille

portefeuille II 

Beslissing B&W 4 

Niet conform advies besloten: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een 

last onder dwangsom opleggen. 
- De begunstigingstermijn stellen op een half 
jaar. 

- Na het gesprek met de eigenaren de vooraan
kondiging opsturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het 
definitieve besluit (last onder dwangsom) op 
te leggen. 

- Op zeer korte termijn besluit door de portefeuille

portefeuille III 

Beslissing B&W 4 

Niet conform advies besloten: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een 

last onder dwangsom opleggen. 
- De begunstigingstermijn stellen op een half 
jaar. 

- Na het gesprek met de eigenaren de vooraan
kondiging opsturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het 
definitieve besluit (last onder dwangsom) op 
te leggen. 

- Op zeer korte termijn besluit door de portefeuille

Portefeuille IV 

Beslissing B&W 4 

Niet conform advies besloten: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een 

last onder dwangsom opleggen. 
- De begunstigingstermijn stellen op een half 
jaar. 

- Na het gesprek met de eigenaren de vooraan
kondiging opsturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het 
definitieve besluit (last onder dwangsom) op 
te leggen. 

- Op zeer korte termijn besluit door de portefeuille datum vergadering 1 5 MAART 2011 

houder mondeling mededelen aan de direct 
betrokkenen. Vervolgens het besluit openbaar enbaar 
maken. 

O.R.: Niet van toepassing 
Akkoord algemeeïA 
dir/secretaris \2>*~ 

Actie: afspra< Jk maken met alle eigenaren. 
~- f Nee 

Pers: 
Nee 

ter afdoening naar 
RO/ 
HH 
V 

Paraaf ontwerper rl 
Nee 
Pers: 
Nee 

afgedaan d.d. 

Paraaf 
afdelingshoofd 

Nee 
Pers: 
Nee 

paraaf 

Onderwerp : Besluitvorming handhaving Sunclasspark 
Bijlage : rapport met bijlagen 
Steenbergen, 23 februari 2011 
Advies: Nu legalisatie niet mogelijk is gebleken besluiten om: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een last onder dwangsom opleggen 
- De begunstigingstermijn te stellen op één jaar, 
- Een gesprek aan te gaan met de vereniging van eigenaren en hen het besluit kenbaar 
maken; 

- Na het gesprek van de W E de vooraankondiging op te sturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het definitieve besluit (last onder dwangsom) op te leggen; 

1. Inleiding 
Op 17 november 2010 heeft er, op verzoek van de gemeente Steenbergen, een inventarisatie 
plaatsgevonden op het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. 

Bij deze inventarisatie waren de gemeente Steenbergen, Politie, Vreemdelingenpolitie, Arbeidsinspectie, 
Brandweer en Belastingdienst aanwezig. 

2. Achtergrond 
Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die een 
zomerhuis hebben op het park, waren ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 
Deze verzoeken hebben betrekking op het feit dat er in strijd met het bestemmingsplan arbeidsmigranten 
verblijven. 

Bovenstaande was de aanleiding om een inventarisatie te gaan houden op het park. De inventarisatie 
was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners (arbeidsmigranten) op het 
park. 

Van de inventarisatie is een rapport opgesteld. Dit rapport is als bijlage bijgevoegd. In het rapport zijn 
meerdere factoren getoetst. 

Er zijn geen grote excessen geconstateerd, echter deze conclusie is niet getoetst aan het huisvestingsbeleid. 
3. Overwegingen 



1. Geldende bestemmingsplan ' «. 
Voor de locatie waar de grootschalige inventarisatie is gehouden gelden het bestemmingsplan Assumburg 1 
(raadsbesluit Webruari 1982) en het bestemmingsplan Herziening Assumburg 1 (raadsbesluit van 13 
november 1984). ƒ 

In het plangebied staan meerdere verblijven. Binnen de bestemming Zomerhuizen - Klasse ZH (artikel 3) 
mogen zomerhuizen worden gerealiseerd. Gezien de begripsbepalingen (artikel 1) is een zomerhuis een elk 
ter plaatse aanwezig woonverblijf, geschikt en bestemd voor niet permanente huisvesting van één 
huishouden. In het plan (artikel 3) is tevens aangegeven dat het verboden is om: 

de bebouwing te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de bestemming; 

de zomerhuizen te gebruiken voor permanente bewoning. 

Al het gebruik dat niet in overeenstemming is met het bovenstaande is in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Voor het gemak zijn de kernbegrippen hierboven vet gedrukt. 
Het is aan de gemeente om aan te tonen dat er in strijd met het bestemmingsplan wordt gehandeld. 
Één huishouden 
Enkel de niet permanente huisvesting van één huishouden is toegestaan. 

Wat is een huishouden? In de jurisprudentie is onder andere het volgende uitgesproken over het begrip 
huishouden: 

UN: BA4193, Raad van State, 200603867/1 (uitspraak van 2 mei 2007). De bewoning door seizoensarbeiders 

van één pand betreft niet de huisvesting van een huishouden in de gewone zin van dat woord en is daarmee 

ook niet op één lijn te stellen. Hierbij is immers geen sprake van continuïteit in de samenstelling ervan, nu de 

seizoensarbeiders slechts ongeveer drie maanden in de panden zijn gehuisvest, en is evenmin sprake van 

onderlinge verbondenheid. De door appelanten genoemde omstandigheden dat de seizoensarbeiders 

hetzelfde werk verrichten, dezelfde nationaliteit delen en gezamenlijk de huishouding doen zijn hiervoor 

onvoldoende; 

ABR, 11 februari 2004, 200303385/386/1. Verbouwing van zes appartementen tot één woonruimte voor de 

huisvesting van minderjarige asielzoekers onder professionele begeleiding binnen de bestemming 

woondoeleinden. Onder woning wordt verstaan een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor niet-

recreatieve bewoning door één afzonderlijk huishouden. De woongroep van ama's vormt geen huishouden 

in de gewone zin van het woord en is daarmee ook niet op één lijn te stellen, omdat zomin sprake is van 

continuïteit in de samenstelling ervan, als van onderlinge verbondenheid. Nu het gebruik, waarop het 

vergunde bouwplan was gericht, niet past binnen de bestemming, had de bouwvergunning moeten worden 

geweigerd; 

ABR, 28 juli 2004, 200400021/1. Een kamerverhuurbedrijf verhuurt kamers aan derden. Er geldt een 

woonbestemming en onder een woning wordt verstaan een gebouw dat geschikt en bestemd is voor de 

huisvesting van één huishouden. Een zolder is weliswaar geen bouwlaag, maar dat wil nog niet zeggen dat 

bewoning niet is toegestaan. Aan het gebruik van de zolder voor kamerverhuur wordt aldus niet 

toegekomen. Het gebruik van de rest van het pand als kamerverhuurbedrijf is in strijd met de 

gebruiksvoorschriften. Er is geen sprake van het voeren van een huishouden nu voor de kamers afzonderlijk 

huur wordt geheven en elke kamer zelfstandig wordt bewoond. Dat er gemeenschappelijke voorzieningen 

zijn, maakt dit niet anders, evenmin als het feit dat er in 1995 een gebruiksvergunning werd afgegeven en in 

2000 voorzieningen moesten worden getroffen in verband met brandveiligheid. Geen succes met beroep 

mop vertrouwensbeginsel, omdat gebruik in de loop der jaren is geïntensiveerd en het aantal klachten is 

toegenomen. Op zeker moment kan het belang van de omwonenden (gaan) prevaleren boven het belang 

van appellanten bij voortzetting van het gebruik. Da ter maatregelen zijn genomen om overlast te voorkomen 

treft geen doel, omdat deze klaarblijkelijk onvoldoende uitwerking hebben gehad. 



Op grond van het bestemmingsplan speelt eveneens de volgende vraag: "Mag slechts één huishouden 
gebruik maken van een zomerhuis of mogen meerdere huishoudens afzonderlijk van elkaar gebruik maken 
van een zomerhuis?". Er wordt voorgesteld om het bestemmingsplan, indien er handhavend wordt 
opgetreden, eng te interpreteren en aan te geven dat een zomerhuis slechts mag worden gebruikt door één 
huishouden en niet door meerdere huishoudens afzonderlijk van elkaar. In de begripsbepaling is immers het 
woord "één" en niet het woord "een" opgenomen. Als gevolg van deze interpretatie zal een zomerhuis een 
groot gedeelte van het jaar niet gebruikt kunnen worden. De rechter zal zich eventueel moeten uitspreken 
over deze interpretatie. 

Permanente huisvesting / permanente bewoning 
Enkele zomerhuizen worden (waarschijnlijk) permanent bewoond door arbeidsmigranten of door andere 
personen. 

De gemeente moet in het kader van handhavend optreden, aantonen dat er in een verblijf permanent wordt 
gewoond door personen. Uit de jurisprudentie blijkt dat er een zware bewijslast is voor de gemeente. 

Enkele voorbeelden: 
- ABR 14/12/2005, Zeewolde, 200500107/1; AU7985, JG 2006, 06.0003. In de opgenomen noot is het 

onderstaande opgenomen: "De discussie spitste zich tot op het begrip hoofdverblijf. Het ligt eigenlijk in de 

rede om bij het begrip aansluiting te zoeken bij de regeling van het begrip woonadres in de Wet 6BA die een 

tijdsduur van 26 weken als maatstaf hanteert. Terecht wordt de aard van het gebruik en niet de tijdsduur als 

doorslaggevend aangemerkt"; 

De bebouwing te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de bestemming 
Vele zomerhuisjes zijn in eigendom bij uitzendbureaus, glastuinders, andere bedrijfsmatige huisvesters en 
andere bedrijven en worden gebruikt voor het bieden van onderdak / huisvesting / permanente bewoning aan 
arbeidsmigranten / personeel of andere personen. 
In het bestemmingsplan is een begripsbepaling voor zomerhuis opgenomen. Volgens de grammaticale 
interpretatie is een zomerhuis: huisje dat als vakantieverblijf dient / huisje waarin men 's zomers vertoeft, 
hetzij in de nabijheid van het gewone huis of als buitenverblijf / permanent beschikbaar verblijf voor recreatie, 
met name in het zomerseizoen. Vakantie wordt grammaticaal ook geïnterpreteerd als rusttijd, vrije tijd / 
jaarlijks toegekende vrije tijd voor werkenden / periode waarin geen lessen worden gegeven / reis naar en 
verblijf elders voor zijn plezier. Onder vakantiehuis wordt grammaticaal verstaan een (zomer)huis waarin 
men zijn vakantie doorbrengt. 

Indien handhavend wordt opgetreden kan worden gesteld dat uit het gebruiken van het woord "zomerhuis" 
(bestemming, begripsbepaling) blijkt dat een bedrijfsmatige exploitatie voor het bieden van onderdak / 
huisvesting / permanente bewoning aan arbeidsmigranten, personeel en of andere personen niet is 
toegestaan. 

Gezien het bovenstaande kan eveneens worden gesteld dat een "zomerhuis" als vakantie- en/of 
recreatieverblijf moet worden gebruikt. Door de gemeente wordt dan gesteld dat recreatief gebruik (in het 
normale spraakgebruik: ontspanning, vrije tijdbesteding) een toetsingsgrond is voor de interpretatie van het 
bestemmingsplan. 

De rechter zal zich eventueel moeten uitspreken over deze interpretatie. 



2. Legalisatieonderzoek 
Voor het college geldt de beginselplicht tot handhavend optreden. Slechts onder uitzonderlijke 
omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld als legalisatie van de illegale situatie mogelijk 
is of als handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. 

In het kader van het legalisatieonderzoek zijn met name de onderstaande aspecten van belang: 
gemeentelijk beleid (Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Steenbergen, 
Dorpsontwikkelingsplan Nieuw-Vossemeer, uitspraken Commissie Ruimte en Economie van 12 
januari 2011 inzake de Structuurvisie gemeente Steenbergen, Visie Landrecreatie Steenbergen, 
Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen) 
provinciaal beleid (Verordening Ruimte) 
het huisvesten van arbeidsmigranten (tijdelijk, permanent, één huishouden, bedrijfsmatige 
exploitatie) 
permanente bewoning door anderen dan arbeidsmigranten 

3. Geen legalisatieplicht 

In dit geval is er voor de gemeente geen verplichting tot legalisatie van aantoonbaar illegaal gebruik. De 
gemeente moet gemotiveerd afwegen of zij wel of geen gebruik maakt van haar bevoegdheid tot het herzien 
van het geldende bestemmingsplan / maken van een nieuw bestemmingsplan. 

4. Gemeentelijk beleid en de te ontwikkelen gemeentelijke Structuurvisie 
De gemeente heeft meerdere beleidsdocumenten vastgesteld die relevant zijn voor de situatie Sunclasspark. 
Eveneens heeft de Commissie Ruimte en Economie recent gesproken over de toekomstige gemeentelijke 
Structuurvisie. Hieronder volgt een overzicht. 

A . Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Steenbergen 

De gemeente wil de huisvesting van de arbeidsmigranten op een maatschappelijk verantwoorde wijze 
kunnen laten plaatsvinden. Zowel voor de arbeidsmigranten zelf als voor de omgeving. Tevens biedt het 
beleidskader mogelijkheden om onverantwoorde vormen van huisvesting tegen te kunnen gaan en aan te 
kunnen pakken middels de (gemeentelijke) handhavingsinstrumenten. 

Hieronder wordt een aantal uitgangspunten uitgewerkt welke van toepassing is op elke huisvestingsvorm ten 
behoeve van arbeidsmigranten. 

• De initiatiefnemer is primair verantwoordelijk voor het goed regelen van huisvesting, het beheer en de 

handhaving hiervan. De gemeente heeft de plicht zorg te dragen voor voldoende en deugdelijke 

mogelijkheden om tot huisvesting te komen. 

• De gemeente Steenbergen zal zoveel als mogelijk sturen op het bieden van huisvestingsmogelijkheden ten 

behoeve van arbeidsmigranten die legaal binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen werken. 

