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R A A D S M E D E D E L I N G 

Onderwerp 

Nadere in format ie over het a a n g e b o d e n raadsvoorste l voor het pro ject Sunc lasspark 

S teenbergen ; 24 januar i 2013 

Aan de Raad , 

Het co l lege van burgemees te r heeft u een raadsvoorste l aangeboden voor het pro ject Sunc lasspark . Er 

worden twee voors te l len gedaan . 

1. De raad word t voorges te ld z ich akkoord te verk laren met de door het co l lege gevo lgde 

tweespo renaanpak ; 
2. De raad word t verzoch t o m ten behoeve van het project Sunc lasspark uit de post "onvoorz ien" 

een bedrag van 0 50 .230 , - te vo te ren . 

In de a fge lopen vergader ing van de Commiss i e Ruimte en Economie is het raadsvoors te l behande ld . 

Hierbi j in formeren wi j u nader over de geboden mogel i jkhe id voor het u i twerken v a n een pr inc ipeverzoek 

voor de maatschappe l i j k ve ran twoorde huisvest ing van arbe idsmigran ten I t i jdel i jke w e r k n e m e r s op het 

Sunc lasspark . 

Het co l lege van burgemees te r en we thouders geef t u i tvoer ing aan de bes lu i tvorming van de 

gemeen te raad . Hierbi j gaat het over: 

de gemeente l i j ke ru imtel i jke st ructuurv is ie (vastgesteld door de gemeen te raad op 31 mei 2012) ; 
de mot ie inzake het Sunc lasspark (aangenomen op 3 jul i 2012) ; 
de p rog rammabegro t i ng 2013 (vastgeste ld november 2012) . 

Een nadere toel icht ing treft u h ieronder aan . 

Ruimtelijke Structuurvisie 
De st ructuurv is ie bevat , op hoofd l i jnen, het ruimtel i jk beleid van de g e m e e n t e S teenbe rgen voor de 

komende 10 tot 15 jaar . In de s t ructuurv is ie is het vo lgende o p g e n o m e n over het Sunc lasspark : 

'Om de recreat ieve poort gedach te vo l led ig te kunnen ontwikke len word t de moge l i j khe id openge la ten 

o m het bes taande bunga lowpark Sunc lass bij N ieuw-Vossemeer a l leen nog te gebru i ken voor echte 

recreat ie. Nu v indt hier ook pe rmanen te bewon ing plaats en word t het gebru ik t voor de hu isvest ing van 

bu i ten landse we rknemers . 

De opt ie o m het Sunc lass bunga lowpark geheel of gedeel te l i jk te gebru iken voor de maatschappe l i j ke 

ve ran twoorde hu isvest ing van bu i ten landse werknemers , die niet pe rmanen t in Neder land verb l i jven, 

word t ook nog o p e n g e h o u d e n . Nadere bes lu i tvorming zal d ienen plaats te v inden door de gemeen te raad , 

waarb i j een gepas te be langena fweg ing d ient plaats te v inden . Pe rmanen te bewon ing is zonder meer niet 

toeges taan. ' 



Motie inzake het Sunc lasspark 

Op 3 ju l i 2012 heef t u een mot ie a a n g e n o m e n over het Sunc lasspark . U heef t het co l lege van 

burgemeester en we thoude rs opged ragen o m zo snel mogel i jk een concre te op loss ing voor de ru imtel i jke 

status van de Sunc lass dee lhoeven uit te we rken , die op een zo groot moge l i j k d raagv lak onder de 

be t rokkenen mag rekenen . 

