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1. Inleiding 
In de raadsmededeling van 23 september 2014 is aangegeven dat er op hoofdlijnen een onderzoek wordt 
verricht naar de toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark, waarbij wordt gekeken naar de volgende 
scenario's: 

recreatief Sunclasspark; 
Sunclasspark als maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten; 
het Sunclasspark wordt ontwikkeld binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan. 

Voor de drie scenario's hebben wij 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 ons 
bekende informatie, waardoor een vervolgonderzoek nodig is. Wij hebben nu een eerste stap gezet in 
een langdurig proces. 

Op dit moment stellen wij voor om nog geen voorkeursscenario voor de toekomstmogelijkheden van het 
Sunclasspark te kiezen. Tevens wordt er voorgesteld om een onderzoek laten verrichten naar de 
recreatieve kansen van het Sunclasspark, eventueel in combinatie met de ontwikkeling van de directe 
omgeving. Het onderzoek houdt in dat er concreet, door een expert, naar marktpartijen wordt gezocht die 
het Sunclasspark (eventueel in combinatie met de directe omgeving) recreatief willen ontwikkelen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de genomen 
handhavingsbesluiten voor het Sunclasspark. 

2. Achtergrond 
Gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie (vastgesteld 31 mei 2012); 
raadsmededeling van 23 september 2014 over de toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark 
(BM1401904); 
lopend handhavingstraject; 
raadsmededeling van 24 april 2013 over het beëindigen van de tweesporenaanpak voor het 
Sunclasspark (BM1300807); 
vastgestelde dorpsontwikkelingsplan Nieuw-Vossemeer; 
besluitvorming geldende bestemmingsplan. 

3. Overwegingen 
Het Sunclasspark 
Aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer ligt het Sunclasspark. Op het park zijn 88 zomerhuizen 
gerealiseerd. Er kunnen nog vier zomerhuizen worden gebouwd. Het betreffen allen vier-onder-een-
kapwoningen. Gezien het bestemmingsplan is een zomerhuis een elk ter plaatse aanwezig woonverblijf, 
geschikt en bestemd voor niet permanente huisvesting van één huishouden. Binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan mogen de zomerhuizen worden gebruikt. Het is van belang om te melden dat recreatief 
gebruik wel is toegestaan, maar niet vereist is. 

Ter inzage ligt: 



s 

Handhavingstraject 
Eind januari/begin februari 2015 zijn 28 lasten onder dwangsom opgelegd aan diverse huiseigenaren op 
het Sunclasspark, vanwege overtredingen van het bestemmingsplan. De rechtbank is van mening dat 
deze dwangsombesluiten beschouwd moeten worden als beslissingen op bezwaar, waartegen beroep 
mogelijk is. De ingediende bezwaarschriften zullen dan ook als beroepschriften worden behandeld door 
de rechtbank. Een zitting zal op korte termijn worden gepland, maar de datum is nog niet bekend. Alle 
stukken zijn inmiddels doorgestuurd naar de rechtbank. 

Het eerste onderzoek is op hoofdlijnen uitgevoerd 
Het ontwikkelen van het Sunclasspark is een complex verhaal waarin nu slechts een nieuwe eerste stap 
is gezet. Het uitgevoerde onderzoek op hoofdlijnen naar de toekomstmogelijkheden voor het 
Sunclasspark is, zoals eerder in een raadsmededeling medegedeeld, intern uitgevoerd. Er is geen 
overleg gevoerd met de verschillende eigenaren op het Sunclasspark, de recreatieondernemer tegenover 
het Sunclasspark en de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer. Het onderzoek bevat dan ook aannames die 
gebaseerd zijn op de bij ons bekende informatie. Vervolgonderzoek voor de toekomstmogelijkheden van 
het Sunclasspark is nodig. In het kader van te nemen vervolgstappen moet ook aandacht zijn voor 
overleg met de verschillende belanghebbende partijen. 