• Alle huisvesting van de arbeidsmigranten dient zowel voor deze mensen als voor de omgeving op een 

maatschappelijk verantwoorde wijze te gebeuren. Ten einde dit regelen zijn met name de volgende 

aspecten van belang: 

1) de huisvesting dient te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan 

het Bouwbesluit, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, de gemeentelijke bouwverordening, de APV, 

de geldende bestemmingsplannen; 

2) de huisvestingsvorm moet aansluiten bij de vraag naar de arbeidsmigranten. In beginsel wordt er enkel 

medewerking verleend aan (nieuwe) initiatieven welke bijdragen aan het huisvesten van arbeidsmigranten 

die binnen de gemeentegrenzen werken. Eveneens dient bij het initiatief te worden beoordeeld of het 

voorziet in het bieden van een oplossing voor een behoefte aan tijdelijke en/of een structurele huisvesting 

voor arbeidsmigranten; 

3) de huisvestingsvorm moet beter aansluiten bij de vraag van de arbeidsmigrant. Uit onderzoek is gebleken 

dat de arbeidsmigrant naast betaalbare huisvesting eveneens meer behoefte heeft aan privacy in de 

huisvestingslocatie en mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (tv kijken, muziek luisteren, internetten, 



vervoer, etc.). Ook is gebleken dat veel arbeidsmigranten graag minder afhankelijk willen zijn van hun 

werkgever voor huisvesting; 

4) de huisvestingsvorm moet passen binnen en bij de omgeving. De omvang (grootte, aantal slaapplaatsen, 

aantal verkeersbewegingen, verkeersontsluiting en parkeerruimte, etc), locatiekeuze (eventueel op het 

bedrijf waar men werkt of in de nabijheid van het bedrijf waar men werkt) en het uiterlijk (o.a. redelijke eisen 

van welstand, landschappelijke inpassing) moet passen binnen de directe omgeving. Tevens mag de 

huisvestingsvorm niet belemmerend zijn voor de normale planologische en milieutechnische 

ontwikkelingsmogelijkheden van de eventueel in de nabijheid gelegen bedrijfsmatige 

activiteiten. Hieronder enkele voorbeelden. In een woonwijk is een (meer) grootschalige huisvestingslocatie 

minder snel gewenst als aan de rand van een kern. In een woning binnen een woonwijk is tijdelijk verblijf 

door arbeidsmigranten niet gewenst als dit betekent dat de Steenbergse inwoners elke paar maanden geheel 

of gedeeltelijk nieuwe buren krijgen. De oprichting van (grootschalige) complexen buiten een 

bebouwingsconcentratie (kernrandzone, bebouwingslint, bebouwingscluster) kan leiden tot een aantasting 

van de openheid en een onacceptabele verstening van het buitengebied. Huisvesting van eigen personeel op 

het agrarisch bedrijf (ook langer dan zes maanden per jaar) kan een oplossing bieden. Huisvesting ten 

behoeve van de huidige glastuinbouwbedrijven in de nabijheid van het gebied toestaan, kan eveneens een 

positieve bijdrage leveren. Recreatieparken met recreatieve betekenis zijn niet geschikt voor het huisvesten 

van de arbeidsmigranten; 

5) met het creëren van (nieuwe) huisvestingsmogelijkheden voor EU-medewerkers mag de druk op de 

woningmarkt niet zodanig toenemen, zodat bijvoorbeeld de doelgroep "starters" hiervan de dupe wordt; 

6) de gemeente wil, indien er een uitzendbureau in het spel is, enkel werken met bonafide uitzendbureaus. 

Conform de begripsbepalingen moeten zij aan meerdere voorwaarden voldoen, zodat er een aanmerkelijke 

bijdrage aan maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten wordt geleverd (SK1A-

keurmerk en Certified Flex Home-keurmerk); 

7) andere aanbieders van huisvesting moeten eveneens voldoen aan de vereisten die voor de bonafide 

uitzendbureaus gelden met betrekking tot huisvesting. Dit wordt opgenomen om er voor te zorgen dat deze 

groep eveneens een aanmerkelijke bijdrage levert aan de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van de 

arbeidsmigranten; 

8) in het kader van maatschappelijk verantwoorde huisvesting kan de gemeente nadere voorwaarden 
stellen. Onder andere met betrekking tot leefbaarheid, veiligheid, de omgeving, het beheer van een locatie 

(eventueel vast te leggen in een goed te keuren protocol), verantwoorde spreiding over de gehele gemeente, 

goede communicatie met de omgeving, inschrijving in het GBA, het bijhouden van een verblijfsregister; 

9) goede handhaving door de gemeente; 

10) nader sociaal maatschappelijk beleid naast dit ruimtelijke beleid voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten (goede inburgering, participatie, "thuis voelen in Steenbergen", mogelijkheden voor 

ontspanning/vrijetijdsbesteding, onderwijs, gezondheidszorg, geestelijke zorg, etc); 

11) samenwerking binnen de regio. Binnen de regio West-Brabant wordt reeds samengewerkt in het kader 

van het "Convenant Huisvesting uitzendmigranten West-Brabant". Nadere samenwerking onder andere in 

het kader van de afstemming van ruimtelijk beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de regio 

kan een positieve bijdrage leveren. Op deze manier kan worden geregeld dat elke gemeente haar 

verantwoordelijkheid neemt voor de huisvesting van arbeidsmigranten en kunnen problemen in een andere 

regiogemeentes mede worden voorkomen. 

Indien de gemeente Steenbergen voldoende mogelijkheden biedt voor de huisvesting van de 

arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de agrarische sector, dan is de grootste vraag naar huisvesting 

geregeld. Binnen de agrarische sector werken de arbeidsmigranten zowel op tijdelijke als op structurele 

arbeidsplaatsen. In de klassieke agrarische sector zullen ongeveer 

400 arbeidsmigranten werken. In de bestaande glastuinbouw zijn ongeveer 450 arbeidsmigranten werkzaam. 

Tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten werkzaam in de agrarische sector (behoefte van maximaal 6 

maanden per jaar als gevolg van piekbelastina) 

Voor de realisatie van nieuwe tijdelijke huisvesting voor deze arbeidsmigranten biedt de gemeente de 

volgende mogelijkheden: 



1) huisvesting op het agrarisch bedrijf (binnen het bouwblok) waar men werkt tot maximaal 40 personen. 

2) voor de bestaande glastuinbouwsector zijn minder kansen om op het agrarische bedrijf (binnen het 

bouwblok) huisvestingsmogelijkheden te bieden voor het eigen personeel tot maximaal 40 personen. 

Naast de bovenstaande mogelijkheid wordt door de gemeente eveneens een aanvullende mogelijkheid 

geboden. Voor de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten uit het glastuinbouwgebied kan het 

realiseren van een locatie voor nachtverblijf (bijvoorbeeld een logiesgebouw of pension) in de nabijheid 

van het desbetreffende glastuinbouwgebied nabij de kern Steenbergen ook een goede 

huisvestingsmogelijkheid bieden. Voor het oprichten van zo'n voorziening zal een planologische 

procedure doorlopen moeten worden. 

3) de gemeente is eveneens bereid om initiatieven voor het oprichten van één of meerdere locaties voor 

nachtverblijf in of nabij de kernen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten 

werkzaam in de klassieke agrarische sector in overweging te nemen. 

Structurele huisvesting voor arbeidsmigranten werkzaam in de agrarische sector {behoefte van 
langer dan 6 maanden per jaar in de vorm van structurele arbeidsplaatsen) 
Voor de realisatie van nieuwe structurele huisvesting voor deze arbeidsmigranten biedt de gemeente 
de volgende mogelijkheden: 
1) op het agrarisch bedrijf (binnen het bouwblok) waar men werkt tot maximaal 40 personen of op locaties 

waar nachtverblijf wordt toegestaan. Voor de mogelijkheden tot het realiseren van een locatie voor het 

bieden van nachtverblijf wordt aansluiting gezocht bij de al bovengenoemde mogelijkheden voor zowel 

de klassieke agrarische bedrijven als de bestaande glastuinbouw; 

2) de arbeidsmigrant die in Steenbergen zijn hoofdverblijf heeft (hij of zij woont hier en heeft zich hier 

gevestigd) hoort in een woning thuis. 

Indien nieuwe huisvestingsvormen voor arbeidsmigranten gerealiseerd moeten worden, dan zijn ook de 

volgende algemene opmerkingen mede van belang: 

1) tijdelijke en structurele huisvesting voor arbeidsmigranten behoort niet op de verblijfsrecreatieve 

bestemmingen plaats te vinden; 

2) woningen dienen als hoofdverblijf (er wordt gewoond en de persoon heeft zich hier gevestigd) te 

worden benut; 

3) binnen de gemeente Steenbergen zullen slechts zeer beperkt nieuwe mogelijkheden zijn om 

(substantieel) nachtverblijf aan te kunnen gaan bieden in voormalige complexen, zoals: kloosters, 

asielzoekerscentra, leegstaande gebouwen, etc. Het realiseren van nieuwe voorzieningen ten behoeve 

van de huisvesting van arbeidsmigranten dient dan ook (in hoofdzaak) in nieuwe bebouwing te worden 

gerealiseerd. In geval van nieuwbouw vanuit de provincie specifiek aandacht gevraagd voor duurzaam 

bouwen ten 

behoeve van hergebruiksmogelijkheden van de bebouwing indien de behoefte aan een dergelijke 

voorziening niet meer aanwezig is. Tevens is de begrenzing van bestaand stedelijk, zoekgebied voor 

stedelijke ontwikkelingen en buitengebied van belang; 

4) afhankelijk van de locatie kunnen in een pension zowel arbeidsmigranten verblijven die op tijdelijke als 

op een structurele arbeidsplaatsen werken. Ook is het mogelijk dat arbeidsmigranten die werkzaam zijn 

in verscheidene sectoren toch in hetzelfde pension verblijven. 



Handhaving 
Handhaving is de methode om op te treden tegen illegale huisvesting door arbeidsmigranten. Een overheid die de 

verantwoordelijkheid neemt voor het stellen van regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten, dient er ook voor 

te zorgen dat die regels worden nageleefd. De handhaving concentreert zich met name op overtredingen van de 

volgende wet- en regelgeving: 

- bestemmingsplan (is het betreffende gebruik toegestaan); 

- Besluit brandveilig gebruik bouwwerken; 

- bouwverordening (overbevolking, brandveilig gebruik, e.d.); 

- Bouwbesluit (veiligheid, zoals constructie, e.d.); 

- Algemene Plaatselijke Verordening (overlast, e.d.); 

- Woningwet. 

Naast bovengenoemde wet- en regelgeving zijn er in de beleidsnota criteria geformuleerd. Ook deze vormen basis 

voor toezicht/controle en handhaving. Dit betekent dat, indien niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving, zoals 

hierboven weergegeven of aan de criteria uit deze beleidsnota, er sprake is c.q. kan zijn van een handhavingssituatie. 

Indien er sprake is van een spoedeisend belang (bijvoorbeeld als gevolg van een brandgevaarlijke situatie), 
dan is direct handhavend optreden nodig. Bij een niet-spoedeisende situatie wordt de zaak projectmatig 
aangepakt op basis van een werklijst. In die gevallen wordt een redelijke termijn gegeven tot het beëindigen 
van de strijdige situatie, afgestemd op de concrete omstandigheden. 

B . Dorpsontwikkelingsplan Nieuw-Vossemeer 
In het dorpsontwikkelingsplan Nieuw-Vossemeer wordt meerdere malen verwezen naar het Sunclasspark. 
Hieronder volgt een overzicht. 

Wensbeeld 2020 (blz. 23) 
De omgeving van het natuurbad en recreatiepark Sunclass, aan de Veerweg, dient zich te kunnen 
ontwikkelen als kleinschalig recreatiegebied. In de Assumburgmolen zou een horecagelegenheid gevestigd 
kunnen worden. 

Visie 2020 (blz. 31) 
De recreatieve functie van de omgeving van het natuurbad, de camping en het Sunclassbungalowpark aan 
de Veerweg is versterkt. De nu in het Sunclass bungalowpark aanwezige Oost-Europese werknemers zijn 
elders in de gemeente op een passende wijze gehuisvest. 

Leefbaarheidsagenda (blz. 38) 

Versterken recreatieve functie omgeving natuurbad, Sunclass bungalowpark en camping aan de Veerweg. 

Uitwerking in actie / plan: 
• Onderzoek interesse recreatieve ondernemers om Sunclassbungalowpark over te nemen van 

glastuinders 
• Onderzoek huisvesting Oost-Europese werknemers 
• Overleg met Vereniging van eigenaren Sunclassbungalowpark 

Betrokken partijen: 
• Gemeente 
• Vereniging van eigenaren Sunclass bungalowpark 
• Vertegenwoordigers recreatieve sector 
• ZLTO 
• Provincie 



C . Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie d.d. 12 januari 2011 
In de vergadering hebben de commissieleden een opiniërende bespreking gevoerd over de op te stellen 
gemeentelijke structuurvisie. Per discussiepunt hebben de commissieleden hun standpunt kenbaar gemaakt. 
Over het Sunclasspark is gesproken in het kadër van het onderstaande discussiepunt. 

Toerisme en recreatie 
• Ontwikkeling recreatieve poort in Nieuw-Vossemeer, waaronder begrepen een jachthaven 
• contra: geen medewerking verlenen aan verdere recreatieve ontwikkelingen in Nieuw-

Vossemeer 

Hieronder is het standpunt van de fracties over het discussiepunt opgenomen. 
W D : vraagt zich af of er een markt is voor jachthaven. Biedt de koppeling met Sunclasspark een kans voor 
jachthaven. 
GB/DLP(K. Aarts): is voor ontwikkeling recreatieve poort Nieuw-Vossemeer. 
GdeNeve: voor ontwikkeling. 
PvdA: voor bevordering ontwikkeling. 
DOOR!: goede zaak ontwikkeling op te nemen 
StAn: voorstander ontwikkeling in structuurvisie op te nemen 
CDA: wil ontwikkeling van een recreatieve poort in Nieuw-Vossemeer 
D66: wil ook ruimte geven aan de ontwikkeling, ook om Sunclass uit slop te halen. 

