
 

 

 

 

 
 

 

Bijlage ‘Scenario’s toekomstmogelijkheden Sunclasspark’ 
 
In deze bijlage wordt ingegaan op de volgende scenario's: 
1. recreatief Sunclasspark; 
2. Sunclasspark als maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten; 
3. het Sunclasspark wordt ontwikkeld binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan. 
 
Voor de scenario’s zijn in een eerste onderzoek op hoofdlijnen de aandachtspunten in beeld gebracht. 
Het onderzoek is intern uitgevoerd en bevat aannames die gebaseerd zijn op de bij de gemeente 
bekende informatie. Hieronder wordt per scenario aandacht besteedt aan ‘voor-, nadelen en 
aandachtspunten’.  
 

1. Scenario: recreatief Sunclasspark 
Hieronder is een overzicht opgenomen voor het ‘scenario: recreatief Sunclasspark’. De onderdelen staan 
in willekeurige volgorde. 
 
Voordeel 
Hierbij kunt u met name denken aan de volgende onderdelen: 

- de gemeentelijke structuurvisie biedt ruimte voor de ontwikkeling van het Sunclasspark naar 
recreatie of de niet-permanente huisvesting van arbeidsmigranten. Het is aan de gemeenteraad 
om hierover een besluit te nemen; 

- meerdere partijen zijn een voorstander van een recreatief Sunclasspark. Hierbij gaat het vooral 
om de ‘recreatieve’ eigenaren op het Sunclasspark, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en de 
recreatieondernemer tegenover het Sunclasspark; 

- de ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van een recreatief Nieuw-Vossemeer. Eveneens 
draagt het bij aan de recreatieve ambitie van de gemeente; 

- kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de (bestaande) recreatie in Nieuw-
Vossemeer; 

- kan bijdragen aan het in stand houden van voorzieningen in de kern Nieuw-Vossemeer en 
daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kern; 

- draagt  bij aan de ontwikkeling van de ‘Waterpoort Nieuw-Vossemeer’; 
- mogelijk meer inkomsten voor de gemeente (toeristenbelasting); 
- het huidige bestemmingsplan is onaantrekkelijk voor een eigenaar, zowel voor recreatie als voor 

het bieden van logies aan arbeidsmigranten; 
- het huidige bestemming geeft geen richting aan de ontwikkeling van het park; 
- de legale locaties voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten 

ondervinden geen nadeel van dit scenario; 
- mogelijk kan het Sunclasspark en de directe omgeving gezamenlijk worden ontwikkeld. Direct 

aangrenzend aan het Sunclasspark liggen een bestaand recreatiebedrijf en grond met een 
bestemming waarop nog verblijfsrecreatie kan worden gerealiseerd; 

- er ontstaan kansen voor de realisatie van locaties voor de maatschappelijk verantwoorde 
huisvesting van arbeidsmigranten conform het gemeentelijke beleid voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten. De gemeente heeft ook nog enkele grondposities die mogelijk in aanmerking 
kunnen komen; 

- mogelijkheid  voor het oplossen van de impasse op en rondom het park. Hierbij gaat het vooral 
om financiële aspecten voor de verschillende eigenaren en de omgeving, het oplossen van 
illegaal gebruik op het park en het kwalitatief verbeteren van het park;  

- in de toekomst mogelijk één aanspreekpunt voor het beheer / exploitatie van het Sunclasspark. 



 

2 

 

 
 
Nadeel / aandachtspunt 
Hierbij kunt u met name denken aan de volgende onderdelen: 

- er zijn vele eigenaren en belanghebbenden op en rondom het Sunclasspark. Deze partijen willen 
tot op heden niet gezamenlijk tot een oplossing komen; 

- de  partijen hebben aangegeven pas verder te willen praten, nadat er een uitspraak is van de 
rechter over het handhavingstraject; 

- de ‘huisvesters’ van arbeidsmigranten op het Sunclasspark hebben het overgrote deel van de 
zomerhuizen in hun eigendom; 

- het gehele Sunclasspark moet recreatief geëxploiteerd / beheerd gaan worden. Bij voorkeur 
gebeurt dit door één partij; 

- er zijn veel verschillende eigenaren op het Sunclasspark. Ook liggen de eigendommen van de 
verschillende partijen niet praktisch geclusterd; 