De verschillende scenario's 
Voor de toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark is op hoofdlijnen gekeken naar de volgende drie 
scenario's: 

recreatief Sunclasspark; 
Sunclasspark als maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten; 
het Sunclasspark wordt ontwikkeld binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan. 

Er wordt benadrukt dat er aan elk scenario voor de toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark 'voor-, 
nadelen en aandachtspunten' kleven. In een bijlage zijn de verschillende scenario's uitgewerkt. In dit 
raadsvoorstel zijn de belangrijkste onderwerpen voor de scenario's opgenomen. 

Hieronder wordt voor de drie scenario's ingegaan op de volgende onderwerpen: 
A. eigendomssituatie; 
B. bestemmingsplan; 
C. omgeving; 
D. handhaving; 
E. overig. 

A. Eigendomsituatie 
Op het Sunclasspark kunnen maximaal 92 zomerhuizen worden gerealiseerd. Op dit moment zijn er 88 
zomerhuizen aanwezig. Het overgrote deel van de grond op het Sunclasspark (gemeenschappelijke 
grond en ondergrond bij de zomerhuizen) is in eigendom bij een investeringsmaatschappij. Er wordt 
gewerkt met een recht van erfpacht. De Coöperatieve Vereniging Sunclass Nieuw-Vossemeer Beheer UA 
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heeft een recht van erfpacht voor de gemeenschappelijke grond. De eigendom van de grond bij 
nagenoeg alle zomerhuizen is ook belast met een recht van erfpacht. Er is aangegeven dat er sprake is 
van eeuwigdurende erfpacht. Slechts bij enkele zomerhuizen is de grond in volle eigendom bij de 
eigenaar van de woning. De zomerhuizen zijn in eigendom bij vele partijen. Er zijn partijen die meerdere 
zomerhuizen in eigendom hebben. Ongeveer tweederde van het aantal zomerhuizen is in eigendom bij 
partijen die een voorstander zijn van het huisvesten van arbeidsmigranten. De overige huisjes zijn in 
handen van recreanten en anderen. De gemeente heeft geen eigendom op het Sunclasspark. 

De ontwikkelingskansen voor het Sunclasspark zijn niet makkelijk. Het is belangrijk om te melden dat de 
scenario's voor recreatie en de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten slechts 
kans van slagen hebben als de eigenaren op het Sunclasspark willen meewerken en als er marktpartijen 
zijn die willen investeren. Het scenario waarbij het park wordt ontwikkeld binnen de grenzen van het 
bestaande bestemmingsplan kan er aan bijdragen dat er in de toekomst meer kans van slagen is voor 
een ander scenario. 

De ontwikkeling van het Sunclasspark heeft de grootste kans van slagen als er een goed beheer wordt 
gevoerd en/of als de eigendom/exploitatie in handen is van één partij. Nu zijn de belangen op en rondom 
het park te verschillend. 

B. Bestemmingsplan 
Bij het onderdeel bestemmingsplan wordt nader ingegaan op: 

1. het geldende bestemmingsplan; 
2. de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie; 
3. het aanpassen of afwijken van het geldende bestemmingsplan; 
4. economische uitvoerbaarheid; 
5. juridische uitvoerbaarheid; 
6. planologisch proces; 
7. kosten; 
8. planschade. 

1. Het geldende bestemmingsplan 
Voor het Sunclasspark gelden het bestemmingsplan Assumburg 1 (raadsbesluit 18 februari 1982) en het 
bestemmingsplan Herziening Assumburg 1 (raadsbesluit van 13 november 1984). In het plangebied staan 
meerdere zomerhuizen. 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. 

Het geldende bestemmingsplan draagt niet bij aan een actieve ontwikkeling van het Sunclasspark. Het 
bestemmingsplan geeft geen richting aan de omvorming van het Sunclasspark naar een recreatiepark of 
een maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. 