D. Visie Landrecreatie Steenbergen (Tussen Wal en Water) 
In de visie is de desbetreffende omgeving opgenomen als de Polderpoort (B-poort). Het volgende is 
opgenomen: 
Ten zuidwesten van Nieuw-Vossemeer, aan het Schelde Rijnkanaal, ligt de recreatieconcentratie Nieuw-
Vossemeer, bestaande uit ondermeer de camping Mattenburg, een complex van recreatiewoningen, eetcafé 
annex bowling en natuurbad. Ook het AM de Jong/Merijntje Gijzenmuseum is hier te vinden. Kenmerkend is 
dat hier toerisme en (lokale) recreatie al samenkomen. Zo wordt er in de weekenden al gebruik gemaakt van 
het gebied als startpunt. De potentie van recreatiepoort is daarmee dus al aanwezig. Dit kan verder worden 
uitgebouwd tot een volwaardige recreatieve poort. Beeldbepalend is vooral de Assumburg molen. De molen 
wordt nu maar sporadisch gebruikt en zou een sterkere functie in het geheel kunnen krijgen. Daarbij kan 
tevens de beeldkwaliteit van het terrein verbeterd kunnen worden tot een duidelijke eenheid. Het centrale 
thema van deze poort is de polder. 
Voorgestelde projecten korte termijn: - Ontwikkeling Assumburg molen - Toekomstperspectief Sunclasspark 

E. Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen 

Het Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 
14 december 2010. De beleidsregels zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het onderstaande is 
opgenomen over het gebruiken van recreatiewoningen voor bewoning. 



2.11 Gebruiken van recreatiewoningen voor bewoning 

• i 

SeRetgeying 
Artikel 4, tiende lid, van bijlage ii behorend tot het Bor bepaalt het volgende: 

Voor verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
onder a, onder 2^, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, 
komen in aanmerking: 

10. het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning 

gestelde eisen; 
b. de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de 

Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de 
Reconstructiewet concentratiegebieden, 

c. de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien 
onafgebroken bewoont, en 

d. de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was. 

Beleidsregel 

In principe wordt hier geen medewerking aan verleend. 

Toelichting 
Permanente bewoning is alléén toegestaan op de locaties zoals die in het bestemmingsplan zijn 
aangegeven. 

5. Provinciaal ruimtelijk beleid 

De verordening ruimte bepaalt de planologische mogelijkheden voor legalisatie en/of ontwikkeling van het 
Sunclasspark. Deze provinciale verordening is bindend voor de Brabantse gemeenten. 

Voor de provincie zijn begrippen als "zorgvuldig ruimtegebruik" en "kwaliteitsverbetering van het landschap" 
leidend. 

Het park is gelegen in het buitengebied. Het is geen bestaand stedelijk gebied of zoekgebied voor 
verstedelijking. Het Sunclasspark en de direct binnendijks gelegen omliggende gronden liggen in de 
groenblauwe mantel. 

Wonen 
In de verordening is in artikel 11.1 lid 1 het volgende opgenomen voor het wonen buiten bestaand stedelijk 
gebied: 
Een bestemmingsplan dat is gelegen in de groenblauwe mantel of agrarisch gebied, met inbegrip van een 
landbouwontwikkelingsgebied of een vestigingsgebied glastuinbouw, stelt regels ter voorkoming van: 

o. nieuwbouw vanéén of meer woningen; 
b. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen, recreatiewoningen en andere niet voor bewoning bestemde 

gebouwen. 

In de bijbehorende toelichting op dit artikel is het onderstaande gezegd. 

Eerste lid: basisregel inzake woningen 
Het eerste lid van dit artikel bevat een tweetal basisregels welke gezien kunnen worden als 
uitwerking van het in artikel 1.2, eerste en tweede lid, geformuleerde principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik, in het bijzonder wat betreft het vereiste dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
als regel gebruik gemaakt dient te worden van bestaande bouw(mogelijkheden), het zogenaamde 
VAB-beleid. 



In onderdeel a is bepaald dat bestemmingsplannen de nieuwbouw van woningen in het buitengebied 
niet behoren toe te laten. Onderdeel b strekt ertoe dat bestemmingsplannen regels dienen 
te bevatten ter voorkoming van zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor 
bewoning bestemde gebouwen. Een dergelijk gebruiksverbod betreft aldus bijvoorbeeld agrarische 
bedrijfsgebouwen, bedrijfsgebouwen van niet-agrarische bedrijven, maar ook solitaire of complexmatige 
recreatiewoningen of andere niet voor bewoning bestemde gebouwen. Met bewoning wordt bedoeld 
permanent gebruik van een gebouw als woning. De regeling strekt ertoe dat voorkomen wordt dat er 
zelfstandige woningen ontstaan die als afzonderlijke wooneenheden op 
de markt aangeboden kunnen worden. Afhankelijk wonen zoals het inpandige wonen in verband 
met mantelzorg blijft uiteraard wel mogelijk, omdat hierbij geen sprake is van een zelfstandige 
wooneenheid als hier bedoeld. 

Arbeidsmigranten 
Het voorzien in permanente opvang van (wisselende groepen) arbeidsmigranten in het buitengebied 
achten wij niet gewenst. De regeling zoals opgenomen in het eerste lid maakt dan ook niet 
mogelijk dat bestemmingsplannen een dergelijke opvang regelen. Wel is een tijdelijk gebruik van 
bedrijfsbebouwing voor het huisvesten van bijvoorbeeld arbeidsmigranten ten behoeve van de piekopvang in 
een beperkt aantal maanden per jaar mogelijk door middel van een omgevingsvergunning voor een 
planologische gebruiksactiviteit voor een bepaalde termijn op grond van artikel 2.12, tweede lid, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
In de Memorie van antwoord/Nota van wijziging 73/10 D, d.d. 7 december 2010, hebben wij 
over arbeidsmigranten het volgende naar voren gebracht. 
"Wij delen uw zorg voor het op goede wijze huisvesten van arbeidsmigranten. Het bieden van 
tijdelijke huisvesting, tijdens piekbelastingen van het aanwezige agrarisch bedrijf, is nodig 
vanwege de ter plaatse aanwezige agrarische bedrijfsvoering. Wij vinden dat vanuit die optiek 
aanvaardbaar. Hierbij moeten de voorzieningen uiteraard voldoen aan de daarvoor vigerende 
regelgeving. Dat is echter de verantwoordelijkheid van gemeenten om daarop toe te zien. 
In toenemende mate is er echter geen sprake meer van tijdelijke huisvesting maar van permanente 
huisvesting voor wisselende groepen bewoners. Deze permanente opvang hoort primair binnen 
het reguliere huisvestingsbeleid opgevangen te worden door kwalitatief bij de vraag passende 
huisvesting te ontwikkelen. Het is daarbij gewenst dat de gemeenten, na afstemming in regionaal 
verband, in het woningbouwprogramma rekening houden met de specifieke vraag die huisvesting 
van arbeidsmigranten met zich brengt. Gelet op het belang van regionale afstemming zullen wij 
er zorg voor dragen dat dit onderwerp binnen de regionaal ruimtelijke overleggen geagendeerd 
wordt. Uitgangspunt bij de opvang van permanente huisvesting is dat woonfuncties worden gerealiseerd in 
het stedelijk gebied of de gebieden die zijn aangeduid als zoekgebied voor verstedelijking. 
Juist daar is een goede integratie mogelijk en zijn voorzieningen binnen handbereik. Binnen deze 
gebieden bestaan er ook mogelijkheden voor gemeenten om in samenwerking met werkgevers 
van arbeidsmigranten of andere initiatiefnemers pensionachtige of 'short stay'-voorzieningen te 
realiseren. 
De Verordening ruimte biedt echter ook de mogelijkheid om op plekken in het buitengebied die 
de gemeente daarvoor geschikt vindt, kleinschalige pensionachtige activiteiten te ontwikkelen. 
Voorwaarde daarbij is wel dat er geen zelfstandige wooneenheden opgericht mogen worden. Wij 
verwachten dat de gemeente hier ook handhavend op zal toezien." 
Sluitstuk van voorgaand beleid is dat er in artikel 11.1, eerste lid, een verbod is opgenomen voor 
zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen, recreatiewoningen en andere niet voor bewoning 
bestemde gebouwen. 



Groenblauwe mantel en vervolafuncties 
Deze aanduiding groenblauwe mantel is van groot belang voor de planologische mogelijkheden. Locaties 
binnen de groenblauwe mantel beschikken over minder (planologische) ontwikkelingsruimte. 

Het Sunclasspark heeft een oppervlakte van ongeveer 2,7 hectare. Door de aanduiding groenblauwe mantel 
op en nabij het park zijn er gezien de verordening ruimte geen reële vervolgfuncties mogelijk voor het park: 

een vestiging van een niet-agrarische ruimtelijke ontwikkeling als een VAB-vestiging kan tot een 
bestemmingsvlak van maximaal 5000 m2. Hier valt een pension ook onder. Buiten de groenblauwe 
mantel kunnen horecabedrijven of een maatschappelijke voorzieningen (waaronder een pension) als 
VAB-vestiging een bestemmingsvlak van maximaal 1,5 hectare benutten; 
een complex van recreatiewoningen binnen de groenblauwe mantel mag een bestemmingsvlak 
hebben van maximaal 1,5 hectare. Onder andere moet verzekerd worden dat het beoogde complex 
van recreatiewoningen bedrijfsmatig en complexmatig wordt geëxploiteerd. 

Een wijziging van de begrenzing van de groenblauwe mantel kan enkel indien: 
a. hierdoor een beter resultaat voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van de ecologische en 

landschappelijke waarden en kenmerken wordt bereikt, of 
b. door een ruimtelijke ontwikkeling het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de 

groenblauwe mantel kennelijk niet langer zinvol is. 
Bovendien kan een wijziging van de begrenzing slechts plaatsvinden, mits dit niet leidt tot verlies van areaal, 
samenhang en kwaliteit van de aangewezen gebieden met het oog op behoud, herstel of duurzame 
ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken. 

6. Conclusies en opmerkingen 
Het geldende bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor handhavend optreden. Er wordt 
geadviseerd om de handhaving met name te richten op het handelen in strijd met het onderdeel 
(één) huishouden. De andere onderdelen vergen meer bewijslast en/of hogere juridische risico's; 
Het huisvesten van arbeidsmigranten en/of de permanente bewoning door arbeidsmigranten en/of 
andere personen op het Sunclasspark geniet gezien het gemeentelijke beleid niet de voorkeur 
(Dorpsontwikkelingsplan Nieuw-Vossemeer, uitspraken Commissie Ruimte en Economie inzake de 
ontwikkeling van de gemeentelijk structuurvisie d.d. 12 januari 2011, Visie Landrecreatie 
Steenbergen, Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen); 
In de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Steenbergen is opgenomen dat de 
huisvesting van arbeidsmigranten maatschappelijk verantwoord moet gebeuren. Om dit te kunnen 
toetsen zijn meerdere uitgangspunten opgenomen. Op dit moment is onvoldoende bekend of de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclasspark wel of niet maatschappelijk verantwoord 
gebeurt. Er is in het kader van de grootschalige inventarisatie niet getoetst aan het gemeentelijke 
huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. In het kader van de beleidsnota is geen 
standpunt ingenomen over de huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclasspark; 
Het provinciale ruimtelijke beleid biedt (nagenoeg) geen ontwikkelingsruimte. Het legaliseren van 
permanente bewoning, het omvormen naar een pension en/of het uitbreiden van verblijfsrecreatie is 
(nagenoeg) onmogelijk; 
Er is voor het huidige geconstateerde gebruik van het Sunclasspark geen legalisatieverplichting; 
Het Sunclasspark heeft de hoogste recreatiepotentie wanneer het gehele park bedrijfsmatig wordt 
geëxploiteerd voor het bieden van verblijfsrecreatie aan steeds wisselende groepen van personen. 
Op dit moment zijn er vele partijen met eigendommen en privaatrechtelijke rechten binnen het 
plangebied. Vanuit de private markt is nog geen (concrete) interesse getoond; 
Indien de arbeidsmigranten niet langer gehuisvest kunnen worden op het Sunclasspark, dan geniet 
het de voorkeur om binnen de mogelijkheden van het gemeentelijke huisvestingsbeleid alternatieve 
huisvestingsmogelijkheden te gaan realiseren / bieden. Als er geen redelijk alternatief wordt 
geboden, wordt een "probleem" enkel verplaatst; 
De gemeente heeft mede het Convenant Huisvesting uitzendmigranten West-Brabant ondertekend. 
Er moet worden onderzocht welke leden van de drie koepelorganisaties uit de uitzendbranche (ABU, 
NBBU en VIA) actief zijn op het Sunclasspark, ten einde deze leden op hun rechten en plichten te 
wijzen. 



Ook enkele Steenbergse glastuinders huisvesten arbeidsmigranten op het Sunclasspark. Het betreft 
leden van de vereniging Glastuinbouw Steenbergen. De vereniging en de gemeente maken 
afspraken over in het verleden aangelegde voorzieningen in het Steenbergse Westland. 

4. Dwangsomhoogte 
De eigenaren van de huisjes ontvangen maandelijks circa € 1.600,-- euro huur per huisje. 

Voorgesteld wordt om de dwangsomhoogte te stellen op € 1.500.- per week, per huis, per overtreding. 

Dit bedrag is tot stand gekomen door middel van de huurontvangsten, en daarbij rekening houdende met de 
personele capaciteit voor het project. 

5. Middelen 
Er zal een behoorlijke juridische personele inzet nodig zijn om de zaak af te werken, wat het besluit van het 
college ook zal zijn. 
- Wanneer het college besluit om handhavend op te treden zullen er van de eigenaren (tuinders, 

uitzendbureau's, etc) bezwaarschriften ontvangen worden. Deze dienen allemaal weerlegd te worden en op 
de rol voor de bezwaarschriftencommissie (hiemarbzc) gepland te worden. Hierna zal, na dat het advies 
van de bzc ontvangen te hebben, een beslissing op bezwaar gemaakt moeten worden. Afhankelijk van het 
advies en het besluit van het college zullen er (waarschijnlijk) beroepsprocedures bij de rechtbank gestart 
worden. 