- de huidige erfpachtconstructie op het park kan een belemmering vormen; 
- er moeten waarschijnlijk partijen worden uitgekocht; 
- mogelijk planschade. De marktwaarde van de zomerhuizen verandert als gevolg van een 

planologische wijziging; 
- de huidige kwalitatieve staat van het Sunclasspark is niet aantrekkelijk. De huidige eigenaren 

waarderen het park niet op; 
- het bestemmingsplan moet worden aangepast. Het doorlopen van een planologische procedure 

is een juridisch proces met bijbehorende rechtsbescherming. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met wet- en regelgeving (onder andere met de Verordening ruimte 2014). Tevens blijft 
overgangsrechtelijk gebruik toegestaan;  

- bestaande rechten en plichten worden niet gerespecteerd. Recreatief gebruik is nu wel 
toegestaan, maar niet vereist; 

- door de (toegestane) huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie wordt overlast in de 
kernen (beter) voorkomen. Voorkomen dat niet-toegestane huisvesting van arbeidsmigranten 
verplaatst naar bijvoorbeeld woonwijken; 

- er moet een legaal alternatief komen voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van 
arbeidsmigranten buiten het Sunclasspark. Worden de arbeidsmigranten illegaal gehuisvest 
buiten het Sunclasspark, bijvoorbeeld in de woonwijken, dan moet hier handhavend worden 
opgetreden; 

- de ontwikkeling van een recreatief Sunclasspark draagt niet bij aan het behalen van de 
gemeentelijke en regionale opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Er moeten immers 
andere locaties voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten worden 
gerealiseerd; 

- eerst moeten de verschillende partijen tot overeenstemming komen. Hierna kan het 
bestemmingsplan worden aangepast; 

- de gemeente heeft niet de regie bij dit scenario. De eigenaren op het Sunclasspark en eventuele 
marktpartijen  zijn primair aan zet; 

- de Recron heeft in een gesprek met de gemeente aangegeven enkel kansen te zien voor de 
realisatie van ‘grootschalige’ verblijfsrecreatie op een toplocatie; 
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- er is nog geen initiatiefnemer voor de recreatieve ontwikkeling van het Sunclasspark; 
- voor de uitvoering van het scenario zullen zowel ambtelijke capaciteit als financiële middelen 

nodig zijn; 
- voor de uitvoering van dit scenario moet de gemeentelijke handhaving mogelijk worden 

voortgezet; 
- dit scenario is mogelijk onuitvoerbaar; 
- op het Sunclasspark zijn door de gemeente meerdere controles uitgevoerd. Er is geen overlast 

geconstateerd als gevolg van de arbeidsmigranten. Wel zijn er meerdere malen geluiden van 
overlast geuit door de directe omgeving; 

- de gemeente heeft eigendommen bij het recreatiebedrijf tegenover het Sunclasspark. Tussen de 
exploitanten en de gemeente is in het verleden een erfpachtovereenkomst gesloten. De 
exploitanten van  het recreatiebedrijf hebben een overeenkomst gesloten met de gemeente tot 
aankoop van deze gronden. 

2. Scenario: Sunclasspark als maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor 
arbeidsmigranten  

Hieronder is een overzicht opgenomen voor het ‘scenario: Sunclasspark als maatschappelijk 
verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten’. De onderdelen staan in willekeurige volgorde.  
 
Voordeel 
Hierbij kunt u met name denken aan de volgende onderdelen: 

- de gemeentelijke structuurvisie biedt ruimte voor de ontwikkeling van het Sunclasspark naar 
recreatie of de niet-permanente huisvesting van arbeidsmigranten. Het is aan de gemeenteraad 
om hierover een besluit te nemen; 

- kans om er een goede locatie voor het maatschappelijk verantwoord huisvesten van 
arbeidsmigranten van te maken; 

- meerdere partijen zijn een voorstander van een Sunclasspark als maatschappelijk verantwoorde 
huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. Hierbij gaat het vooral om verschillende huisvesters 
van arbeidsmigranten op het park; 

- de ‘huisvesters’ van arbeidsmigranten op het Sunclasspark hebben het overgrote deel van de 
zomerhuizen in hun eigendom; 

- de ontwikkeling kan zorgen voor een kwaliteitsimpuls van het Sunclasspark; 
- de ontwikkeling draagt bij aan de gemeentelijke en regionale opgave voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten (nieuwe legale huisvesting en legaliseringsopgave); 
- op het park zijn door de gemeente meerdere controles uitgevoerd. Er is geen overlast 

geconstateerd. Geluiden van overlast komen enkel vanuit de directe omgeving; 
- er hoeft geen legaal alternatief te komen voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van 

arbeidsmigranten buiten het Sunclasspark. Door de huisvesting van arbeidsmigranten op deze 
locatie wordt overlast in de kernen (beter) voorkomen; 