2. De gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie 
In de op 31 mei 2012 vastgestelde ruimtelijke structuurvisie is het volgende opgenomen over het 
Sunclasspark: 
'De ontwikkeling van een recreatieve poort in Nieuw-Vossemeer, waaronder begrepen een jachthaven, 
wordt wenselijk geacht. Om de recreatieve poort gedachte volledig te kunnen ontwikkelen wordt de 
mogelijkheid opengelaten om het bestaande bungalowpark Sunclass bij Nieuw-Vossemeer alleen nog te 
gebruiken voor echte recreatie. Nu vindt hier ook permanente bewoning plaats en wordt het gebruikt voor 
de huisvesting van buitenlandse werknemers. 
De optie om het Sunclass bungalowpark geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de maatschappelijke 
verantwoorde huisvesting van buitenlandse werknemers, die niet permanent in Nederland verblijven, 
wordt ook nog opengehouden. Nadere besluitvorming zal dienen plaats te vinden door de gemeenteraad, 
waarbij een gepaste belangenafweging dient plaats te vinden. 
Permanente bewoning is zonder meer niet toegestaan.' 

3. Aanpassen of afwijken van het geldende bestemmingsplan voor het Sunclasspark 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het aanpassen of afwijken van een 
bestemmingsplan geschiedt op verzoek van een initiatiefnemer voor een concreet initiatief. De 
bijbehorende kosten en (plan)schade zijn voor rekening van deze initiatiefnemer. Eveneens moet worden 
aangetoond dat een ruimtelijke ontwikkeling juridische en economisch gezien uitvoerbaar is. Het 
bovengenoemde uitgangspunt geldt ook voor het Sunclasspark. 
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Op dit moment is er voor de ontwikkeling van het Sunclasspark geen initiatiefnemer en geen initiatief. 
Hierdoor is er ook geen juridisch en economisch uitvoerbaar plan. Voor de omvorming van het 
Sunclasspark naar een recreatiepark of een maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor 
arbeidsmigranten kan het bestemmingsplan, juridisch gezien, dan ook niet worden aangepast. Voor het 
verlenen van een afwijking van het bestemmingsplan geldt hetzelfde. De eigenaren en eventuele 
investeerders zijn samen aan zet om een initiatief uit te werken. 

4. Economische uitvoerbaarheid 
Wordt het bestemmingsplan aangepast of wordt er een afwijking van het bestemmingsplan verleend, dan 
moet de ontwikkeling economisch uitvoerbaar zijn. Hierbij is het van belang, dat: de relevante eigenaren 
de ontwikkeling ondersteunen, er een initiatiefnemer is die de realisatie van een ontwikkeling kan 
bekostigen en er afspraken zijn gemaakt over (plan)schade en overige kosten. 

Eerder is aangegeven dat vele partijen een bepaalde vorm van eigendom hebben op het Sunclasspark. 
De uitwerking van een scenario kan enkel een kans van slagen hebben als de eigenaren meewerken. 
Willen de eigenaren niet meewerken, dan ontstaan er in het beste geval slechts deeloplossingen. 

5. Juridische uitvoerbaarheid 
Wordt het bestemmingsplan aangepast of wordt er een afwijking van het bestemmingsplan verleend, dan 
moet de ontwikkeling juridisch uitvoerbaar zijn. Er moet worden voldaan aan wet-, regelgeving en het 
gemeentelijke beleid. 

Voor de uitwerking van een scenario waarbij een planologische procedure moet worden doorlopen, zijn 
met name de volgende gegevens relevant: 

de inhoud van de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie; 
het wel of niet van toepassing zijn van de provinciale ruimtelijke regelgeving. 

Eerder is ingegaan op de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie. De gemeentelijke ruimtelijke 
structuurvisie biedt ruimte voor alle scenario's. 

Hieronder wordt nader ingegaan op het toepassingsbereik van de provinciale ruimtelijke regelgeving 
(Verordening ruimte 2014). 