Programmabegroting 2013 
In de p rog rammabegro t i ng 2013 is het vo lgende o p g e n o m e n over het Sunc lasspark : 

'De gemeen te raad heef t op 3 ju l i 2012 een mot ie a a n g e n o m e n voor het Sunc lasspark . De raad heeft het 

co l lege opged ragen o m zo snel mogel i jk een concrete op loss ing voor de ru imte l i jke s ta tus van de 

Sunc lass dee lhoeven uit te we rken , d ie op een zo groot mogel i jk d raagv lak onder de be t rokkenen mag 

rekenen. In 2012 is het co l lege aangevangen met het u i tvoeren van de mot ie . 2 0 1 3 staat in het t eken van 

een nadere u i tvoer ing. Het co l lege biedt de in i t iat iefnemers (hu isvesters en even tue le ande re part i jen) de 

mogel i j khe id o m , onder voo rwaa rden , een pr inc ipeverzoek uit te we rken voor de maatschappe l i j k 

ve ran twoorde hu isvest ing van t i jdel i jke medewerke rs I a rbe idsmigran ten op het Sunc lasspark . O p het 

Sunc lasspark mag geen woon func t ie on ts taan . Een door de in i t ia t ie fnemers u i tgewerk t p r inc ipeverzoek 

moet uiterl i jk 1 januar i 2013 inged iend zi jn bij het co l lege. De gemeen te raad kan ve rvo lgens uiterl i jk in 

maart 2013 een pr inc ipebeslu i t n e m e n over het verzoek. Daarna za l , a fhanke l i j k van het beslui t , een 

gewi jz igd bes temmingsp lan w o r d e n voorbere id . Een bes temmingsp lan word t op de gebru ike l i j ke wi jze 

( raadp legen I consu l te ren) in de inspraak gebracht . ' 

Gesprek tussen de huisvesters op het Sunclasspark en het college van burgemeester en wethouders op 
20 november 2012 
Het co l lege van bu rgemees te r en we thouders heeft de in i t ia t iefnemers in dit gesp rek verzoch t o m aan te 

geven of er we l of geen pr inc ipeverzoek voor de maatschappe l i j k ve ran twoorde hu isvest ing van 

arbe idsmigran ten I t i jdel i jke medewerke rs word t ontwikke ld en inged iend . O p deze v raag is in het gesprek 

geen an twoord gegeven . De hu isvesters hebben aangegeven een we rkg roep aan te w i j zen , d ie het 

onderwerp verder zal onde rzoeken . Eveneens is a fgesproken dat er op korte te rmi jn een gesprek zal z i jn 

tussen deze werkg roep en de ambte l i j ke organisat ie . 

Het vers lag van het over leg op 20 november 2012 is als bi j lage b i jges lo ten. 

Gesprek tussen de werkgroep van de huisvesters en de ambtelijke organisatie op 28 november 2012 
De werkg roep van de hu isvesters heeft op 28 november 2012 gesp roken met de ambte l i j ke organ isat ie . 

In dit gesprek zi jn de door het co l lege van burgemeester en we thouders in augus tus 2 0 1 2 ove rhand igde 

randvoorwaarden voor de maatschappe l i j k ve ran twoorde hu isvest ing van a rbe idsmig ran ten I t i jdel i jke 

medewerke rs op het Sunc lasspark nader toegel icht . 

Brief van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2012 
Vanu i t de Coöpera t ieve Veren ig ing Sunc lasspark Beheer U.A. is op 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 kenbaar gemaak t , 

dat op de ledenvergader ing van 6 d e c e m b e r 2012 het voorste l van het bes tuur o m namens de veren ig ing 

een pr inc ipeverzoek in te d ienen bij de gemeen te is a a n g e n o m e n . 

Het co l lege van bu rgemees te r en we thouders heeft in haar brief van 13 d e c e m b e r 2 0 1 2 vervo lgens 

verzocht o m voor 1 januar i 2013 aan te geven wannee r de Coöpera t ieve Veren ig ing Sunc lasspark 

Beheer U.A. een u i tgewerk t p r inc ipeverzoek indient bij de gemeen te S teenbe rgen . Eveneens is er 

verzocht o m een s tappenp lan bij te voegen voor het uit te we rken pr inc ipeverzoek . 

