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Geachte heer Van den Berge, 

Steenbergen, 20 maart 2012 

Op basis van artikel 37a heeft U de volgende vragen gesteld: 
1. Waarom maakt in uw optiek dat schrijven van 16 mei 2007 geen deel uit van het 

dossier? 
2. Bent u bereid om onderhavig schrijven alsnog aan het dossier toe te voegen? 
3. Is met de toevoeging van dat schrijven van 16 mei 2007 het dossier compleet: m.a.w. 

bevat het alle correspondentie die is gevoerd? 
4. Op grond van welk beleidsstuk of op grond van welke rechterlijke uitspraak of op grond 

van welk ander legitiem uitgangspunt stelde u op 22 juni 2007 dat het tijdelijk 
huisvesten van buitenlandse werknemers valt onder "niet permanente huisvesting"? 
Op welke wijze heeft uw college vóór 22 juni 2007 het begrip "tijdelijk huisvesten" 
gedefinieerd en waar is dat vastgelegd? 
Op welke wijze heeft uw college vóór 22 juni 2007 het begrip "permanent huisvesten" 
gedefinieerd en waar is dat vastgelegd? 
Op welke wijze heeft u de zaken genoemd onder 4, 5 en 6 afgestemd met de 
gemeenteraad? 
Aan welke "rechterlijke uitspraken op dit onderdeel" verwijst u als u stelt dat er sprake 
kan zijn van één huishouden, "indien een groep personen een woning gezamenlijk 
gebruiken"! 
Kunt u aangeven wat u op 22 juni 2007 miste in de omschrijving van de bestemming 
om met succes handhavend te kunnen optreden? 
Waarom heeft uw college in uw schrijven van 22 mei 2007 niet verwezen naar de 
uitspraak van de Raad van State van 2 juni 2007? 
Als uw college op dat moment nog niet op de hoogte was van die uitspraak, waarom 
heeft uw college dan op het moment dat u wel van die uitspraak op de hoogte was, 
nagelaten om de onderhavige passage in de brief van 22 mei 2007 te corrigeren? 
Is het college met de PvdA-fractie van mening dat deze uitspraak van de Raad van 
State op zich begin juni 2007 al voldoende juridische grond bood om te handhaven? 
Als u vraag 11 ontkennend beantwoordt, dan verzoeken we u om gemotiveerd aan te 
geven wat u nog meer nodig had om te kunnen handhaven. 
Welke planologische mogelijkheden bood het Provinciaal ruimtelijk beleid begin juni 
2007 om op een recreatiepark in het buitengebied zoals Sunclass, huisvesting te 
realiseren voor arbeidsmigranten? 
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Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. De desbetreffende brief maakte toen naar onze mening geen onderdeel uit van uw 

verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake het Sunclasspark. 
2. De brief van 16 mei 2007 is als bijlage bij deze beantwoording toegevoegd. 
3. Wij zijn van mening dat het dossier compleet is. 
4. Op grond van het geldende bestemmingsplan is de niet permanente huisvesting van 

één huishouden toegestaan. 
5. Het geldende bestemmingsplan bepaalt de invulling van het begrip. 
6. Het geldende bestemmingsplan bepaalt de invulling van het begrip. 
7. De brief van 16 mei 2007 is aan het college van burgemeester en wethouders gericht. 

Wij hebben de brief beantwoord. In de beantwoording is rekening gehouden met het 
geldende door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. 

8. In de jurisprudentie is het begrip huishouden meerdere malen aan bod gekomen. 
Begrippen als continuïteit in de samenstelling, onderlinge verbondenheid en duurzame 
gemeenschappelijke huishouding zijn van belang voor de interpretatie van het begrip 
huishouden. Wanneer er wordt voldaan aan de juridische interpretatie van het begrip 
huishouden, dan kan een groep arbeidsmigranten een huishouden zijn. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een gehuwd of samenwonend paar. 

9. Het college van burgemeester en wethouders moet aantonen dat er sprake is van een 
overtreding van het geldende bestemmingsplan. De (zware) bewijslast ligt bij de 
gemeente. 

10. In onze brief van 22 mei 2007 hebben wij aangegeven dat er op het Sunclasspark 
sprake kan zijn van een huishouden. In de door u genoemde uitspraak was er geen 
sprake van een huishouden. Als er op het Sunclasspark sprake is van een huishouden, 
dan wordt er op dit punt niet in strijd met het geldende bestemmingsplan gehandeld. 