De Verordening ruimte 2014 is voor het Sunclasspark van toepassing bij een herziening van het geldende 
bestemmingsplan en bij het verlenen van een omgevingsvergunning met een 'grote' buitenplanse 
afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, ten derde, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht). Bij deze twee varianten is overleg met de provincie en het moeten voldoen 
aan de Verordening ruimte 2014 een vereiste. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor de 
herziening van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde 
gezag voor de 'grote' afwijking van het bestemmingsplan. Bij dit proces moet er wel een verklaring van 
geen bedenkingen worden afgegeven door de gemeenteraad. 

Het is voor bepaalde situaties ook mogelijk om een 'kleine' buitenplanse afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen. In dit geval is het college van burgemeester en wethouders het bevoegde 
gezag. De Verordening ruimte 2014 is hierbij niet van toepassing. Op grond van het Besluit 
omgevingsrecht kan er sinds 1 november 2014 middels een 'kleine' afwijking van het bestemmingsplan 
een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht worden verleend voor: 

het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde 
oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, 
mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor 
werknemers; 
ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in het besluit, voor een termijn van ten 
hoogste tien jaar. 

Afhankelijk van het uit te voeren scenario en de manier van invulling is er wel of geen sprake van een 
verplichte toets aan de Verordening ruimte 2014. De locatie van het Sunclasspark is gelegen in het 
buitengebied. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven of een initiatief wel of niet kan voldoen 
aan de relevante ruimtelijke regelgeving. 

6. Planologisch proces 
Voor een planologische toestemming moet een procedure worden doorlopen. Dit vergt tijd en kosten. 
Tegen besluitvorming staat rechtsbescherming open. 
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7. Kosten 
Wordt het bestemmingsplan aangepast of wordt er afgeweken van het bestemmingsplan op verzoek van 
een initiatiefnemer, dan zijn de kosten verbonden aan de procedure voor de initiatiefnemer. Er moet met 
name worden gedacht aan kosten voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, het doen van 
onderzoeken en de vergoeding van de ambtelijke ondersteuning. 

8. Planschade 
Als gevolg van een planologische wijziging, kan een locatie minder waard worden. In dit geval kan er een 
beroep worden gedaan op planschade. Conform het gemeentelijke beleid moet een initiatiefnemer 
instaan voor planschade. Er kan planschade ontstaan bij de omvorming van het Sunclasspark naar een 
recreatiepark of een maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. 

C. Omgeving 
Bij het onderwerp omgeving wordt kort ingegaan op de volgende onderwerpen: 

1. leefbaarheid; 
2. ontwikkeling van het Sunclasspark 
3. maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten; 
4. overig. 

/. Leefbaarheid 
Een goede ontwikkeling van het park kan een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kern Nieuw-
Vossemeer. Hierbij gaat het niet enkel om het behoud van voorzieningen, maar ook om de toekomstige 
ontwikkelingskansen. 

De ontwikkeling van een recreatief Sunclasspark kan bijdragen aan een verdere recreatieve ontwikkeling 
van directe omgeving. 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. 
De ontwikkeling van de andere scenario's dragen minder bij aan de leefbaarheid. 

2. Ontwikkeling van het Sunclasspark 
De kans dat het Sunclasspark een kwalitatieve impuls krjgt is het grootste bij de ontwikkeling van het 
park voor recreatie of de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten. Het 
Sunclasspark is nu niet aantrekkelijk. De eigenaren waarderen het park niet op. 

Het huidige bestemmingsplan is onaantrekkelijk voor een eigenaar, zowel voor recreatie als voor het 
bieden van logies aan arbeidsmigranten. Ook geeft het huidige bestemmingsplan geen richting aan de 
ontwikkeling van het park. Echter, er moet niet worden vergeten dat de eigenaren op het park binnen de 
vereniging van eigenaren samen een groot gedeelte van de problemen kunnen oplossen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan het verrichten van onderhoud, het uitvoeren van een goed beheer, het 
opstellen van een parkreglement en het toepassen van een keurmerk voor het bieden van logies aan de 
arbeidsmigranten. 

3. Maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten 
Bij alle drie de scenario's voor de toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark is het onderwerp 
maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten van belang. 

Wordt het Sunclasspark ontwikkeld naar een recreatiepark, dan moet er voor de arbeidsmigranten nieuwe 
maatschappelijk verantwoorde huisvesting worden gerealiseerd. Er moet worden voorkomen dat de 
arbeidsmigranten illegaal worden gehuisvest in bijvoorbeeld de woonhuizen. Dit is in lijn met het 
gemeentelijke beleid en de regionale afspraken. 

Bij de ontwikkeling van het Sunclasspark naar een maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie 
voor arbeidsmigranten zijn met name de volgende aspecten van belang: 

bij voorkeur geschiedt het beheer I de exploitatie door één partij; 
er hoeft geen legaal alternatief te komen voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van 
arbeidsmigranten buiten het Sunclasspark. Door de huisvesting van arbeidsmigranten op het park 
wordt overlast in de kernen (beter) voorkomen; 
de ontwikkeling draagt bij aan de gemeentelijke en regionale opgave voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten (nieuwe legale huisvesting en legaliseringsopgave); 
partijen voor het huisvesten van arbeidsmigranten zijn mogelijk nog in staat om te investeren. 
Naar verwachting zijn er meerdere investeerders nodig; 
de huisvesting van arbeidsmigranten moet gebeuren volgens een keurmerk; 
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er moet worden geregeld hoe lang de zomerhuisjes per jaar kunnen worden benut voor het 
onderbrengen van arbeidsmigranten. Eveneens moet worden bepaald hoeveel personen er in 
een zomerhuisje mogen verblijven. 

Als het Sunclasspark wordt ontwikkeld binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan, dan zijn 
met name de volgende onderdelen van belang: 

de zomerhuizen zijn bestemd voor de niet permanente huisvesting van één huishouden. Binnen 
de grenzen van het bestemmingsplan mogen er een beperkt aantal arbeidsmigranten in een 
zomerhuis verblijven en wordt eventuele overlast beperkt; 

- 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; 
de legale huisvesting van arbeidsmigranten draagt bij aan de gemeentelijke en regionale opgave 
voor de huisvesting van arbeidsmigranten; 
er is geen verplichting voor de huisvesters om te voldoen aan het gemeentelijke 
huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. 

D. Handhaving 
Het handhavingstraject is van belang voor met name de volgende onderdelen: 

1. de interpretatie van het geldende bestemmingsplan; 
2. het uit te voeren scenario kan invloed hebben op het toekomstige handhavingstraject. 

/. De interpretatie van het geldende bestemmingsplan 
Door de verschillende belanghebbende partijen op en nabij het Sunclasspark is in het verleden altijd 
aangegeven dat een uitspraak van de rechter over het toegestane gebruik van een zomerhuis belangrijk 
is. De belanghebbende partijen en de gemeente verschillen van mening over de interpretatie van het 
geldende bestemmingsplan. Verschillende partijen hebben aangegeven pas verder te willen praten, nadat 
de rechter een uitspraak heeft gedaan. Op dit moment is de datum van de behandeling door de rechter 
nog niet bekend. 

2. Het uit te voeren scenario kan invloed hebben op het toekomstige handhavingstraject 
De uitwerking van een scenario voor de ontwikkeling van het Sunclasspark is van invloed op de 
benodigde capaciteit en financiële middelen voor de handhaving. Elk scenario heeft een andere behoefte. 

Bij de ontwikkeling van een recreatief Sunclasspark zullen de arbeidsmigranten moeten verplaatsen van 
het park naar een andere locatie. Er moet worden voorkomen dat de arbeidsmigranten illegaal worden 
gehuisvest in bijvoorbeeld de woonhuizen. Hiervoor is handhavingscapaciteit nodig. 