De door het co l lege van bu rgemees te r en we thouders ve rzonden br ief is a ls b i j lage b i jges lo ten. 

Van de Coöpera t ieve Veren ig ing Sunc lasspark Beheer U.A. is nog geen of f ic ië le react ie on t vangen . O p 

14 januar i 2013 heeft de g e m e e n t e we l een emai l on tvangen van een bestuurs l id van de Coöpera t ieve 

Veren ig ing Sunc lass Beheer U.A. I lid van de werkg roep . 
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Ontvangen email op 14 januari 2013 van een bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging S u n c l a s s 
Beheer U.A. I lid van de werkgroep 
O p 14 januar i 2013 heeft een bestuurs l id van de Coöperat ieve Veren ig ing Sunc lass Beheer U.A. I lid v a n 

de werkg roep een emai l vers tuurd naar de leden van de Coöpera t ieve Veren ig ing Sunc lass Beheer U.A.. 

De gemeen te heeft een kopie van deze emai l on tvangen. Uit deze emai l bl i jkt dat er b innen de 

Coöpera t ieve Veren ig ing Sunc lass Beheer U.A. wordt gewerk t aan een op loss ing . Er word t gewerk t aan 

voors te l len voor: 

een u i twerk ing van de randvoorwaarden in het huishoudel i jk reg lement ; 

het w i jz igen van de samenste l l ing van het bestuur, zodat het bestuur een afsp iege l ing word t van 

de versch i l lende gebru ikers I bewonersgroepen op het park; 

het aanste l len van een ex terne beheerder ; 

het onderhoud van het park; 

het opste l len van een verbl i j fsregister voor al le bewoners ; 

een verde l ing van de kosten vo lgens het pr incipe dat de kos tenmaker de kos tendrager is; 

het opste l len van een s tappenp lan . 

Op 29 januar i 2013 is er een over leg over het Sunc lasspark tussen de be langhebbende part i jen en het 

co l lege van burgemeester en we thouders . Er wordt in de emai l voorgeste ld o m kort hierna b innen de 

Coöpera t ieve Veren ig ing Sunc lass Beheer U.A. een ledenvergader ing te houden . 

Overleg over het Sunclasspark tussen de belanghebbende partijen en het college van burgemeester en 
wethouders (29 januari 2013) 
Op 29 januar i 2013 v indt er op het gemeentehu is een over leg plaats over het Sunc lasspark waarvoor het 

co l lege de versch i l lende be langhebbende part i jen heeft u i tgenodigd. In het kader van de u i tvoer ing van 

de op 3 ju l i 2012 a a n g e n o m e n mot ie heeft het col lege eerder afzonder l i jk gesproken met de versch i l lende 

be langhebbende part i jen. De vers lagen van deze gesprekken hebben wi j u al aangeboden . O p 29 januar i 

2013 word t met de versch i l lende be langhebbende part i jen gezamenl i jk de s tand van zaken besproken . 

Indienen van een verzoek tot het wijzigen van een bestemmingsplan voor het Sunclasspark 
Nadat u op 3 ju l i 2012 een mot ie heeft aangenomen voor het Sunc lasspark , is het co l lege aan de s lag 

gegaan met de ui tvoer ing van deze mot ie . Gedurende het proces hebben wi j u op de hoogte g e h o u d e n 

van de s tappen d ie z i jn gezet . In deze raadsmededel ing hebben wi j u nader geïn formeerd over de 

gebeur ten issen s inds november 2012 . 