- kan bijdragen aan het in stand houden van voorzieningen in de kern Nieuw-Vossemeer en 
daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kern; 

- partijen voor het huisvesten van arbeidsmigranten zijn waarschijnlijk in staat om te investeren. 
Naar verwachting zijn er meerdere investeerders nodig; 

- mogelijkheid  voor het oplossen van de impasse op en rondom het park. Hierbij gaat het vooral 
om financiële aspecten voor de verschillende eigenaren en de omgeving, het oplossen van 
illegaal gebruik op het park en het kwalitatief verbeteren van het park;  

- mogelijk meer inkomsten voor de gemeente (toeristenbelasting); 
- het huidige bestemmingsplan is onaantrekkelijk voor een eigenaar, zowel voor recreatie als voor 

het bieden van logies aan arbeidsmigranten; 
- het huidige bestemming geeft geen richting aan de ontwikkeling van het park; 
- mogelijk kan een ontwikkeling van het Sunclasspark een positieve bijdrage leveren aan de 

omgeving; 
- in de toekomst mogelijk één aanspreekpunt voor het beheer / exploitatie van het Sunclasspark; 
- goed beheer op het Sunclasspark; 
- de huisvesting van arbeidsmigranten moet gebeuren volgens een keurmerk; 
- aantal personen per zomerhuisjes regelen; 
- regelen hoe lang de zomerhuisjes per jaar kunnen worden benut voor het onderbrengen van 

arbeidsmigranten; 
- kosten en tijd verbonden aan een handhavingstraject zijn niet nodig; 
- er kan mogelijk ruimte worden geboden voor een nevenfunctie voor niet-arbeidsmigranten; 
- de recreanten kunnen verplaatsen naar een recreatiepark; 
- per 1 november 2014 biedt de wetgever het college van burgemeester en wethouders de 

mogelijkheid om een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan te verlenen voor het 
realiseren van een logiesfunctie voor werknemers in bestaande gebouwen in het buitengebied. 
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Nadeel / aandachtspunt 
Hierbij kunt u met name denken aan de volgende onderdelen: 

- er zijn vele eigenaren en belanghebbenden op en rondom het Sunclasspark. Deze partijen willen 
tot op heden niet gezamenlijk tot een oplossing komen; 

- de  partijen hebben aangegeven pas verder te willen praten, nadat er een uitspraak is van de 
rechter over het handhavingstraject; 

- meerdere partijen zijn een voorstander van een recreatief Sunclasspark. Hierbij gaat het vooral 
om verschillende ‘recreatieve’ eigenaren op het Sunclasspark, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer 
en de recreatieondernemer tegenover het Sunclasspark; 

- de legale locaties voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten 
kunnen nadeel ondervinden van dit scenario; 

- de ontwikkeling draagt niet of niet direct bij aan de ontwikkeling van een recreatief Nieuw-
Vossemeer; 

- de ontwikkeling draagt niet of niet direct bij aan de ontwikkeling van de ‘Waterpoort Nieuw-
Vossemeer’; 

- er ontstaan geen kansen voor de realisatie van locaties voor de maatschappelijk verantwoorde 
huisvesting van arbeidsmigranten buiten het Sunclasspark. De gemeente heeft ook nog enkele 
grondposities die mogelijk in aanmerking kunnen komen; 

- een voorwaarde voor dit scenario is dat het gehele Sunclasspark bedrijfsmatig geëxploiteerd / 
beheerd moet gaan worden. Bij voorkeur gebeurt dit door één partij; 

- er zijn veel verschillende eigenaren op het Sunclasspark. Ook liggen de eigendommen van de 
verschillende partijen niet praktisch geclusterd; 

- de huidige erfpachtconstructie op het park kan een belemmering vormen; 
- er moeten waarschijnlijk partijen worden uitgekocht; 
- mogelijk planschade. De marktwaarde van de zomerhuizen verandert als gevolg van een 

planologische wijziging; 
- de huidige kwalitatieve staat van het Sunclasspark is niet aantrekkelijk. De huidige eigenaren 

waarderen het park niet op; 
- het bestemmingsplan moet worden aangepast of er moet een afwijking van het bestemmingsplan 

worden verleend. Het doorlopen van een planologische procedure is een juridisch proces met 
bijbehorende rechtsbescherming. Hierbij moet rekening worden gehouden met wet- en 
regelgeving. Bij het aanpassen van het bestemmingsplan moet worden voldaan aan de 
provinciale Verordening ruimte 2014. Tevens blijft overgangsrechtelijk gebruik toegestaan;  