Wordt het Sunclasspark ontwikkeld voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van 
arbeidsmigranten, dan is er weinig of geen handhavingscapaciteit nodig. 

Wordt het Sunclasspark ontwikkeld binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan, dan is er wel 
behoefte aan handhavingscapaciteit. 

E. Overig 
In deze paragraaf wordt nog even kort ingegaan op de onderwerpen: 

1. overlast; 
2. recreatie en Waterpoort; 
3. toeristenbelasting; 
4. bestaande rechten en plichten; 
5. uitvoerbaarheid van de scenario's. 

7. Overlast 
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. 

2. Recreatie en Waterpoort 
Enkel de ontwikkeling van een recreatief Sunclasspark draagt direct positief bij aan de recreatieve 
ontwikkeling van de omgeving Nieuw-Vossemeer en de gebiedsontwikkeling Waterpoort. Wordt het 
Sunclasspark ontwikkeld binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan, dan kan dit op termijn 
mogelijk ook een bijdrage leveren. 
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3. Toeristenbelasting 
Voor het heffen van de toeristenbelasting is het van belang om te weten wie de belastingplichtige is en 
hoeveel overnachtingen door niet-ingezetenen er per jaar zijn. De verschillende scenario's voor de 
toekomstmogelijkheden zijn van invloed op het heffen van toeristenbelasting. Elk scenario beïnvloedt de 
bezetting van een zomerhuis op het park. Eveneens kan het gevolgen hebben voor het realiseren van 
maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten buiten het Sunclasspark. 

4. Bestaande rechten en plichten 
De scenario's voor de ontwikkeling van een recreatiepark of voor de maatschappelijk verantwoorde 
huisvesting van arbeidsmigranten zijn van invloed op de bestaande rechten en plichten van de 
verschillende eigenaren op en rondom het Sunclasspark. 

5. Uitvoerbaarheid 
De scenario's voor de ontwikkeling van een recreatiepark of voor de maatschappelijk verantwoorde 
huisvesting van arbeidsmigranten zijn op dit moment niet uitvoerbaar. De partijen op het Sunclasspark 
met eventuele investeerders moeten samen tot een oplossing willen komen. Komt er geen gezamenlijk 
gedragen plan, dan zal een scenario niet uitvoerbaar zijn. 

Hoe verder? 
Eerder hebben wij aangegeven dat het ontwikkelen van het Sunclasspark een complex verhaal is waarin 
nu slechts een nieuwe eerste stap is gezet. Het uitgevoerde onderzoek is intern uitgevoerd en bevat 
aannames die gebaseerd zijn op de bij ons bekende informatie. Er wordt voorgesteld om op dit moment 
nog geen keuze te maken voor een voorkeursscenario voor de toekomstige ontwikkeling van het 
Sunclasspark. Voor het maken van een keuze is een vervolgonderzoek en een uitgewerkt initiatief nodig. 

Aan elk scenario voor de toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark kleven voor-, nadelen en 
aandachtspunten. Het Sunclasspark kan enkel worden ontwikkeld als de belanghebbende partijen (met 
name de eigenaren) willen meewerken en als er marktpartijen zijn die willen investeren. Niet de 
gemeente, maar de eigenaren op het Sunclasspark en de marktpartijen bepalen of een scenario voor de 
toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark realiseerbaar is. De gemeente voert niet de regie, maar 
kan hierbij wel een faciliterende rol vervullen. 