Er is voor 2 januar i 2013 geen pr inc ipeverzoek ingediend voor het w i jz igen van het bes temmingsp lan voor 

het Sunc lasspark . Uit deze raadsmedede l ing bli jkt dat er beweging is gekomen in het doss ie r 

Sunc lasspark . Begin december 2012 heeft de Coöpera t ieve Veren ig ing Sunc lasspark Beheer U.A. 

kenbaar gemaak t dat er een pr inc ipeverzoek wordt ui tgewerkt . Ondanks ons verzoek (brief van 13 

december 2012) hebben wi j nog niet ve rnomen wanneer er een pr inc ipeverzoek word t inged iend. We l 

blijkt uit de emai l van 1 januar i 2013 dat er b innen de Coöpera t ieve Veren ig ing Sunc lass Beheer U.A. 

word t gewerk t aan een op loss ing . Wi j begr i jpen dat het opste l len van een u i tgewerkt pr inc ipeverzoek, 

we lke ook nog akkoo rd bevonden moet worden in een ledenvergader ing van de Coöpera t ieve Veren ig ing 

Sunc lasspark Beheer U.A., t i jd vergt . Echter, b innenkort stel len wi j een n ieuwe termi jn vast voor het 

indienen van een pr inc ipeverzoek. 

Een in i t iat iefnemer kan alt i jd een pr inc ipeverzoek voor het wi jz igen van een bes temmingsp lan ind ienen. 

Het door de gemeen te raad vastgeste lde ruimtel i jke beleid is maatgevend voor de a fhandel ing van een 

verzoek. 

Voor het w i jz igen van het bes temmingsp lan voor het Sunc lasspark is de gemeen te raad het bevoegde 

o rgaan. In de st ructuurv is ie, waar in het gemeente l i j ke ruimtel i jke beleid voor de komen 10 tot 15 j aa r is 

o p g e n o m e n , is de opt ie van maatschappel i jk verantwoorde huisvest ing van a rbe idsmigran ten op het 

Sunc lasspark opengehouden . 

De in de p rogrammabegro t ing 2013 opgenomen da tum van 1 januar i 2013 , de da tum waarop een 

pr inc ipeverzoek voor het Sunc lasspark uiterli jk ingediend moest z i jn , is o p g e n o m e n o m voor tgang te 

houden in het doss ier Sunc lasspark . Deze da tum betreft geen wi jz ig ing van het gemeente l i j ke ruimtel i jke 

beleid uit de s t ructuurv is ie . 
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Het co l lege van bu rgemees te r en we thouders werkt con fo rm de bes lu i tvorming v a n de gemeen te raad 
(gemeente l i j ke ru imtel i jke s t ructuurv is ie en de mot ie van 3 jul i 2012) aan een op loss ing voor het doss ier 
Sunc lasspark . 

Hoogach tend , 

burgemeester en we thoude rs van S teenbergen , 

de secretar is , de burgemeester , 

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

í 
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gemeente Steenbergen 
l i l Ēp^HIĚF ARCSEFĮ 

Lokatie 
Onderwerp 

Verslag 
Datum 
Tijd 

Sunclasspark Huisvesters 
20 november 2012 
16.30 uur 
B001 
Handhaving Sunclasspark 

Aanwez ig Gemeente Steenbergen: mevrouw S. Bolten(burgemeester) , de heer A. van 
Kesteren(wethouder) , de heer O van Gee l (we thouder ) , mevrouw M. Termeer 
(wethouder) , mevrouw J . Leloux(secretaris), de heer J . Pei js(bele idsmedewerker 
Handhaving) , de heer M. de Jong(bele idsmedewerker RO), de heer F. Claus 
(bele idsmedewerker Handhaving) , mevrouw S. van Loon(notul iste) 
Extern: de heer De Brouwer, de heer Van der Houwen, de heer Verbraak, de heer 
Jansen, de heer Water ing, de heer en mevrouw Palinckx, de heer Spier inghs, mevrouw 
Voeten, de heer Nagelkerken, mevrouw Kuin, mevrouw Rosmolen , de heer Verkade, 
de heer Barendse 

1. Opening 
De burgemeester heet iedereen welkom. Voor dit overleg zi jn de huisvesters van het Sunclasspark 
uitgenodigd in vervolg op het gehouden gesprek van 28 augustus 2012. Er wordt gestart met een 
introductieronde. 

