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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Uitspraak Raad van State inzake sunclass 

Steenbergen; 16 juni 2015 

Aan de Raad, 

Op 27 mei 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake sunclass. Over deze uitspraak en de 
nog lopende procedures wordt u hierbij geïnformeerd. 

Inzake Sunclass lopen diverse procedures. Eén van deze procedures betreft het hoger beroep dat 
namens een recreant op het sunclass park is ingediend tegen een uitspraak van de rechtbank. In deze 
uitspraak van de rechtbank is het beroep van de recreant tegen het niet tijdig door het college beslissen 
op een verzoek om handhaving niet-ontvankelijk verklaard. In deze mededeling zal nader ingegaan 
worden op de uitspraak van het hoger beroep. 

Een andere procedure betreft een beroep tegen onze besluiten van 3 juni 2014, waarin het bezwaar van 
recreanten en overtreders tegen de eerder opgelegde dwangsommen tegen overtreders op het 
sunclasspark ongegrond is verklaard. Op basis hiervan zijn de eerder opgelegde dwangsommen tegen 
overtreders ingetrokken. Dit beroep zal binnenkort in een zitting bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
gezamenlijk met andere beroepen, worden behandeld. 

Dan is er nog een beroepsprocedure tegen ons besluit van 5 augustus 2014, waarin wij het bezwaar van 
recreanten tegen het verzoek om handhaving ongegrond hebben verklaard. Dit beroep zal eveneens 
binnenkort in een zitting bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, gezamenlijk met andere beroepen, 
worden behandeld. 

Tenslotte is er nog beroep ingediend tegen de in januari en februari 2015 opgelegde dwangsommen aan 
de overtreders op het Sunclass park, door zowel overtreders als recreanten. Dit vormt het belangrijkste 
beroep, waarin de rechter naar verwachting uitspraak zal doen over de rechtmatigheid van onze 
dwangsombesluiten. Samen met de hiervoor genoemde beroepsprocedures zal dit beroep binnenkort 
worden behandeld in een zitting bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

De Raad van State heeft het hoger beroep ongegrond verklaard. Reden hiervoor is dat de indiener van 
het hoger beroep geen belang meer heeft, nu wij bij besluiten van 22 oktober 2013 zijn overgegaan tot 
handhavend optreden. De Raad van State heeft in deze uitspraak echter wel aangegeven dat de 
rechtbank onze brief van 4 juni 2013 ten onrechte heeft aangemerkt als een besluit. De rechtbank had 
ons bij uitspraak van 29 mei 2013 namelijk opgedragen om binnen twee weken een beslissing op het 
bezwaar van recreanten tegen het niet tijdig beslissen op het verzoek om handhaving te nemen, op 
straffe van een dwangsom van maximaal 0 15.000,-. Inmiddels zijn dan ook verzoeken binnengekomen 
om tot vrijwillige betaling van de dwangsommen van C 30.000,- (het ging om 2 zaken van ieder 

C 15.000,-) over te gaan. Namens ons college is op deze verzoeken niet ingegaan, omdat de rechtbank in 
de uitspraak van 15 mei 2014 heeft overwogen dat ons besluit van 4 juni 2013 uiteen viel in twee 



onderdelen. Het tweede onderdeel, tezamen met de besluiten van 22 oktober 2013 zouden volgens de 
rechtbank één besluit vormen op het verzoek om handhavend op te treden. Wij houden dan ook vol dat er 
wel sprake is van een besluit en dat er daardoor geen verplichting bestaat om de dwangsommen te 
betalen. Of de Raad van State dit accepteert is niet uitgesproken, maar verwacht wordt dat de rechtbank 
hierover een uitspraak zal doen. In ons besluit van 5 augustus 2014 is dit standpunt namelijk herhaald en 
het beroep hiertegen wordt binnenkort ter zitting behandeld. De uitspraak dient te worden afgewacht. Het 
risico is echter reëel aanwezig dat wij alsnog tot betaling van de dwangsommen over moeten gaan. 
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