Er wordt voorgesteld om als vervolgstap een eerste onderzoek te doen naar de recreatieve kansen voor 
het Sunclasspark, eventueel in combinatie met de ontwikkeling van de directe omgeving. Het onderzoek 
houdt in dat er concreet naar marktpartijen wordt gezocht die het Sunclasspark (eventueel in combinatie 
met de directe omgeving) recreatief willen ontwikkelen. Voor het verrichten van het onderzoek wordt 
gebruik gemaakt van een erkend makelaar op het gebied van recreatief vastgoed. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de genomen 
handhavingsbesluiten voor het Sunclasspark. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er een inhoudelijke 
uitspraak wordt gedaan, zodat we vanuit de rechtbank weten wat er wel en niet is toegestaan in de 
zomerhuizen op het Sunclasspark. In het verleden hebben de belanghebbende partijen op en rondom het 
park meerdere malen aangegeven, dat ze pas na een uitspraak van de rechter verder willen praten. 

De resultaten van het onderzoek zullen wij u samen met een voorstel voor een vervolgproces aanbieden. 
Gedurende het proces blijven wij u informeren. 

Waarom wordt er voorgesteld om eerst een onderzoek te doen naar de recreatieve kansen voor het 
Sunclasspark: 

- wordt dit onderzoek niet gedaan en wordt er al gekozen voor de uitwerking van een ander 
scenario, dan zijn de kansen voor een recreatieve ontwikkeling van het Sunclasspark 
hoogstwaarschijnlijk vergeven; 
in het dorpsontwikkelingsplan voor de kern Nieuw-Vossemeer is de voorkeur voor een recreatief 
Sunclasspark opgenomen; 
een recreatieve invulling van het Sunclasspark voldoet aan het gemeentelijke recreatiebeleid; 
de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie biedt ruimte voor recreatie op het Sunclasspark; 
ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied (waarvoor het bestemmingsplan moet worden 
aangepast) moeten onder andere voldoen aan de ruimtelijke regelgeving van de provincie in de 
vorm van de Verordening ruimte 2014. In het buitengebied zijn de ruimtelijke 
ontwikkelingskansen voor recreatie groter dan voor de maatschappelijk verantwoorde huisvesting 
van arbeidsmigranten; 
naar verwachting zijn er economische kansen voor de ontwikkeling van maatschappelijk 
verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten op het Sunclasspark. Wij willen ook inzicht 
krijgen in de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. 
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4. Middelen 
De kosten voor het verrichten van het onderzoek naar de recreatieve kansen voor het Sunclasspark zijn 
naar verwachting 0 10.000. Om geen onnodig beslag op middelen te leggen wordt voor de dekking van 
de kosten er van uitgegaan dat dit binnen de bestaande budgetten op het programma Milieu en 
Ruimtelijke Ordening kan worden opgevangen. Bij de najaarsnota zal dan nader worden bekeken of 
aanpassing van budgetten nog nodig is. 

5. Risico's 
Niet van toepassing. 

6. Communicatie/Aanpak 
Het uitgevoerde onderzoek op hoofdlijnen naar de toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark is, 
zoals eerder medegedeeld, intern uitgevoerd. Er is geen overleg gevoerd met de verschillende eigenaren 
op het Sunclasspark, de recreatieondernemer tegenover het Sunclasspark en de Dorpsraad Nieuw-
Vossemeer. Dit raadsvoorstel hebben wij ter kennisname aangeboden aan de bovengenoemde partijen. 

7. Voorstel 
- op dit moment nog geen keuze maken voor een voorkeursscenario voor de toekomstige ontwikkeling 
van het Sunclasspark; 
- een onderzoek laten verrichten naar de recreatieve kansen van het Sunclasspark, eventueel in 
combinatie met de ontwikkeling van de directe omgeving. Het onderzoek houdt in dat er concreet, door 
een expert, naar marktpartijen wordt gezocht die het Sunclasspark (eventueel in combinatie met de 
directe omgeving) recreatief willen ontwikkelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd nadat de rechter een 
uitspraak heeft gedaan over de genomen handhavingsbesluiten voor het Sunclasspark. 

de burgemeester Ê tans 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-aeŵÈtaris de burgemeester 
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