- Wanneer het college besluit om niet handhavend op te treden zullen er, van de zijde van de recreanten 
(verzoekers om handhaving) bezwaarschriften worden ontvangen. Deze dienen allemaal weerlegt te 
worden en op de rol voor de bezwaarschriftencommissie (hierna:bzc) gepland te worden. Hierna zal, nadat 
het advies van de bzc ontvangen is, een beslissing op bezwaar gemaakt moeten worden. 
Afhankelijk van het advies en het besluit van het college zullen er (waarschijnlijk) beroepsprocedures bij de 
rechtbank gestart worden. 

De capaciteit waaraan gedacht moet worden zal z'n 12 uur per week zijn. Dit heeft ondermeer te maken met 
het weerleggen van de bezwaarschriften, het opstellen van een pleitnota, zitting bij de 
bezwaarschriftencommissie, advies opstellen nav het advies van de bzc, het opstellen van de beslissing op 
bezwaar en (eventueel) afhandelen van de beroepsprocedure en wekelijkse toezichthoudende taken door 
toezichthouder om te beoordelen of de overtreding is beëindigd. 

Financiële kosten voor inzet capaciteit bij inhuur: 
Handhaver RO € 56,-- per uur maximaal 4 uur per week totaal per week € 224,00 
HH Jurist € 80, - per uur maximaal 8 uur per week totaal per week € 640,00 
De verwachting is dat de totale handhavingsperiode zal liggen op circa 1 jaar. 

totaal per jaar €43.200,00 

6. Risico 
Mede gelet op de besluitvorming moet er van uit gegaan worden dat er diverse bezwaarschriften worden 
ontvangen. Deze moeten weerlegd worden en behandeld worden door de bzc. Hierna zal het college van 
burgemeester en wethouders de beslissing op bezwaar moeten nemen. Afhankelijk van dit besluit bestaat er 
de mogelijkheid tot het indienen van een beroepsprocedure bij de Rechtbank. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat, wanneer het college besluit om het bezwaar ongegrond te verklaren er beroep ingediend 
wordt. 



7. Aanpak 
Geadviseerd wondt om de begunstigingstermijn te stellen op één jaar. Deze termijn biedt meerdere 
voordelen, te weten: 
- Er kan, door de eigenaren (tuinders, uitzendbureau's, etc) gekeken worden naar passende huisvesting voor 
de arbeidsmigranten; 

- De eigenaren van de huisjes hebben voldoende tijd om eventueel de huisjes te verkopen; 
- De verwachting is dat het juridische traject (bezwaar en beroep) doorlopen is, waardoor er meer 
duidelijkheid is over de haalbaarheid van handhaving; 

- De gemeente Steenbergen heeft voldoende tijd om te bezien of en hoe de recreatieve bestemming op het 
park teruggebracht kan worden (op exploitatieniveau te verstaan); 

Echter de wethouders heeft in het vooroverleg aangegeven graag een termijn te willen stellen van een half 
jaar. 

Na besluitvorming door het college zullen partijen worden geïnformeerd. 

8. Advies 
Nu legalisatie niet mogelijk is gebleken: 
- Handhavend op te treden en eigenaren een last onder dwangsom opleggen 
- De begunstigingstermijn te stellen op één jaar, 
- Een gesprek aan te gaan met de vereniging van eigenaren en hen het besluit kenbaar 

maken; 
- Na het gesprek van de W E de vooraankondiging op te sturen met een termijn van 4 weken 
om de zienswijze in te dienen, en daarna het definitieve besluit (last onder dwangsom) op te leggen; 
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ALGEMENE INFORMATIE WET EN REGELGEVING 

% Vergunningsituatie vigerende vergunning(en) en algemeen geldende regels: 

Van toepassing zijnde Ivb categorieën: • Niet van toepassing • 

Vergunning/melding Afgifte 
datum 

kenmerk activiteiten 

IPPC • vergunning 

Barim type A ö geen melding vereist n.v.t. 

Barim type B • melding 

Barim type C • melding + 
vergunningaanvraag 

Besluit landbouw O meldingen 

Besluit glastuinbouw • meldingen 

Besluit mestbassins O meldingen 



•M, : , 

Constateringen 01 Algemeen • Cat 1 • Cat 2 • Urgent • Zonder 
Vergunningsvrij 

• In afwijking 

02 Bodem • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
03 Geluid • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
04 Ondergrondse en 

Bovengrondse tanks 
• Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 

05 Afval (incl. afvoer) • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
06 Gevaarlijke stoffen (incl. 

afvoer) 
• Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 

07 Grondwater • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
08 Brandveiligheid • Cat1 X Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
09 Afvalwater/lozingen • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
10 Verruimde Reikwijdte • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
11 Emissie • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
12 Lucht • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
13 Overige regelgeving • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 

Bij diverse vakantiebungalows waren geen of niet in werking zijnde brandmelders aanwezig. Diverse 
vakantiebungalows waren tevens niet voorzien van blusmiddelen. 

gebruiksgec nevens bii afwijkende situaties 
Soort bouwwerk Gebruik Plaats op perceel Afmeting Bouwjaar 

Zomerhuis Onderbrengen van 
arbeidsmigranten 

Op een 13-tal woning 
na allemaal 

Luchtfoto 

CONCLUSIE/ OVERIGE OPMERKINGEN 

Samenvatting 
Op 17 november 2010 heeft er, op verzoek van de gemeente Steenbergen, een inventarisatie 
plaatsgevonden op het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. 

Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die een 
zomerhuis hebben op het park waren ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 

Bovenstaande was de aanleiding om een inventarisatie te gaan houden op het park. De inventarisatie 
was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners (arbeidsmigranten) op 
het park. 

Bij de inventarisatie waren de gemeente Steenbergen, Politie, Vreemdelingenpolitie, Arbeidsinspectie, 
Brandweer en Belastingdienst betrokken. 

De doelstellingen van de gemeente Steenbergen zijn als volgt: 
- 1. inzichtelijk krijgen hoeveel arbeidsmigranten er per huisje verblijven; 
- 2. inzichtelijk krijgen of er een brandonveilige situatie aanwezig is; 
- 3. inzichtelijk krijgen of er sprake is van overbevolking in de huisjes; 
- 4. inzichtelijk krijgen of er sprake is van strijdigheid met het bestemmingplan; 
- 5. inzichtelijk krijgen hoe de woon- en leefsituatie is van de bewoners. 



Tijdens de inventarisatie op het park hebben de aanwezige ambtenaren een bezoek gebracht aan alle 
zomerhuisjes, wanneer men een zomerhuisje niet heeft kunnen betreden, dan volgde een inspectie 
van buitenaf, en de dingen die waargenomen konden worden, bijvoorbeeld het aantal bedden, 
bewoond, leegstaand, ed werken de checklist geschreven. Wanneer men daar iemand aantrof is deze 
gevraagd om medewerking te verlenen en een vragenlijst in te vullen. Deze lijst was zowel in het 
Nederlands, Pools, Bulgaars als Roemeens beschikbaar. Verder hebben de ambtenaren een checklist 
ingevuld waarin een aantal standaardvragen doorgenomen moest worden. Voorbeelden van deze 
vragenlijsten alsmede de checklist zijn bij dit rapport gevoegd. 

Uit de verkregen informatie kan geconcludeerd worden dat er veelal arbeidsmigranten verblijven op 
het park. Er zijn vermoedelijk een 13-tal zomerhuisjes in het bezit zijn van particulieren, die het 
zomerhuisje te koop hebben staan, dan wel in gebruik hebben als zomerhuis, waar, in sommige 
gevallen vermoedelijk permanente bewoning plaats vindt. Het gaat hier om de zomerhuisjes met de 
nummers waar vermoedelijk permanente bewoning plaats vindt danwel dat het zomerhuisje te koop 
staat: 
2C - zomerhuisje staat te koop; 
2D - zomerhuisje; 
6C - zomerhuisje 
7D - zomerhuisje wordt vermoedelijk permanent bewoont 
8D - zomerhuisje staat te koop; 
11D - zomerhuisje wordt vermoedelijk permanent bewoont; 
15D - zomerhuisje staat te koop; 
16B - zomerhuisje wordt vermoedelijk permanent bewoont; 
16C -zomerhuisje; 
18A - zomerhuisje staat te koop; 
18B - zomerhuisje wordt vermoedelijk permanent bewoont; 
19C - zomerhuisje wordt vermoedelijk permanent bewoont; 
21A - zomerhuisje wordt vermoedelijk permanent bewoont. 

De overige zomerhuisjes zijn in het bezit van een aantal glastuinders. De zomerhuisjes van deze 
tuinders worden gebruikt voor het onderbrengen van arbeidsmigranten. Veelal zijn deze 
arbeidsmigranten werkzaam bij deze tuinder en worden ingehuurd bij een uitzendbureau. 
In de bijlagen, van dit rapport, is een uitdraai van de kadastrale gegevens bijgevoegd. In het kader van 
privacy is het niet wenselijk om de namen in dit rapport te noemen, maar als bijlage toe te voegen. 

De arbeidsmigranten worden ingehuurd via diverse uitzendbureaus, te weten: 
- 4 Works BV; 
- Green Talent; 
- Best Choice; 
- Evergreen; 
- Randstad; 
- Quality Care. 

Verder is geconstateerd dat er diverse inpandige schuren zijn omgebouwd tot sanitaire ruimte. 

Doelstelling 1 en 3 
1. inzichtelijk krijgen hoeveel arbeidsmigranten er per huisje verblijven; 
3. inzichtelijk krijgen of er sprake is van overbevolking in de huisjes; 

Geconstateerd is dat er gemiddeld z'n 4 tot 5 personen in de huisjes verblijven. Er kan geconstateerd 
worden dat er, op het moment van controle, geen sprake was van overbevolking, voor wat betreft te 
veel mensen in een te kleine ruimte. Echter er is niet getoetst aan het beleid huisvesting 
arbeidsmigranten. Wellicht dat er wel een strijdigheid kan ontstaan, naar aanleiding van de 
opgenomen regels in dit beleid. Deze toetsing is niet uitgevoerd omdat er op het moment van 
opstellen van dit rapport geen sprake is van een legale huisvesting. 



Doelstelling 2; 
2. inzichtelijk krijgen of er een brandonveilige situatie aanwezig is; 

Bij diverse zomerhuisjes waren geen of niet in werking zijnde brandmelders aanwezig. Diverse 
zomerhuisjes waren tevens niet voorzien van blusmiddelen. 

Gelet op hetgeen is geconstateerd worden de zomerhuisjes gebruikt voor het bedrijfsmatig 
onderbrengen van arbeidsmigranten, dan wel bewoning door niet zijnde één huishouden. Mede 
hierdoor is het wenselijk dat de woningen allemaal worden voorzien van werkende brandmelders en 
blusmiddelen, en daarbij dient aandacht besteed te worden aan het doorkoppelen van verlengkabels. 
Dit kan op den duur voor een onveilige situatie gaan zorgen. 

Van hele grote brandonveilige situaties is tijdens de inventarisatie geen sprake geweest. 

Geadviseerd wordt om de zomerhuisjes te voorzien van werkende brandmelders en tevens uit te 
rusten met goedgekeurde brandblusmiddelen en er dient aandacht te zijn voor het doorkoppelen van 
elektriciteit in de huisjes. 

Doelstelling 4; 
inzichtelijk krijgen of er sprake is van strijdigheid met het bestemmingplan; 
Ter plaatse geldt het bestemmingplan "Assumburg I", 4 januari 1983. Op het recreatiepark is de 
bestemming "Zomerhuizen - Klasse ZH", artikel 3 van toepassing. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
a. Zomerhuis: 

elk permanent ter plaatse aanwezig woonverblijf, geschikt en bestemd voor niet permanente 
huisvesting van één huishouden. 

Artikel 3 Lid A bepaalt dat de op de kaart voor deze bestemming aangewezen grond uitsluitend mag 
worden gebouwd met meergezinshuizen, alsmede pergola's en muren. 

Artikel 3 lid C bepaalt dat het: 
a. verboden is de bebouwing te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met de 

bestemming w.o. in ieder geval moet worden verstaan het gebruik: 
b. voor permanente bewoning; 

Artikel 8 lid 2 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van enig gebruiksverbod van de in dit plan 
begrepen gronden of opstallen, indien strikte toepassing van deze bepaling leidt tot een beperking van 
het meest doelmatige gebruik, dat niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

Artikel 9 
Strafbepaling. 
Overtreding van de voorschriften, vervat in: 
Artikel 3, leden B en C; 

Wordt aangeduid als strafbaar feit, als bedoeld in Artikel 59, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

Nu geconstateerd is dat er bewoning plaats vindt, in de bedrijfsmatige sfeer, kan er geen sprake zijn 
van het wonen van één huishouden. Hierdoor is er strijdigheid ontstaan met artikel 3 lid C. 



Doelstelling 5; 
inzichtelijk krijgen hoe de woon- en leefsituatie is van de bewoners. 
Doordat er geen sprake is van overbevolking, en de huisjes redelijk worden onderhouden is er, voor 
zover geoordeeld kan worden, geen sprake van een slechte woonsituatie. De migranten die door ons 
aangesproken zijn geven ook alle aan dat zij tevreden zijn met de accommodatie. 

Gemiddeld moeten de migranten € 100,-- per week, per persoon betalen aan huur, ed. Dit betekent 
dat er gemiddeld € 1.600,-- per maand worden ontvangen door de eigenaren van de zomerhuisjes. In 
de huurprijs van € 100,-- zit tevens de zorgverzekeringspremie van de arbeidsmigranten in verwerkt. 
Dit houdt dat er gemiddeld € 75,-- per week wordt betaald aan huur. Per saldo wordt er z'n 1200 euro 
ontvangen door de eigenaren van de zomerhuisjes. De huurprijs is, in verhouding tot het uurloon van 
deze migranten redelijk hoog te noemen. Het netto uurloon van deze migranten ligt rondt de 
€ 4,25 per uur. 

Overwegingen en Conclusie 
Er zijn meerdere factoren die getoetst kunnen worden. 

1. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan dat de bewoning enkel mag plaatsvinden door één 
huishouden. Dit zou inhouden dat de bewoning, zijnde niet permanent, mag plaatsvinden door 
de eigenaar van de woning. Bestemming is ook "Zomerhuis". Dat is dus recreatief. 