- bestaande rechten en plichten worden niet gerespecteerd. Recreatief gebruik is nu wel 
toegestaan, maar niet vereist; 

- eerst moeten de verschillende partijen tot overeenstemming komen. Hierna kan het 
bestemmingsplan worden aangepast; 

- de gemeente heeft niet de regie bij dit scenario. De eigenaren op het Sunclasspark en eventuele 
marktpartijen  zijn primair aan zet; 

- er is nog geen initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de maatschappelijk verantwoorde 
huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclasspark; 

- voor de uitvoering van het scenario zullen zowel ambtelijke capaciteit als financiële middelen 
nodig zijn; 

- dit scenario is mogelijk onuitvoerbaar; 
- de gemeente heeft eigendommen bij het recreatiebedrijf tegenover het Sunclasspark. Tussen de 

exploitanten en de gemeente is in het verleden een erfpachtovereenkomst gesloten. De 
exploitanten van  het recreatiebedrijf hebben een overeenkomst gesloten met de gemeente tot 
aankoop van deze gronden; 

- op grond van het gemeentelijke beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten moet een locatie 
voor nachtverblijf worden gerealiseerd in (de nabijheid van) de kern; 

- op het Sunclasspark verblijven ook niet-economisch gebonden arbeidsmigranten. 
 

3. Scenario: het Sunclasspark wordt ontwikkeld binnen de grenzen van het bestaande 
bestemmingsplan. 

Hieronder is een overzicht opgenomen voor het ‘scenario: het Sunclasspark wordt ontwikkeld binnen de 
grenzen van het bestaande bestemmingsplan ’. De onderdelen staan in willekeurige volgorde.  
 
Voordeel 
Hierbij kunt u met name denken aan de volgende onderdelen: 

- er zijn vele eigenaren en belanghebbenden op en rondom het Sunclasspark. Deze partijen willen 
tot op heden niet gezamenlijk tot een oplossing komen; 

- de  partijen hebben aangegeven pas verder te willen praten, nadat er een uitspraak is van de 
rechter over het handhavingstraject; 
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- de belanghebbenden op en rondom het park moeten het probleem willen oplossen. Tot op heden 
staan ze lijnrecht tegenover elkaar; 

- er zijn veel verschillende eigenaren op het Sunclasspark. Ook liggen de eigendommen van de 
verschillende partijen niet praktisch geclusterd; 

- de huidige erfpachtconstructie op het park kan een belemmering vormen voor de ontwikkeling 
van het park; 

- er hoeven geen partijen te worden uitgekocht; 
- voor dit scenario is geen ruimtelijke procedure nodig. Het doorlopen van een planologische 

procedure is een juridisch proces met bijbehorende rechtsbescherming. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met wet- en regelgeving. Bij het aanpassen van het bestemmingsplan moet 
worden voldaan aan de provinciale Verordening ruimte 2014.  Tevens blijft overgangsrechtelijk 
gebruik toegestaan;  

- geen planschade;  
- binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan is zowel het onderbrengen van 

arbeidsmigranten als recreatief gebruik toegestaan. Een uitspraak van de rechter zal naar 
verwachting meer duidelijkheid geven over de interpretatie van het geldende bestemmingsplan; 

- voor de uitvoering van dit scenario zijn afgezien van het handhavingstraject geen ambtelijke 
capaciteit en financiële middelen nodig; 

- de eigenaren op het park kunnen binnen de vereniging van eigenaren samen een groot gedeelte 
van de problemen op het park oplossen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
verrichten van onderhoud, het uitvoeren van een goed beheer, een parkreglement opstellen en 
het hanteren van een keurmerk voor het bieden van logies aan de arbeidsmigranten; 

- de marktwaarde van de zomerhuizen verandert niet als gevolg van een planologische wijziging. 
Dit is bij de andere scenario’s wel het geval; 

- de zomerhuizen zijn bestemd voor een huishouden. Hierdoor mag er slechts een beperkt aantal 
arbeidsmigranten in een zomerhuis verblijven en wordt eventuele overlast beperkt; 