2. Aanleiding/doel 
Wethouder Van Kesteren geeft aan dat er in juli 2012 een motie is aangenomen door de 
gemeenteraad. Essent ie van de motie: Zo snel mogeli jk een concrete oploss ing voor de ruimtel i jke 
status van de Sunclass deel hoeven uit te werken, die op een zo groot mogel i jk draagvlak onder de 
betrokkenen mag rekenen. Diverse gesprekken zijn gevoerd met de belanghebbenden van het park. 
Al le verslagen zi jn nu openbaar en worden op korte termijn toegezonden naar al le part i jen. De 
randvoorwaarden zi jn uitgedeeld met de Notitie huisvesting arbeidsmigranten. De heer De Brouwer 
geeft aan dat er in september een brief is gestuurd naar de gemeente waar in aangegeven is dat de 
door de gemeente geboden mogel i jkheid tot het, onder voorwaarden, ui twerken van een 
principeverzoek niet haalbaar is voor zijn cl iënten. Wethouder Van Kesteren geef t aan dat er geen 
initiatief voor een goed principeverzoek is ontvangen namens de huisvesters. Het college stelt nu 
vast dat er zes verzoeken tot handhavend optreden l iggen. Het col lege zal hierover een besluit gaan 
nemen. Er zijn een aantal controle-act ies uitgevoerd op het park waarui t overt redingen naar voren 
kwamen. Tot op heden heeft de gemeente de opgevraagde nachtregistratie nog niet ontvangen. 
De heer De Brouwer geeft aan dat er geen nieuw principeverzoek kan komen. Er is aangegeven om 
tot een overleg te komen. De heer De Brouwer geeft ook aan dat er principiële onjuistheden zijn in de 
randvoorwaarden. De meeste randvoorwaarden zijn onmogel i jk voor het park. Ze hebben geen 
correcte jur id ische waarde. De cl iënten van de heer De Brouwer wil len op het Sunclasspark geen 
vergel i jkbaar pension real iseren zoals Stella Maris op Welberg . De heer De Brouwer benadrukt dat 
daar geen f inanciële middelen voor zi jn. 
Wethouder Van Kesteren geeft aan dat de in augustus 2012 overhandigde randvoorwaarden de 
basis moeten zi jn voor een uit te werken principeverzoek. In augustus 2012 hebben wij u al 
aangegeven dat enkel het aanpassen of het schrappen van het begrip huishouden uit het geldende 
bestemmingsplan onvoldoende is. Aan de hand van de randvoorwaarden kan men in gesprek gaan. 

Afwez ig 

De heer De Brouwer heeft een uitgebreide reactie gegeven op de randvoorwaarden en heeft daar 
niets meer aan toe te voegen . Wethouder Van Kesteren geeft aan dat uit de brief van de heer De 
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Brouwer blijkt dat de cl iënten nagenoeg alle gemeentel i jke randvoorwaarden naast z ich neer leggen. 