De woningen worden bedrijfsmatig verhuurd door de eigenaren van de huisjes. Dit betreft in 
deze de eigenaren, van de woningen, waar de arbeidsmigranten worden ondergebracht. Deze 
arbeidsmigranten zijn in dienst van een uitzendbureau en worden via de uitzendbureaus 
ingehuurd om werkzaamheden te verrichten bij de glastuinders, die in deze eigenaar zijn van 
de zomerhuisjes. In één geval is bekend dat de partner van een tuinder de eigenaresse is van 
een uitzendbureau. De huur van de zomerhuisjes is verbonden aan het arbeidscontract van 
de betreffende bewoners; is daar zelfs in opgenomen. 

Hierdoor is en kan er geen sprake zijn van recreatieve bewoning, zijnde niet permanent door 
één huishouden. Hierdoor is er strijd met artikel 3 lid c. 

2. De begripsbepaling "zomerhuis" geeft aan dat het permanent ter plaatse aanwezig woonhuis 
geschikt en bestemd is voor niet permanente huisvesting van één huishouden. 

Ter plaatse is geconstateerd dat er, met uitzondering van de op de derde pagina genoemde 
dertiental woningen, geen recreatieve bewoning plaatsvindt door één huishouden. De 
arbeidsmigranten hebben geen relatie tot elkaar. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er 
sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid c onder a. 

Op basis van artikel 1, sub a, is niet permanente huisvesting van één huishouden toegestaan. 
Op 2 mei 2007 heeft de afdeling van de Raad van State in haar uitspraak LJN:BA4193 
geconcludeerd dat de bewoning van seizoensarbeiders van één pand niet de huisvesting 
betreft van een huishouden in de gewone zin van het woord en daarmee niet op één lijn te 
stellen is. Hierbij is immers geen sprake van continuïteit in de samenstellen ervan, nu de 
seizoensarbeiders slechts, ongeveer 3 maanden in de panden zijn gehuisvest, en is evenmin 
sprake van onderlinge verbondenheid. De genoemde argumenten dat de seizoensarbeiders 
hetzelfde werk verrichten, dezelfde nationaliteit delen en gezamenlijk de huishouding doen zijn 
hiervoor onvoldoende. 

3. De begripsbepaling "zomerhuis" geeft aan dat het ter plaatse aanwezig zomerhuis geschikt en 
bestemd is voor niet permanente huisvesting van één huishouden. 

Ter plaatse is geconstateerd dat er vermoedelijke permanente bewoning plaats vindt. Zowel 
de recreatiewoningen waar de arbeidsmigranten verblijven alsmede de recreatiewoningen 7D, 
11D, 16B, 18B, 19C en 21A. Hierdoor kan er geconcludeerd worden, op basis van 
verklaringen, dat er mogelijk sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid c onder b. 

Er zijn geen grote excessen geconstateerd, echter deze conclusie is niet getoetst aan het 
huisvestingsbeleid. 



Op basis van artikel 8 lid 2, kan het college van het bestemmingsplan afwijken, wanneer strikte 
toepassing van een gebruiksverbod leidt tot beperking van het meest doelmatige gebruik, dat niet 
door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

Het gebruik als zomerhuis is nog steeds mogelijk, zodat de toepassing van de zogenoemde 
"toverformule" niet aan de orde is en dus geen bevoegdheid bestaat om van het bestemmingsplan af 
te wijken. 

Op basis van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2 van de Wabo kan het college van het 
bestemmingsplan afwijken en permanente bewoning toe staan. In het onlangs vastgestelde 
afwijkingsbeleid kruimelgevallen (1 januari 2011) heeft het college als beleidsregel aangegeven om 
geen toepassing te geven aan deze bevoegdheid. Permanente bewoning is slechts toegestaan op de 
locaties die als zodanig in het bestemmingsplan zijn opgenomen. 

Te ondernemen acties 
1. Het college van burgemeester en wethouders zullen een besluit moeten nemen of zij het over 

willen gaan tot handhaving, ivm het strijd gebruik van de zomerhuisjes. 
Wanneer het college niet over gaat tot handhaving, dan zal zij gemotiveerd haar besluit 
kenbaar moeten maken, maar gelet op de wet- en regelgeving zal dit niet mogelijk zijn, en 
zullen de bedrijfsmatige activiteiten, zijnde het onderbrengen van arbeidsmigranten, omdat 
deze geen huishouden zijn, gestaakt moeten worden; 

2. Er zal een advies uitgebracht worden naar het college toe. Dit advies zal beschikbaar worden 
gesteld zodra de betreffende vakafdelingen een totaal advies hebben gegeven. 

Toezichthouder 
Naam: J . Peijs Datum rapportage: 20 januari 2011 
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Geachte heer/mevrouw, 

Steenbergen, 6 april 2011 V E R Z O N D E N 
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Inleiding 
Op 17 november 2010 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op het Sunclasspark te 
N ieuw-Vossemeer. 

Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die 
een zomerhuisje hebben op het park, waren ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze verzoeken hebben betrekking op het feit dat er in strijd met het 
bestemmingplan arbeidsmigranten verblijven op het park. 

Bovenstaande was voor ons aanleiding om een inventarisatie te houden op het park. De 
inventarisatie was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners 
(arbeidsmigranten) op het park. Verder was het de bedoeling om te controleren of er sprake 
was van enige vorm van strijdigheid met het bestemmingsplan en overige wet- en 
regelgeving. 

Van de inventarisatie is een rapport opgesteld. Over dit rapport heeft het college op 29 maart 
2011 een beslissing genomen. Deze brief is bedoeld om u te informeren over het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders. 

.;é.a.: 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



Conclusie rapport 
Er zijn meerdere factoren die getoetst kunnen worden. 

1. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan dat de bewoning enkel mag plaatsvinden 
door één huishouden. Dit zou inhouden dat de bewoning, zijnde niet permanent, mag 
plaatsvinden door de eigenaar van de woning. Bestemming is ook "Zomerhuis". Dat 
is dus recreatief. 
Hierdoor is en kan er geen sprake zijn van recreatieve bewoning, zijnde niet 
permanent door één huishouden. Hierdoor is er strijd met artikel 3 lid c. 

2. De begripsbepaling "zomerhuis" geeft aan dat het permanent ter plaatse aanwezig 
woonhuis geschikt en bestemd is voor niet permanente huisvesting van één 
huishouden. 

Ter plaatse is geconstateerd dat er geen recreatieve bewoning plaatsvindt door één 
huishouden. De arbeidsmigranten hebben geen relatie tot elkaar. Hierdoor kan 
geconcludeerd worden dat er sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid c onder a. 

Besluit van 29 maart 2011 
Het college heeft in haar vergadering van 29 maart 2011 besloten dat als beleidslijn wordt 
gehanteerd dat vanaf uiterlijk 1 januari 2013 alle arbeidsmigranten binnen de gemeente 
Steenbergen gehuisvest dienen te zijn conform de bepalingen in de bestemmingsplannen en 
in de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. 
Wij onderkennen dat dit zal leiden tot wijzigingen in de huidige huisvestiging van 
arbeidsmigranten en zullen ons faciliterend opstellen om dit als zodanig te realiseren. 

Handhaving 
Wanneer blijkt, en dan met name specifiek voor de locatie Veerweg 2 (Sunclass park), dat er 
op 2 januari 2013 nog altijd sprake is van strijdige huisvesting er direct handhavend wordt 
opgetreden. Om de termijn van 1 januari 2013 veilig te stellen zullen wij binnen een afzienbare 
tijd alle eigenaren van een zomerhuisje op het park aanschrijven. Deze aanschrijving is de 
zogeheten vooraankondiging last onder dwangsom. In deze vooraankondiging hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Na 
afloop van het termijn zullen wij, al dan niet overgaan tot het definitieve besluit, de zogeheten 
last onder dwangsom. 

Bezwaar 
Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt dan ook geen 
bezwaar tegen de inhoud van deze brief indienen. 

Vragen? 
Mocht u naar het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen, tussen 
09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met het cluster handhaving van de gemeente 
Steenbergen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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Geachte heer/mevrouw, 

Steenbergen, 6 april 2011 VER Z O N O E N 
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Inleiding 
Op 17 november 2010 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op het Sunclasspark te 
Nieuw-Vossemeer. 

Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die 
een zomerhuisje hebben op het park, waren ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze verzoeken hebben betrekking op het feit dat er in strijd met het 
bestemmingplan arbeidsmigranten verblijven op het park. 

Bovenstaande was voor ons aanleiding om een inventarisatie te houden op het park. De 
inventarisatie was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners 
(arbeidsmigranten) op het park. Verder was het de bedoeling om te controleren of er sprake 
was van enige vorm van strijdigheid met het bestemmingsplan en overige wet- en 
regelgeving. 

Van de inventarisatie is een rapport opgesteld. Over dit rapport heeft het college op 29 maart 
2011 een beslissing genomen. Deze brief is bedoeld om u te informeren over het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders. 

„d.a.: 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergen.nl 



Conclusie rapport 
Ër zijn meerdere factoren die getoetst kunnen worden. 

1. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan dat de bewoning enkel mag plaatsvinden 
door één huishouden. Dit zou inhouden dat de bewoning, zijnde niet permanent, mag 
plaatsvinden door de eigenaar van de woning. Bestemming is ook "Zomerhuis". Dat 
is dus recreatief. 
Hierdoor is en kan er geen sprake zijn van recreatieve bewoning, zijnde niet 
permanent door één huishouden. Hierdoor is er strijd met artikel 3 lid c. 

2. De begripsbepaling "zomerhuis" geeft aan dat het permanent ter plaatse aanwezig 
woonhuis geschikt en bestemd is voor niet permanente huisvesting van één 
huishouden. 

Ter plaatse is geconstateerd dat er geen recreatieve bewoning plaatsvindt door één 
huishouden. De arbeidsmigranten hebben geen relatie tot elkaar. Hierdoor kan 
geconcludeerd worden dat er sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid c onder a. 

Besluit van 29 maart 2011 
Het college heeft in haar vergadering van 29 maart 2011 besloten dat als beleidslijn wordt 
gehanteerd dat vanaf uiterlijk 1 januari 2013 alle arbeidsmigranten binnen de gemeente 
Steenbergen gehuisvest dienen te zijn conform de bepalingen in de bestemmingsplannen en 
in de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. 
Wij onderkennen dat dit zal leiden tot wijzigingen in de huidige huisvestiging van 
arbeidsmigranten en zullen ons faciliterend opstellen om dit als zodanig te realiseren. 

Handhaving 
Wanneer blijkt, en dan met name specifiek voor de locatie Veerweg 2 (Sunclass park), dat er 
op 2 januari 2013 nog altijd sprake is van strijdige huisvesting er direct handhavend wordt 
opgetreden. Om de termijn van 1 januari 2013 veilig te stellen zullen wij binnen een afzienbare 
tijd alle eigenaren van een zomerhuisje op het park aanschrijven. Deze aanschrijving is de 
zogeheten vooraankondiging last onder dwangsom. In deze vooraankondiging hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Na 
afloop van het termijn zullen wij, al dan niet overgaan tot het definitieve besluit, de zogeheten 
last onder dwangsom. 

Bezwaar 
Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt dan ook geen 
bezwaar tegen de inhoud van deze brief indienen. 

Vragen? 
Mocht u naar het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen, tussen 
09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met het cluster handhaving van de gemeente 
Steenbergen. Verder verzoeken wij u om deze informatieve brief onder de eigenaren van de 
zomerhuisjes op het Sunclass park te verspreiden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van-Steenbergen, 
de secretaris, bur/gemeester, 

J.J. Hoogendoorn 
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Geachte heer/mevrouw, 

Steenbergen, 6 april 2011 V E R Z O N D ClN 
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Inleiding 
Op 17 november 2010 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op het Sunclasspark te 
Nieuw-Vossemeer. 

Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die 
een zomerhuisje hebben op het park, waren ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze verzoeken hebben betrekking op het feit dat er in strijd met het 
bestemmingplan arbeidsmigranten verblijven op het park. 

Bovenstaande was voor ons aanleiding om een inventarisatie te houden op het park. De 
inventarisatie was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners 
(arbeidsmigranten) op het park. Verder was het de bedoeling om te controleren of er sprake 
was van enige vorm van strijdigheid met het bestemmingsplan en overige wet- en 
regelgeving. 

Van de inventarisatie is een rapport opgesteld. Over dit rapport heeft het college op 29 maart 
2011 een beslissing genomen. Deze brief is bedoeld om u te informeren over het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders. 

;.a.: 
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Conclusie rapport 
Enzijn meerdere factoren die getoetst kunnen worden. 

1. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan dat de bewoning enkel mag plaatsvinden 
door één huishouden. Dit zou inhouden dat de bewoning, zijnde niet permanent, mag 
plaatsvinden door de eigenaar van de woning. Bestemming is ook "Zomerhuis". Dat 
is dus recreatief. 
Hierdoor is en kan er geen sprake zijn van recreatieve bewoning, zijnde niet 
permanent door één huishouden. Hierdoor is er strijd met artikel 3 lid c. 

2. De begripsbepaling "zomerhuis" geeft aan dat het permanent ter plaatse aanwezig 
woonhuis geschikt en bestemd is voor niet permanente huisvesting van één 
huishouden. 

Ter plaatse is geconstateerd dat er geen recreatieve bewoning plaatsvindt door één 
huishouden. De arbeidsmigranten hebben geen relatie tot elkaar. Hierdoor kan 
geconcludeerd worden dat er sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid c onder a. 

Besluit van 29 maart 2011 
Het college heeft in haar vergadering van 29 maart 2011 besloten dat als beleidslijn wordt 
gehanteerd dat vanaf uiterlijk 1 januari 2013 alle arbeidsmigranten binnen de gemeente 
Steenbergen gehuisvest dienen te zijn conform de bepalingen in de bestemmingsplannen en 
in de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. 
Wij onderkennen dat dit zal leiden tot wijzigingen in de huidige huisvestiging van 
arbeidsmigranten en zullen ons faciliterend opstellen om dit als zodanig te realiseren. 