- de bestaande rechten en plichten worden gerespecteerd; 
- de andere scenario’s zijn mogelijk onuitvoerbaar; 
- de legale huisvesting van arbeidsmigranten draagt bij aan de gemeentelijke en regionale opgave 

voor de huisvesting van arbeidsmigranten; 
- op het Sunclasspark zijn door de gemeente meerdere controles uitgevoerd. Er is geen overlast 

geconstateerd als gevolg van de arbeidsmigranten. Wel zijn er meerdere malen geluiden van 
overlast geuit door de directe omgeving; 

- de gemeente heeft niet de regie bij dit scenario. De eigenaren op het Sunclasspark en eventuele 
marktpartijen  zijn primair aan zet. Eerst moeten de verschillende partijen tot overeenstemming 
(willen) komen; 

- voor de legaal gehuisveste arbeidsmigranten op het Sunclasspark hoeft geen alternatieve 
maatschappelijk verantwoorde huisvesting te worden gerealiseerd.  Door de (toegestane) 
huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie wordt overlast in de kernen (beter) voorkomen.  
 

Nadeel / aandachtspunt 
Hierbij kunt u met name denken aan de volgende onderdelen: 

- de gemeentelijke structuurvisie biedt ruimte voor de ontwikkeling van het Sunclasspark naar 
recreatie of de niet-permanente huisvesting van arbeidsmigranten. Het is aan de gemeenteraad 
om hierover een besluit te nemen; 

- het is geen oplossing voor het handhavingstraject. Dit kost de gemeente tijd en geld. Mogelijk 
komen er in de toekomst nieuwe verzoeken tot handhavend optreden. Er wordt benadrukt dat een 
handhavingstraject voor het Sunclasspark juridisch moeilijk is en dat succes niet kan worden 
gegarandeerd; 

- de huidige kwalitatieve staat van het Sunclasspark is niet aantrekkelijk. De huidige eigenaren 
waarderen het park niet op; 

- dit scenario beïnvloedt mogelijk de ontwikkelingskansen van het recreatiebedrijf tegenover het 
Sunclasspark; 

- voor de verschillende partijen blijft er (nog langere tijd) onduidelijkheid; 
- het huidige bestemmingsplan is onaantrekkelijk voor een eigenaar, zowel voor recreatie als voor 

het bieden van logies aan arbeidsmigranten; 
- het huidige bestemming geeft geen richting aan de ontwikkeling van het park; 
- voor dit scenario is geen draagvlak bij de verschillende belanghebbende partijen 

(huisjeseigenaren, recreatiebedrijf tegenover het park en de dorpsraad); 
- dit scenario draagt niet of niet direct bij aan de recreatieve ontwikkeling van de kern Nieuw-

Vossemeer; 
- dit scenario draagt niet of niet direct bij aan de recreatieve ambitie van de gemeente 

Steenbergen; 
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- dit scenario draagt niet of niet direct bij aan de ontwikkeling van de ‘Waterpoort Nieuw-
Vossemeer’; 

- dit scenario biedt geen verdere impuls voor de leefbaarheid van de kern Nieuw-Vossemeer; 
- er ontstaan geen of slechts beperkt kansen voor de realisatie van nieuwe locaties voor de 

maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten conform het gemeentelijke 
beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente heeft ook nog enkele 
grondposities die mogelijk in aanmerking kunnen komen; 

- als er niet wordt opgetreden tegen illegale huisvesting van arbeidsmigranten, dan ondervinden de 
legale locaties voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten nadeel 
van dit scenario; 

- er zijn mogelijk minder inkomsten voor de gemeente (toeristenbelasting); 
- er komt niet of niet direct de mogelijkheid  voor het oplossen van de impasse op en rondom het 

park. Hierbij gaat het vooral om financiële aspecten voor de verschillende eigenaren en de 
omgeving, het oplossen van illegaal gebruik op het park en het kwalitatief verbeteren van het 
park;  

- er komt niet of niet direct een verbetering in het maatschappelijk verantwoord huisvesten van 
arbeidsmigranten. De legale huisvesting op het Sunclasspark moet enkel voldoen aan de 
geldende wet- en regelgeving. Er hoeft niet te worden voldaan aan het gemeentelijke beleid voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten; 

- de gemeente heeft eigendommen bij het recreatiebedrijf tegenover het Sunclasspark. Tussen de 
exploitanten en de gemeente is in het verleden een erfpachtovereenkomst gesloten. De 
exploitanten van  het recreatiebedrijf hebben een overeenkomst gesloten met de gemeente tot 
aankoop van deze gronden. 

 
 
 
 
 
 
 