Doe l 

Wethouder Van Kesteren geeft aan dat er op 1 januari 2013 een plan moet z i jn. Er l iggen meerdere 
verzoeken tot handhavend optreden bij de gemeente. De heer De Brouwer geeft aan dat er geen 
duideli jk begrip is voor een huishouden in het geldende bestemmingsplan. Wethouder Van Kesteren 
vertelt dat het col lege werkt aan de uitvoering van de door de gemeenteraad in jul i 2012 
aangenomen mot ie. 
Wethouder Van Kesteren zegt dat de heer De Brouwer moet proberen er met zi jn cl iënten uit te 
komen. De heer De Brouwer geeft aan dat zijn cliënten niet wi l len en kunnen voldoen aan de 
gemeentel i jke randvoorwaarden. De burgemeester geeft aan in overleg met de ambtenaren te 
zoeken naar een oplossing. Het doel is om een oplossing te v inden. Zi jn de huisvesters het eens om 
een principeverzoek in te dienen en om tot een oplossing te komen? Zo niet dan is er geen 
mogeli jkheid om tot een wijziging van het bestemmingsplan te komen. Bij de gemeente l iggen 
meerdere verzoeken tot handhavend optreden. 
Wethouder Van Kesteren geeft aan dat bijvoorbeeld de provinciale regelgeving ook van belang is 
voor het wi jzigen van het bestemmingsplan. O m tot een sluiting van het dossier te kunnen komen 
moet er een goed voorstel worden uitgewerkt. De heer De Brouwer geeft aan dat hij 2,5 jaar bezig is 
met het dossier Sunclass. Het bestemmingsplan wordt verkeerd uitgelegd door de gemeente. De 
heer De Brouwer wil een oplossing en wil duideli jkheid kri jgen over de interpretatie van de begrippen 
huishouden en niet-permanente huisvesting uit het geldende bestemmingsplan. De burgemeester 
geeft aan dat er een handreiking is gedaan om eventueel het bestemmingsplan te wi jz igen. Het 
principeverzoek is daarvoor nodig. De heer Watering geeft aan dat men niet aan het principeverzoek 
kan voldoen. 
De heer Nagelkerken vraagt om inzage te krijgen in de overige verslagen om zo meer inzicht in de 
situatie te kri jgen. De burgemeester geeft aan dat deze op korte termijn worden verzonden. 
Wethouder Van Kesteren geeft aan dat in een principeverzoek voldoende rekening moet worden 
gehouden met de gemeentel i jke randvoorwaarden. 
De heer Verkade geeft aan al lang met de gemeente in overleg te zi jn om te komen tot een 
oplossing. Hij is het spoor kwijt wat betreft de uitleg en hulp. Ook is er aangegeven dat er 
overtredingen geconstateerd zi jn. De terminologie "huishouden" en "niet-permanent wonen" zi jn niet 
helder. De huisvesters zijn van goede wil en wil len helderheid over het bestemmingsplan. De 
burgemeester vraagt of de huisvesters hun wensen aan kunnen geven en of de huisvesters aan 
kunnen geven hoe het in de toekomst verder zou moeten op het Sunclasspark. Verwerk dit in een 
principeverzoek voor het wi jzigen van het bestemmingsplan. Hoe wil je het wi jz igen? Hoe krijg je een 
leefbare situatie op het park? De heer Verkade geeft aan dat in het verleden verschi l lende 
gesprekken zi jn geweest met de gemeente. Verschi l lende meningen en toel icht ingen zijn gegeven. 
W e moeten rust kri jgen op het park, arbeidsmigranten huisvesten op een correcte wijze, de 
parkeerplaats aanpakken en zorgen voor een leefbare situatie voor de mensen die er alsnog wil len 
bli jven recreëren. Een aantal ondernemers hebben zomerhuis jes opgeknapt voor hun werknemers. 
De heer Verkade geeft aan dat er veel negatieve berichtgeving is geweest via de kranten. De heer 
Nagelkerken vult aan dat op meerdere documenten geheimhouding ligt. Er wordt verwezen naar het 
advies van de huisadvocaat AKD. Hoe kan er meer openbaarheid komen? Graag meer duideli jkheid 
naar de huisvesters toe. 
De heer Van der Houwen geeft aan dat de randvoorwaarden geen voldoening geven om tot een 
oplossing te komen ook niet voor de Duitse recreanten. De burgemeester adviseert eerst de inhoud 
van de andere gespreksverslagen na te lezen. 
De burgemeester geeft aan dat op bepaalde documenten geheimhouding is gelegd. Wat openbaar 
kan , is en wordt openbaar gemaakt. Op het advies van de huisadvocaat A K D ligt geheimhouding. De 
heer De Brouwer kan niet in overleg treden met AKD. De heer De Brouwer moet met de gemeente 
praten. 
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gemeente Steenbergen 
De burgemeester adviseert de heer Verbraak om een aantal mensen aan te wi jzen voor een 
werkgroep. Deze werkgroep kan zorgen voor een correcte voor tgang. Ook kan deze werkgroep de 
openstaande vragen stel len in een overleg met de ambtel i jke organisat ie, ledereen is gebaat bij een 
oploss ing. 
De burgemeester geeft aan dat de gemeente de opgevraagde nachtregistrat ie nog niet heeft 
ontvangen. De heer Verbraak zal dit meenemen in de werkgroep. 
De burgemeester geeft aan dat het col lege een besluit moet nemen over het Sunclasspark. 
De heer Verbraak vraagt hoe de gemeente Steenbergen de indel ing van het begrip één huishouden 