Handhaving 
Wanneer blijkt, en dan met name specifiek voor de locatie Veerweg 2 (Sunclass park), dat er 
op 2 januari 2013 nog altijd sprake is van strijdige huisvesting er direct handhavend wordt 
opgetreden. Om de termijn van 1 januari 2013 veilig te stellen zullen wij binnen een afzienbare 
tijd alle eigenaren van een zomerhuisje op het park aanschrijven. Deze aanschrijving is de 
zogeheten vooraankondiging last onder dwangsom. In deze vooraankondiging hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Na 
afloop van het termijn zullen wij, al dan niet overgaan tot het definitieve besluit, de zogeheten 
last onder dwangsom. 

Bezwaar 
Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt dan ook geen 
bezwaar tegen de inhoud van deze brief indienen. 

Vragen? 
Mocht u naar het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen, tussen 
09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met het cluster handhaving van de gemeente 
Steenbergen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

I J i 
J.J . Hoogendoom 
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AANTEKENEN 

uw kenmerk 
uw brief 
ons kenmerk 
afdeling 
contactpersoon 
telefoonnr. 
bijlage(n) 

de heer H.A. Homan 
Mosquitostraat 16 
4651 ST STEENBERGEN 

HHSunclass 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

0167-543 

onderwerp aankonding handhaving 

Geachte heer, 

Steenbergen, 6 april 2011 V E R Z O N O E N 

0 ? APR 2 0 1 - P 3 

Inleiding 
Op 17 november 2010 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op het Sunclasspark te 
N ieuw-Vossemeer. 

Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die 
een zomerhuisje hebben op het park, waren ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze verzoeken hebben betrekking op het feit dat er in strijd met het 
bestemmingplan arbeidsmigranten verblijven op het park. 

Bovenstaande was voor ons aanleiding om een inventarisatie te houden op het park. De 
inventarisatie was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners 
(arbeidsmigranten) op het park. Verder was het de bedoeling om te controleren of er sprake 
was van enige vorm van strijdigheid met het bestemmingsplan en overige wet- en 
regelgeving. 

Van de inventarisatie is een rapport opgesteld. Over dit rapport heeft het college op 29 maart 
2011 een beslissing genomen. Deze brief is bedoeld om u te informeren over het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders. 
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Correspondentie-adres : Postbus 6,4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen 
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Conclusie rapport 
Er, zijn meerdere factoren die getoetst kunnen worden. 

1. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan dat de bewoning enkel mag plaatsvinden 
door één huishouden. Dit zou inhouden dat de bewoning, zijnde niet permanent, mag 
plaatsvinden door de eigenaar van de woning. Bestemming is ook "Zomerhuis". Dat 
is dus recreatief. 
Hierdoor is en kan er geen sprake zijn van recreatieve bewoning, zijnde niet 
permanent door één huishouden. Hierdoor is er strijd met artikel 3 lid c. 

2. De begripsbepaling "zomerhuis" geeft aan dat het permanent ter plaatse aanwezig 
woonhuis geschikt en bestemd is voor niet permanente huisvesting van één 
huishouden. 

Ter plaatse is geconstateerd dat er geen recreatieve bewoning plaatsvindt door één 
huishouden. De arbeidsmigranten hebben geen relatie tot elkaar. Hierdoor kan 
geconcludeerd worden dat er sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid c onder a. 

Besluit van 29 maart 2011 
Het college heeft in haar vergadering van 29 maart 2011 besloten dat als beleidslijn wordt 
gehanteerd dat vanaf uiterlijk 1 januari 2013 alle arbeidsmigranten binnen de gemeente 
Steenbergen gehuisvest dienen te zijn conform de bepalingen in de bestemmingsplannen en 
in de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. 
Wij onderkennen dat dit zal leiden tot wijzigingen in de huidige huisvestiging van 
arbeidsmigranten en zullen ons faciliterend opstellen om dit als zodanig te realiseren. 

Handhaving 
Wanneer blijkt, en dan met name specifiek voor de locatie Veerweg 2 (Sunclass park), dat er 
op 2 januari 2013 nog altijd sprake is van strijdige huisvesting er direct handhavend wordt 
opgetreden. Om de termijn van 1 januari 2013 veilig te stellen zullen wij binnen een afzienbare 
tijd alle eigenaren van een zomerhuisje op het park aanschrijven. Deze aanschrijving is de 
zogeheten vooraankondiging last onder dwangsom. In deze vooraankondiging hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Na 
afloop van het termijn zullen wij, al dan niet overgaan tot het definitieve besluit, de zogeheten 
last onder dwangsom. 

Bezwaar 
Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt dan ook geen 
bezwaar tegen de inhoud van deze brief indienen. 

Vragen? 
Mocht u naar het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen, tussen 
09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met het cluster handhaving van de gemeente 
Steenbergen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

v-i 

/"mr. J.M.W.H. Leloux J J . Hoogendoorn 
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AANTEKENEN 
Vereniging Glastuinbouw Steenbergen 
de heer J . van Staalduinen 
Klutsdorpseweg 21 
4664 RR LEPELSTRAAT 

onderwerp aankonding handhaving 

Geachte heer, 

Steenbergen, 6 april 2011 V E R Z O N D E N 
0 7 APR. 2011 

inleiding 
Op 17 november 2010 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op het Sunclasspark te 
Nieuw-Vossemeer. 

Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die 
een zomerhuisje hebben op het park, waren ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze verzoeken hebben betrekking op het feit dat er in strijd met het 
bestemmingplan arbeidsmigranten verblijven op het park. 

Bovenstaande was voor ons aanleiding om een inventarisatie te houden op het park. De 
inventarisatie was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners 
(arbeidsmigranten) op het park. Verder was het de bedoeling om te controleren of er sprake 
was van enige vorm van strijdigheid met het bestemmingsplan en overige wet- en 
regelgeving. 

Van de inventarisatie is een rapport opgesteld. Over dit rapport heeft het college op 29 maart 
2011 een beslissing genomen. Deze brief is bedoeld om u te informeren over het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders. 

j.a.: 
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Conclusie rapport 
Ef zijn meerdere factoren die getoetst kunnen worden. 

1. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan dat de bewoning enkel mag plaatsvinden 
door één huishouden. Dit zou inhouden dat de bewoning, zijnde niet permanent, mag 
plaatsvinden door de eigenaar van de woning. Bestemming is ook "Zomerhuis". Dat 
is dus recreatief. 
Hierdoor is en kan er geen sprake zijn van recreatieve bewoning, zijnde niet 
permanent door één huishouden. Hierdoor is er strijd met artikel 3 lid c. 

2. De begripsbepaling "zomerhuis" geeft aan dat het permanent ter plaatse aanwezig 
woonhuis geschikt en bestemd is voor niet permanente huisvesting van één 
huishouden. 

Ter plaatse is geconstateerd dat er geen recreatieve bewoning plaatsvindt door één 
huishouden. De arbeidsmigranten hebben geen relatie tot elkaar. Hierdoor kan 
geconcludeerd worden dat er sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid c onder a. 

Besluit van 29 maart 2011 
Het college heeft in haar vergadering van 29 maart 2011 besloten dat als beleidslijn wordt 
gehanteerd dat vanaf uiterlijk 1 januari 2013 alle arbeidsmigranten binnen de gemeente 
Steenbergen gehuisvest dienen te zijn conform de bepalingen in de bestemmingsplannen en 
in de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. 
Wij onderkennen dat dit zal leiden tot wijzigingen in de huidige huisvestiging van 
arbeidsmigranten en zullen ons faciliterend opstellen om dit als zodanig te realiseren. 

Handhaving 
Wanneer blijkt, en dan met name specifiek voor de locatie Veerweg 2 (Sunclass park), dat er 
op 2 januari 2013 nog altijd sprake is van strijdige huisvesting er direct handhavend wordt 
opgetreden. Om de termijn van 1 januari 2013 veilig te stellen zullen wij binnen een afzienbare 
tijd alle eigenaren van een zomerhuisje op het park aanschrijven. Deze aanschrijving is de 
zogeheten vooraankondiging last onder dwangsom. In deze vooraankondiging hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Na 
afloop van het termijn zullen wij, al dan niet overgaan tot het definitieve besluit, de zogeheten 
last onder dwangsom. 

Bezwaar 
Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt dan ook geen 
bezwaar tegen de inhoud van deze brief indienen. 

Vragen? 
Mocht u naar het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen, tussen 
09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met het cluster handhaving van de gemeente 
Steenbergen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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HHSunclass 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
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aankonding handhaving 

Geachte heer/mevrouw, 

AANTEKENEN 
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lm Vogelsang 11 
56651 NIEDERZISSEN 
Duitsland 

Steenbergen, 6 april 2011 
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Inleiding 
Op 17 november 2010 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden op het Sunclasspark te 
Nieuw-Vossemeer. 

Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die 
een zomerhuisje hebben op het park, waren ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze verzoeken hebben betrekking op het feit dat er in strijd met het 
bestemmingplan arbeidsmigranten verblijven op het park. 

Bovenstaande was voor ons aanleiding om een inventarisatie te houden op het park. De 
inventarisatie was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners 
(arbeidsmigranten) op het park. Verder was het de bedoeling om te controleren of er sprake 
was van enige vorm van strijdigheid met het bestemmingsplan en overige wet- en 
regelgeving. 

Van de inventarisatie is een rapport opgesteld. Over dit rapport heeft het college op 29 maart 
2011 een beslissing genomen. Deze brief is bedoeld om u te informeren over het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders. 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
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Conclusie rapport 
Br zijn meerdere factoren die getoetst kunnen worden. 

1. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan dat de bewoning enkel mag plaatsvinden 
door één huishouden. Dit zou inhouden dat de bewoning, zijnde niet permanent, mag 
plaatsvinden door de eigenaar van de woning. Bestemming is ook "Zomerhuis". Dat 
is dus recreatief. 
Hierdoor is en kan er geen sprake zijn van recreatieve bewoning, zijnde niet 
permanent door één huishouden. Hierdoor is er strijd met artikel 3 lid c. 

2. De begripsbepaling "zomerhuis" geeft aan dat het permanent ter plaatse aanwezig 
woonhuis geschikt en bestemd is voor niet permanente huisvesting van één 
huishouden. 

Ter plaatse is geconstateerd dat er geen recreatieve bewoning plaatsvindt door één 
huishouden. De arbeidsmigranten hebben geen relatie tot elkaar. Hierdoor kan 
geconcludeerd worden dat er sprake is van strijdigheid met artikel 3 lid c onder a. 

Besluit van 29 maart 2011 
Het college heeft in haar vergadering van 29 maart 2011 besloten dat als beleidslijn wordt 
gehanteerd dat vanaf uiterlijk 1 januari 2013 alle arbeidsmigranten binnen de gemeente 
Steenbergen gehuisvest dienen te zijn conform de bepalingen in de bestemmingsplannen en 
in de beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten. 
Wij onderkennen dat dit zal leiden tot wijzigingen in de huidige huisvestiging van 
arbeidsmigranten en zullen ons faciliterend opstellen om dit als zodanig te realiseren. 

Handhaving 
Wanneer blijkt, en dan met name specifiek voor de locatie Veerweg 2 (Sunclass park), dat er 
op 2 januari 2013 nog altijd sprake is van strijdige huisvesting er direct handhavend wordt 
opgetreden. Om de termijn van 1 januari 2013 veilig te stellen zullen wij binnen een afzienbare 
tijd alle eigenaren van een zomerhuisje op het park aanschrijven. Deze aanschrijving is de 
zogeheten vooraankondiging last onder dwangsom. In deze vooraankondiging hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Na 
afloop van het termijn zullen wij, al dan niet overgaan tot het definitieve besluit, de zogeheten 
last onder dwangsom. 

Bezwaar 
Deze brief is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt dan ook geen 
bezwaar tegen de inhoud van deze brief indienen. 

Vragen? 
Mocht u naar het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen, tussen 
09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met het cluster handhaving van de gemeente 
Steenbergen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

m J.J. Hoogendoom 
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Ruimtelijke Ontwikkeling 
Jürgen Peijs 
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Rapport Sunclass 

Geachte heer, 

AANTEKENEN 
Kwekerij De Witte Ruiter 
de heer L. Verkade 
Witte Ruiterweg 4-b 
4651 PX STEENBERGEN 

Steenbergen, 14 april 2011 
2 ^WKH 

H APR, m m ^ 

Conform u verzoek van 8 april jl. zend ik u hierbij het rapport toe, dat is opgemaakt naar 
aanleiding van onze inventarisatie op het Sunclass park te Nieuw-Vossemeer 
d.d. 17 november 2010. 

Moge ik u naar de inhoud verwijzen. 

Mocht u na het lezen van het rapport nog vragen hebben dan kunt u, op werkdagen tussen 
09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met de heer Peijs, cluster Handhaving. 

Hoogachtend, 
namej^-btli^ëmeestëTm-wetrjouders van Steenbergen, 

j ^ T T T r P e t t s ^ S 
Juridisch beleidsmedewerker handhaving 

, ü'.a.: Wethouder De Koning 
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RAPPORT LOCATIEBEZOEK 
.Datum bezoek: 

Naam (inrichting): 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoon: 
Telefoon buiten kantoortijden: 
Fax: 
e-mail adres: 
KvK-nummer (uitreksel KvK) 

17 november 2010 

Park aan 't Veer (Sunclass park) 
Veerweg 
Nieuw-Vossemeer 

gemeente Steenbergen 

\n\em kenmerk: Locatienummer: 

Hoofdactiviteit: Bungalowpark SBI/BIK-code: 

Nevenactiviteit: SBI/BIK-code: 

sestemming Zomerhuizen artikel 3 Gebruik: 

Milieucategorie 

Correspondentieadres 
Bedrijfsnaam : 
t.a.v. 
Adres: 
Postcode en plaats: 

Tijdens bezoek gesproken met: Aanwezige 
arbeidsmigranten, de heer 
Verkade 

Functie: Verkade heeft aantal huisjes 
op het park waar hij 
migranten in onderbrengen. 

Toezichthouder: J . Peijs en L. Koenraadt Reden controle: Diverse verzoeken tot 
handhaving 

Uitgevoerde bezoeken Opmerkingen: 

Controle / toezicht: 
hercontrole: 

ALGEMENE INFORMATIE WET EN REGELGEVING 

/ergunningsituatie vigerende vergunning(en) en algemeen geldende regels: 

Van toepassing zijnde Ivb categorieën: • Niet van toepassing • 

Vergunning/melding Afgifte 
datum 

kenmerk activiteiten 

IPPC O vergunning 

Barim type A ö geen melding vereist n.v.t. 