11. Reeds eerder is aangegeven dat arbeidsmigranten onder voorwaarden ook een 
huishouden kunnen zijn. 

12. Alvorens het college van burgemeester en wethouders handhavend kan optreden moet 
er sprake zijn van een overtreding. Het college moet aantonen dat er sprake is van een 
overtreding van het geldende bestemmingsplan. De (zware) bewijslast ligt bij de 
gemeente. 

13. Zie het antwoord op vraag 12. 
14. Het Sunclasspark heeft de bestemming 'Zomerhuizen'. Recreatie is wel toegestaan, 

maar niet verplicht. Het geldende provinciale ruimtelijke beleid bestond destijds uit het 
Streekplan Noord-Brabant 2002 (partiële herziening van 3 december 2004) en de 
notitie Tijdelijk (werken en) wonen'. Het destijds geldende provinciale beleid was niet 
afgestemd op het geldende gemeentelijke bestemmingsplan voor het Sunclasspark. 

Hoogachtend, 

H. Lelou 
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Burgemeester en Wethouders Gemeente Steenbergen 
postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

Betreft Recreatiebungalowpark Sunclass, 
Veerweg 2, Nieuw Vossemeer. 

Uw kenmerk: AF/0607947 

Datum : 16 mei 2007 

Gem. STEENBERGEN 

2 1 M E / 2007 
lUI! C). 

Weledelachtbare heren, 

Op mijn schrijven van 27 november 2006, waarin ik u heb aangegeven, dat de Vereniging Sunclass Nieuw 
Vossemeer Beheer het onwenselijk acht om arbeiders op het park te huisvesten, heb ik tot op heden, nu ruim vijf 
maanden later, nog geen antwoord gehad. Ik heb u in dit schrijven vragen gesteld in verband met het wonen in 
recreatiehuisjes 
U heeft de ontvangst van mijn schrijven van november 2006 bevestigd in uw schrijven van 4 december 2006. 
Tot op heden hebben wij nog geen verdere reactie van de gemeente Steenbergen ontvangen. Dit verwondert mij 
omdat het op het park gonst van geruchten, die aangeven dat u een afspraak zou hebben gemaakt met de bedrijven, 
welke deze arbeiders op ons park huisvesten. Mij valt op dat ondanks deze afspraken, de aankopen van 
recreatiewoningen gewoon doorgaan, sinds januari 2007 is een zestal recreatiewoningen door deze werkgevers 
aangekocht. Nummer zeven rust onder de notaris. De werkgevers wachten kennelijk af of de gemeente een juridische 
procedure durft te starten tegen hun ondernemingen. Deze ondernemingen hebben natuurlijk een goede rechts 
bijstand-verzekering, waarmee de afloop van een dergelijke procedure ongewis is. 
Het moge duidelijk zijn, dat zodra de meerderheid van deze woningen in handen is gevallen van werkgevers, het 
huidige bestuur geen draagkracht heeft onder de leden. 
Voorts wil ik u met dit schrijven erop attenderen, dat bij de brand in december 2006 is gebleken, dat in de 
aangebouwde schuren slaapkamers bleken te zijn ingericht. Het bestuur vindt dit een zeer ongewenste situatie, welke 
naar mening van het bestuur in strijd met de wet is en verzoekt u nadrukkelijk hiertegen op te treden. 
Wij blijven bij ons standpunt: 
-Wij verzoeken de gemeente Steenbergen met klem, om iedere medewerking aan wonen in onze recreatiebungalows 
te weigeren en huisvesting van werknemers te voorkomen. 
-Wij zouden het een goede zaak vinden, als de gemeente Steenbergen actief optreedt en ten minste de genoemde 
circulaire opnieuw doet uitgaan. 
In afwachting van uw antwoord in deze, 
Verblijf ik, 
Met de meeste hoogachting, 
Coöperatieve Vereniging Sunclass Nieuw Vossemeer Beheer, 

M.P.J Van der Bijl 
(penningmeester) 

Coöperatieve Vereniging Sunclass Nieuw Vossemeer Beheer u.a. 
P/a Morgenstraat 2 
1483 TE De Rijp 