ziet. 
De heer Van der Houwen vraagt of er aan de Duitse recreanten is ui tgelegd wat er op grond van het 
ge ldende bestemmingsplan wel of niet is toegestaan. De recreanten wi l len dat de arbeidsmigranten 
van het park af gaan . Als er wordt uitgelegd dat dit gezien het ge ldende bestemmingsplan niet kan 
worden geëist, dan komt er misschien wat meer begrip voor de huisvesters van de arbeidsmigranten. 
Het col lege geeft aan dat dit is verteld. Het col lege verwijst naar de vers lagen van de in september 
2012 met de diverse belanghebbende parti jen gevoerde gesprekken. 
De burgemeester geeft aan dat niet iedereen 100^0 gelukkig kan wonen op het Sunclasspark. Wel 
moet er een oplossing komen. 

3. Sluiting 
Er wordt een afspraak ingepland voor een overleg tussen de werkgroep,(bestaande uit een aantal 
ver tegenwoordigers van de huisvesters)en een aantal ambtenaren. 
De burgemeester sluit de bi jeenkomst en dankt ieder voor zi jn aanwezigheid en inbreng. 

Akkoord namens het col lege van burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

r. J .M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg 

UM1209517 

RCHIEFļ 

II Mil I I 
ons kenmerk 

zaaknummer 

uw kenmerk 

uw brief van 

afdeling 

contactpersoon 

telefoon nr. 

bijlage(n) 

onderwerp 

UM1209517 

Ruimtel i jke Ontwikkel ing 
Mare de Jong 
0167-543 415 

Principeverzoek Sunclasspark 

Geachte heer De Brouwer, 

Jansen C S . Advocaten 
mr. A P E. de Brouwer 
Postbus 3337 
4700 GJ R O O S E N D A A L 

Steenbergen, 13 december 2012 t m m 

VERZONDEN 
18 DEC 2012 Qò 

Het col lege heeft de mogel i jkheid geboden om een principeverzoek uit te werken voor 
de maatschappel i jk verantwoorde huisvesting van t i jdeli jke werknemers I 
arbeidsmigranten op het Sunclasspark. De gemeentel i jke randvoorwaarden voor het 
princiepverzoek zijn in een gesprek op 28 augustus 2012 overhandigd. Er is 
aangegeven dat een uitgewerkt principeverzoek uiterlijk 1 januar i 2013 moet worden 
aangeboden aan de gemeente. 

In uw emai l van 7 december 2012 heeft u namens de Coöperat ieve Verenig ing 
Sunclasspark Beheer U.A. kenbaar gemaakt, dat op de ledenvergader ing van 6 december 
2012 het voorstel van het bestuur om namens de vereniging een pr incipeverzoek in te 
dienen bij de gemeente is aangenomen. 

Wij verzoeken u om voor 1 januari 2013 aan te geven wanneer de Coöperat ieve 
Vereniging Sunclasspark Beheer U.A. een uitgewerkt principeverzoek indient bij de 
gemeente Steenbergen. Eveneens verzoeken wij u om een stappenplan bij te voegen voor 
het uit te werken principeverzoek. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 

I 
drs. S.C.C.M. Bolten mr. 
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