Barim type B • melding 

Barim type C • melding + 
vergunningaanvraag 

Besluit landbouw • meldingen 

Besluit glastuinbouw • meldingen 

Besluit mestbassins ö meldingen 



Constateringen 
01 Algemeen • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Zonder 

Vergunningsvrij 
• In afwijking 

02 Bodem • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
03 Geluid • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
04 Ondergrondse en 

Bovengrondse tanks 
• Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 

05 Afval (incl. afvoer) • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
06 Gevaarlijke stoffen (incl. 

afvoer) 
• Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 

07 Grondwater • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
08 Brandveiligheid • Cat1 X Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
09 Afvalwater/lozingen • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
10 Verruimde Reikwijdte • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
11 Emissie • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
12 Lucht • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 
13 Overige regelgeving • Cat1 • Cat 2 • Urgent • Ja • Nee 

Bij diverse vakantiebungalows waren geen of niet in werking zijnde brandmelders aanwezig. Diverse 
vakantiebungalows waren tevens niet voorzien van blusmiddelen. 

gebruiksgegevens bij afwijkende situaties 
Soort bouwwerk Gebruik Plaats op perceel Afmeting Bouwjaar 

Zomerhuis Onderbrengen van 
arbeidsmigranten 

Op een 13-tal woning 
na allemaal 

Luchtfoto 

CONCLUSIE / OVERIGE OPMERKINGEN 

Samenvatting 
Op 17 november 2010 heeft er, op verzoek van de gemeente Steenbergen, een inventarisatie 
plaatsgevonden op het Sunclasspark te Nieuw-Vossemeer. 

Aanleiding was gelegen in het feit dat er diverse handhavingsverzoeken van recreanten, die een 
zomerhuis hebben op het park waren ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 

Bovenstaande was de aanleiding om een inventarisatie te gaan houden op het park. De inventarisatie 
was bedoeld om inzicht te krijgen in de woon- en leefsituatie van de bewoners (arbeidsmigranten) op 
het park. 

Bij de inventarisatie waren de gemeente Steenbergen, Politie, Vreemdelingenpolitie, Arbeidsinspectie, 
Brandweer en Belastingdienst betrokken. 

De doelstellingen van de gemeente Steenbergen zijn als volgt: 
-1. inzichtelijk krijgen hoeveel arbeidsmigranten er per huisje verblijven; 
- 2. inzichtelijk krijgen of er een brandonveilige situatie aanwezig is; 
- 3. inzichtelijk krijgen of er sprake is van overbevolking in de huisjes; 
- 4. inzichtelijk krijgen of er sprate is van strijdigheid met het bestemmingplan; 
- 5. inzichtelijk krijgen hoe de woon- en leefsituatie is van de bewoners. 



JANSEN CS. ADVOCATEN 

beperkt door één huishouden. Dit zal overigens lijden tot een capaciteitsverlies en derhalve 

ook tot schade waar de gemeente aansprakelijk voor kan worden gehouden. 

Kortom, cliënte stelt zich op het standpunt dat een eigenaar bevoegd is de woning te verhu

ren of anderszins ter beschikking te stellen, ook aan arbeidsmigranten. Voor zover het be

grip 'huishouden' al beperkingen met zich mee zou kunnen brengen dan kan ook in dat 

geval niet opgetreden worden tegen een huishouden bestaande uit één of meerdere ar

beidsmigranten. Voorts wijst cliënte uitdrukkelijk op het feit dat een planologische wijzi

ging niet nodig is om de huidige situatie te laten voortbestaan. 

Stel dat het gebruik op grond van het huidige bestemmingsplan slechts recreatief zou zijn, 

dan zou het huidige gebruik wel degelijk gelegaliseerd kunnen worden. Uw college wees 

op 5 juli 2011 op de 'groenblauwe mantel'. Voor zover die groenblauwe mantel voor het 

betreffende gebied zou gelden, betekent dat enkel dat de huidige natuurwaarden gehand

haafd dienen te blijven. Een bestemming tot niet- permanent verblijf niet beperkt tot recrea

tie brengt geen wijziging aan de bestaande natuurwaarden met zich mee, het park bestaat 

immers al. 

Als men dan een probleem zou zien in de bedrijfsmatige verhuur van de woningen (als af

wijking van het huidige bestemmingsplan zoals u dat stelt) vraagt cliënte zich af hoe uw 

College dan aankijkt tegen de plannen van de recreatieondernemer die zich bij u heeft ge

meld voor de overname van het Sunclasspark. Die zal dan het park dan toch ook commer

cieel gaan verhuren en in hoeverre wijkt dat gebruik dan af van het huidige gebruik vraagt 

cliënte zich af? 

Het is de wens van uw College om het park weer terug te brengen in een recreatieve func

tie. Hoe dit dan zou moeten worden vormgegeven is iets waar u als College nog eens over 

ging nadenken. 

Cliënte vraagt zich af of een uitsluitend recreatief gebruik van het park wel bestaansrecht 

heeft. Er zijn geen recreatieve voorzieningen op het park dan wel in de directe nabijheid. 
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Cliënte vraagt zich voorts af of er wel een budget voorhanden is voor het aanbrengen van 

recreatieve voorzieningen. 

Bovendien worden op een steenworp afstand 450 recreatiewoningen en 90 landhuizen ge

realiseerd in een geheel nieuw op te richten park. Tegen dat initiatief kan Sunclasspark niet 

op-

Het park is nimmer een recreatiepark geweest en had totdat enkele leden de woningen 

kochten voor het huisvesten van arbeidsmigranten te kampen met grote leegstand. 

Van grootschalige leegstand is geen sprake meer en het park is in allerlei opzichten opge

knapt. 

Nu er geen louter recreatieve functie kan worden toegedicht aan het park vraagt cliënte 

zich af in hoeverre er een gerechtvaardigd belang bestaat op te treden tegen de door u ge

stelde permanente bewoning en waarom niet op dat punt, als men al tot handhaving over

gaat, u uw acties beperkt tot nieuwe gevallen zoals dat in vele gemeenten het geval is. 

Naar mening van cliënte, mede gelet op uw brief uit 2007, zou het zeer onzorgvuldig zijn 

het handhavingstraject ongewijzigd voort te zetten. In ieder geval dient eerst vastgesteld te 

worden hoe het bestemmingsplan uitgelegd dient te worden en vervolgens of er dan nog 

sprake is van overtreding van het bestemmingsplan. 

Pas dan kan aan, indien nodig, oplossingen worden gedacht. 

Cliënte zou graag met een afvaardiging van haar leden vergezeld van ondergetekende op 

korte termijn in overleg met u treden. Van cliënte begreep ik dat enkele leden al meerdere 

malen om een dergelijk onderhoud hebben verzocht. Wellicht dat bovenstaande voor u aan

leiding geeft thans wel op deze uitnodiging in te gaan. 

Ik zie uw reactie graag op korte termijn doch in ieder geval binnen veertien dagen na heden 

tegemoet. 
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Een afschrift van deze brief zond ik aan de gemeenteraad, 

Inmiddels verblijft, 

Hoogachtend, 

mr. A.P.E. de Brouwer 

bijlagen: 1 
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g Sunclass Nieuw-Vossemeer 

uw kenmerk uw brief van 
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Geachte mevrouw/heer Van der Bijl, 

Naar aanleiding van uw bovenstaand schrijven berichten wij u als volgt. 

Ingevolge het vigerende bestemmingsplan Assumburg I rust op de betreffende percelen de 
bestemming Zomerhuizen, waaronder wordt verstaan: elk ter plaatse aanwezig woonverblijf, 
geschikt en bestemd voor niet permanente huisvesting van één huishouden. Het tijdelijk 
huisvesten van buitenlandse werknemers valt onder niet permanente huisvesting. Ook kan 
er, gelet op rechtelijke uitspraken op dit onderdeel, sprake zijn van één huishouden, indien 
©en groep personen een woning gezamenlijk gebruiken. 

Hoewel wij het met u eens zijn dat het huisvesten van werknemers op een vakantiepark 
onwenselijk is, vinden wij in de omschrijving van de bestemming onvoldoende steun om met 
succes handhave/ftdopNte treden tegen de tijdelijke huisvesting van buitenlandse 
werknemers. 

Wij hopen u nierbede voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
burgemeester ei 
namens de; 
hoofd van 

pethouders v tn Steenbergen, 

jirrstelïjke ontwikkeling, vergunning en handhaving, 

CF/HHRO/Veerweg-brf 

Bezoekadres ruimtelijk© ontwikkeling Havenpad 1 



Sunclass Recreatief! 
Postadres: 
lm Vogelsang 11 
56651 Niederzissen 
E-Mail: sunclassrecreatief@yahoo.de 

Aan het college en de gemeenteraad 
van de gemeente Steenbergen 
Buiten de Veste 1 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 08.08.2011 

Geacht college, geachte raadsleden, 

U heeft midden julie een brief ontvangen van advocaat A.P.E. de Brouwer. Hij geeft hierin 
aan namens zijn cliënte, de Coöperatieve Vereniging "Sunclass Beheer U.A." te schrijven. In 
de inhoud van het desbetreffende schriftstuk gaat het echter enkel en alleen om de 
belangen van de ondernemers, oftewel de verhuurders aan arbeidsmigranten. Bij Sunclass 
Beheer U.A. gaat het echter om de vereniging van eigenaren en zoals u wel bekend is, zijn er 
ook eigenaren met heel andere (recreatieve) belangen. 
Deze raadsman kan dus helemaal niet in naam van de vereniging spreken. 
Wij recreatieve bewoners distancieren ons ten scherpste van de inhoud van dit schriftstuk. 

De recreatieve bewoners worden overheerst door een bestuur met uitsluitend eigen 
doeleinde (Sunclass als huisvestingsplek voor arbeidmigranten) en worden zelfs gedwongen 
met hun bijdrage W E een raadsman mee te betalen die dwars tegen hun belangen in 
handelt. 
Zij worden denigrerend behandeld en er vindt herhaaldelijk intimidatie plaats. De laatste 
ledenvergadering vond midden in de week plaats, zodat de recreanten niet in staat waren 
om deel te nemen. Bij deze vergadering deed de voorzitter Joep Verbraak zelfs een dreigend 
mafiagebaar (met vuist in hand slaan) naar twee recreanten, die ondanks 3 uur heen en 3 
uur terug, toch aanwezig wilden zijn. 

U heeft de ondernemers 20 maanden de tijd gegeven om een andere huisvesting voor hun 
arbeidsmigranten te zoeken. Uit het bovengenoemde schriftstuk kunt u opmaken, dat zij er 
niet over peinzen een andere huisvesting te zoeken. Hun eigen raadsman, de heer A.P.E. 
Brouwer gaf in een telefoongesprek met een recreante op 13 october 2009 aan, dat zijn 
cliënten "een mes op de keel nodig hadden" voor ze wilden handelen. 

Om deze reden en om de situatie voor de recreanten te verbeteren, verzoeken wij u de tijd 
aanzienlijk te verkorten tot u gaat handhaven. Er werd aangegeven, dat het binnen twee 
maanden mogelijk is. Wij denken eerder aan zes maanden. Het hoofdseizoen is na october 
voorbij en begint dan weer in april 2012. Dan worden de ondernemers gedwongen de tijd te 
benutten voor het organizeren van andere huisvesting in plaats van rechtzaken op kosten 
van de W E . 



Wij wijzen u nog op een brief van de gemeente van 3-10-2006, ondertekend door A.A..J. van 
Loon, hoofd van de afdeling VROM. Hierin antwoordt de gemeente een bedrijf, dat netjes 
gevraagd had of het huisjes op het park mocht kopen voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Dit werd niet toegestaan. 

Met vriendelijke groet 
Margo en Hans-Jürgen Hermann 
als woordvoerders van 
Sunclass Recreatief! 
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lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederla 
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Gem. STEENBERGEN 

3 9 SEP 2011 

Kopie aan: 

Vertiouweiijk 

A A N T E K E N E N 
College van Burgemeester en Wethouders 
Van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6 

4650 A A STEENBERGEN 

en per gewone post 

Roosendaal, 29 september 2011 

Inzake: VvE Sunclasspark/advies II b/j 13604 

Geacht College, 

Op 15 juli jl. schreef ik namens cliënte, de coöperatieve vereniging Sunclass Nieuw-

Vossemeer Beheer U. A., gevestigd te Nieuw-Vossemeer, u aan ter zake uw voornemen om 

handhavend op te treden tegen door u gestelde overtredingen van het bestemmingsplan 

'Assumburg I' op het Sunclasspark, u wel bekend. 

Een afschrift van deze brief treft u te uwer bediening aan in de bijlage. 

Gelet op het feit dat ik mij realiseerde dat mijn brief is verzonden in de vakantieperiode, heb 

ik eerder nog niet aangedrongen op een reactie uwerzijds. 

Echter, gebleken is dat mijn brief inmiddels wel is behandeld in de commissievergadering 

Ruimte en Economie van 26 september jl. doch die behandeling bleek niet inhoudelijk. 

Voorts is mij gebleken tot mijn verbazing dat individuele leden van cliënte zijn aangeschre

ven door u met de uitnodiging om op het standkantoor te komen praten over alternatieve 

huisvesting van arbeidsmigranten. 

Gelden van derden 18.43.37.828 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tpl het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald 
Anv liability shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability policv in the matter concerned 
lansen i .s. is de handelsnaam van Mr P .C.H. lansen Advocaten B V.. KvK Breda nummer J0054899. BTW-numnier NL 0082.47.572.R01 
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Ik mag u er wel op wijzen dat de door u gestelde overtreding van het bestemmingsplan 

wordt betwist en dat het geen pas geeft om over alternatieve huisvesting van arbeidsmi

granten te gaan praten terwijl in rechte niet vaststaat of uw visie wel de juiste is. Zeker niet 

gelet op de brief van uw college die ik onder uw aandacht heb gebracht waarin nota bene 

uitdrukkelijk wordt gesteld dat het huisvesten van arbeidsmigranten niet in strijd zou zijn 

met het vigerende bestemmingsplan. 

Ik verzoek u dan ook nadrukkelijk om, zeker gelet op het feit dat u inmiddels ruimschoots 

de gelegenheid heeft gehad mijn brief van 15 juli jl. waarin ik u de visie van cliënte uitvoe

rig heb uiteengezet, inhoudelijk te beantwoorden. 

Voor de goede orde meld ik u echter dat cliënte en naar ik van haar heb vernomen haar 

individuele leden uiteraard wel bereid zijn tot overleg met de gemeente doch dat eerst het 

'probleem' vast dient te staan en dat daarna pas aan oplossingen gewerkt kunnen worden. 

U draait ten onrechte de zaken om. 

Ik mag uw reactie wel binnen 7 dagen na heden tegemoet zien. 

In afwachting daarvan, verblijft, 

Met vriendelijk groet, 

Mr A.P.E. de Brouwer 

Bijlage 



Woodrow Alpha C V . 

Gemeente Steenbergen 
Ter attentie van de heer M . de Jong 
Postbus 6 
45650AA Steenbergen 

Amsterdam, 7 oktober 2011. 
Kenmerk: uw brief van 27 september 20 H . 

Geachte heer de Jong, 

Uw uitnodiging hebben wij in goede orde ontvangen. Bijgaand doen wij u toekomen de 
algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van terreinen in het park "Sunclass Nieuw 
Vossemeer" Nieuw Vossemeer. 

Op basis van deze algemene bepalingen kunt u de conclusie trekken dat Woodrow Alpha C V . 
in casu Stichting Woodrow Alpha als uitsluitend blote eigenaar niet in discussies tussen de 
erfpachters en uw gemeente kan interveniëren. Onze Stichting alsmede onze C V . beschikt 
daartoe ook niet over de benodigde (rechts) middelen. 

Daarnaast acht onze Stichting alsmede onze C V . het onwenselijk om in een polemiek tussen 
erfpachtsgerechtigden en uw gemeente partij te kiezen daar onze Stichting alsmede onze C V . 
hierin feitelijk dan ook geen partij is, doch wij willen wel op de hoogte gehouden worden van 
de ontwikkelingen aangaande het park "Sunclass Nieuw Vossemeer". 

Erop vertrouwend u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw 
eventuele verdere berichten, verblijven wij. 

Namens Woodrow Alpha C V . 
Amtrust B.V. 

M.O. van.,G«SëTêiT 

Bezoekadres: Weteringschans 28 (sous). Amsterdam 
Correspondentie-adres: Posibus 239, 1000 AE Amsterdam 
Tel: 020-66.23.919 * Fax: 020-66.46.259 
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34231555 
Rekeningnummer. 63.27.fi6.8B bij F. van Lanschot Bankiers N.V., Amsterdam 



ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE UITGIFTE IN ERFPACHT VAM TERREINEN IN HET PARK ^ 

"SUNCLASS NIEUW VOSSEMEER" • NIEUW VOSSEMEER. 

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op donderdag 8 mef f974. 

Artikel 1 

t. Oe uitgifte in erfpacht zal oeschisden bij notariële akte. te verlijden ten overstaan van een door de Grondeigenaar 
ean te wijzen notaris. 

2. Sij de sub I. bedoelde akte wordt onder meer vastgesteld het gebruik d*t van de grond en vsn de daarop ie stichten 
opstallen mag worden gemaakt, worden de onderwerpelijke algemene bepalingen toepasselijk verklaard en kunnen 
voorts bijzondere bepalingen worden gesteld. 

Artikel 2 

Oe grond wordt in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven, welke erfpacht geacht wordt te zijn ingegaan op de datum, 
welke is vermeld in de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht. 

Artikel 3 

1. Door ds erfpachter is jaarlijks eert canon verschuldigd, te voldoen bij heffte. halfjaarlijks en bij vooruitbetaling vóór 
1 januari en t juli van eik jaar, ingaande op de datum, welks in de in artikel 2. vermelde overeenkomst is bepaald. _ , 
Vóór of bij het verlijden der in artikel i. bedoelde notariële akte moet bij vooruitbetaling voor da eerste kaar worden ^ » * * \ 
voldaan de canon over de periode vanaf de bedoelde datum van aanvang tot en met het na het verlijden der akte vol-
gende halfjaar. 
Oe canon zal moeten worden voldaan zonder korting of schuldvergelijking op een door de grondeigenaar te bepalen 
bank. of girorekening. De grondeigenaar heeft de bevoegdheid te verlangen, dat de erfpachter een in Nederland er. 
kende bank- of giro-insteilirtg aanwijst en deze machtiging tot automatische periodieke betaling van de verschuldigde 
canon geeft. 

2. Oe canon «al zich per I januari 1977, voorts per I januari 1978 en zo vervolgens ieder jaar wijzigen, wanneer 
het indexcijfer, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna te noemen C.B.S.) van regelings
lonen C ' Q n e n per week en per maand) inclusief de daarbij in aanmerking genomen toeslagen, van volwassan werkne
mers (alle categoriên) op basis J954 — too, is gestegen of gedaald. 

3. Oe canon voor elke termijn van I jaar wordt verhoogd of verlaagd met hetzelfde percentage als waarmede het in
dexcijfer, het welk bepalend is, is gestegen of gedeald. 

4. Voor de vaststelling van de stijging of de daling van de canon voor een nieuwe iermijn wart I jaar is bepalend het 
indexcijfer per de eerste dag van de betreffende termijn, terwijl voor «rat betreft de termijn vanaf de ingangsdatum 
van het erfpachtsrecht tot en met 31 december 1976 bepalend is bet indexcijfer per f januari f974. 

5. Mocht het C.B.S. te eniger tijd overgaan tot publikatie van indexcijfers van regelingsionen op ean meer recente 
tijdsbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo nodig na koppeling aan 
de cijfers van voorafgaande reeksen. Oe wijze van koppeling zal geschieden in overlag met hei C.B.S. 
indien te eniger tijd bet C.B.S. mocht worden opgeheven of de bovenvermelde statistische gegevens niet meer zou 
publiceren, zulten partijen in onderling overleg - en bij gebreke van overeenstemming door middel van een rech
terlijke uitspraak daaromtrent - andere statistische gegevens aanvaarden, die eenzeffde maatstaf voor herziening 
van de canon verschaffen als partijen bij het aangaan van deze overeenkomst voor ogen stond. 

6. Elke bevoegdheid voor de grondeigenaar tot het vragen van herziening van de canon anders dan op de voet van het 
vorenstaande, is uitgesloten. 

Artikel 4 

1. De erfpachter kan geen vermindering, kwijtschelding of teruggave van de canon vorderen, om welke reden dan ook. 
2. Indien de canon niet tijdig betaald wordt, is daarenboven een boete verschuldigd, bedragende voor elke maand ver

traging, gerekend vanaf de vervaldag van de canon, twee procent van het bedrag van het achterstallige. Een gedeel
te van een maand wordt daarbij voor een volle maand gerekend. 

3. Indien de erfpachter gedurende een maand in gebreke is gebleven om de canon te betalen en bet erfpachtsrecht is 
bezwaard met hypotheek, geeft de grondeigenaar binnen 14 dagen na het einde van die termijn van een maand aan 
degene(n) die het recht van hypotheek op het erfpachtsrecht heeft (hebben) kennis van het in gebreke zijn van de 
erfpachter. Deze kennisgeving geschiedt bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot ter keuze van de grondei
genaar. 

Artikel 5 

t. Alle rijks-, provinciale-, gemeentelijke- of waterschapslasten, alsmede alle andere fasten, welke op of ter zake van 
de eigendom van de grond of wegens de bebouwing van de grond worden geheven, komen ten laste van de erfpachter. 

2. Indien de eigenaar tasten, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, betaald mocht hebban, geeft Hij daarvan 
schriftelijk kennis aan de erfpachter, die alsdan verplicht is binnen een maand na kennisgeving het betaald» ta r«s6< 
tueren. Op deze verplichting tot restitutie is artikel 4. van toepassing. 

Artikel 6 

1, De in erfpacht uitgegeven grond wordt door de erfpachter aanvaard, voetstoots met alle ,ws'en..j|^.|*<_ 



2. Onder, of overmaat van de in erfpacht uitgegeven grond zat geen der partijen enig recht verienan. 
Voor de uitmeting door Kei Kadaster is de afbakening, ter plaatse vanwege de grondeigenaar aangebracht, bind 

3. De baten en lasten van de in erfpacht uitgegeven grond zijn, te rekenen vanaf de dag van uitgifte in erfpacht, voor re 
kening van de erfpachter. 

4. De in erfpacht uitgegeven grond is op de dag van uitgifte vrij van huur en ieder ander gebruiksrecht te aanvaarden. 
5. Alle erfdienstbaarheden, door verjaring of bestemming ontstaan of bi) titei gevestigd, strekken ten behoeve af tm 

laste van de "m erfpacht uitgegeven grond. 
Oe erfpachter mag overigens geen erfdienstbaarheden tan leste van de grond verlenen of gedogen, tenzij mot schrif
telijks toestemming van de grondeigenaar. 
in de in artikel i. bedoelde akte van uitgifte in erfpacht zuilen worden gevestigd en/of erkend ten beiweve m tea 
laste van het bij de betreffende akte in erfpacht uitgegeven perceel grond en ten behoeve en ten laste van de aan
grenzende drie erfpachtsperceien zodanige erfdienstbaarheden, „waardoor de toestand, waarin d e » percelen siefi 
door de feitelijke constructie van het blok van de vier opstallen op de betreffende erfpachtsperceien nc voltooiing 
van de bouw daarvan ten opzichte van eikaar bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezig-
heid van ondergrondse en bovengrondse kabels, leidingen en geleidingen, de afvoer van hemel- en hutshoudwater en 
iaecaliên, eventuele inbaikmg. mankering en overbouw. toevoer van lucht, alemede de handhaving van kleuren, wear-
in de woningen oorspronkelijk geschilderd waren, zijnde hierin begrepen een verbod om aan te bouwen of $9 ver* 
bouwen zodanig dat het architectonisch uiterlijk zou worden gewijzigd of de hechtheid van het blok van de vier op» 
stallen in gevaar zou worden gebracht. 

Oe erfpachter vrijwaart de grondeigenaar voor alle vergoeding van kosten, schaden en interessen, waartoe dexe 
wegens gehete of gedeeltelijke instorting van de op de grond staande opstallen mocht worden veroordeeld. 

Artikel ? 

indien het «rfpachtsrecht ten gevolge van overdracht onder bijzondere titel aan meer dan één persoon toebehoort, 
is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening der verplichtingen, welke met betrekking tot het erf-
pechterecht jegens de grondeigenaar nagekomen moeten worden; vorengenoemde verplichtingen dienen aïa ondeeibe/e 
verplichtingen te worden aangemerkt. 

Artikel 8 

1. De erfpachter i* verplicht de op de in erfpacht uitgegeven grond te stichten opstallen in goede staat van onderhoud 
ie houden en daaraan alle nodige herstellingen te verrichten. 

2. Oe erfpachter moet. behoudens recht op schadevergoeding zo daartoe termen aanwezig zijn, gedogen dat op. in, 
aan of boven de grond of da opstallen, palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, pijpleidingen, secttekasten en 
andere dergelijke zaken van gas-, water-, eiectriciteits-, telefoon- en andere nutsbedrijven worden aangebracht, ge
houden en onderhouden, voorzover de grondeigenaar zulks nodig acht. 

Artikel 9 

f. Oe erfpachter is niet bevoegd van het erfpechtsrecht afstand te doen of hei erfpachtsrecht te splitsen dan met me
dewerking van de grondeigenaar. 

2. Wijziging of splitsing van het erfpschtsrecht. alsmede scheiding van het erfpacfitsrecht tussen gezamenlijke recht
hebbenden, moet bij notariële akte geschieden. 
Alvorens mede te werken aan een wijziging of splitsing van het erfpachtsrecht. geeft da grondeigenaar van zijn 
voornemen om die medewerking te verlenen kennis aan degene(n) die het recht van hypotheek op het erfpechts-
recht heeft (hebben). 

% ' De grondeigenaar kan zonder toestemming van degene(n) die het recht van hypotheek op het erlpachtsrecbt heeft 
(hebben) niet medewerken aan de opheffing van het erfpechtsrecht bij minnelijke overeenkomst. 

5. Oe grondeigenaar kan zonder toestemming van deoene(n) die het recht van hypotheek op de blote eigendom van de 
in erfpacht uitgegeven grond heeft (hebben), noch medewerken san een wijziging van het erfpechtsrecht, noch de 
canon bij vooruitbetaling ontvangen over een andere termijn dan dienaangaande in de akte houdende uitgift® IR 
erfpacht omschreven, «och afstand doen van de canon; van handelingen en betalingen in strijd met het bovenstaan
de kan door de hypotheekhouder de nietigheid worden ingeroepen. 

Artikel tO 

I. Oe erfpachter is verplicht: 
». binnen de daarvoor overeen te komen tijd de in erfpacht uitgegeven grond overeenkomstig aanwijzingen ven de 

grondeigenaar te bebouwen en deze nadien bebouwd te houden, met inachtneming van hiervoor geldende voor
schriften: 

b, bij latere herbouw, vernieuwing, verbouwing, sloping of stichting van opstallen evenbedoelde voorschriften in 
acht te nemen; 

c. het niet door bebouwing ingenomen gedeelte van de in erfpacht uitgegeven grond overeenkomstig de bestemming 
te gebruiken. 

2. De erfpachter is niet bevoegd: 
a. in het gebruik van de in erfpacht uitgegeven grond en van de daarop te stichten opstallen of aan het uiterlijk 

van de opstallen • daaronder begrepen de kleur - verandering te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toe-

•
stemming van de grondeigenaar, welke toestemming slechts kan worden verleend, indien naar het oordeel van de 
grondeigenaar noch wezenlijke belangen van de omwonenden, noch het algemeen aanzien Van het parit. 
worden/wordt geschaad. 

b. op de in erfpacht uitgegeven grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd, werkzaamheden te verrichten 


