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Onderwerp
Uitspraak rechtbank inzake Sunclass

Steenbergen; 5 juli 2016

Aan de Raad,
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 27 mei 2016 uitspraak gedaan in een aantal beroepzaken
inzake de handhaving op het sunclasspark. Middels deze mededeling wordt uw raad nader geïnformeerd
over de gevolgen van deze uitspraak.
De recreanten op het park hebben sinds 2009 verzoeken om handhaving ingediend tegen het gebruik van
de zomerhuizen op het park in strijd met het bestemmingsplan. Omdat wij uitsluitend hebben
gehandhaafd op het gebruik van de zomerhuizen voor de huisvesting van één huishouden en niet ook op
permanente bewoning, ziet de rechtbank de bestreden besluiten als (impliciete) weigeringen om
verdergaand te handhaven. De rechter heeft ons dan ook opgedragen om binnen zes maanden nieuwe
besluiten te nemen met inachtneming van de uitspraak, onder verbeuring van een dwangsom van C 100,voor elke dag waarmee de termijn wordt overschreden, met een maximum van 6 15.000,-. Dit betekent
dat uw wij alsnog de overige zomerhuizen dienen te controleren op zowel permanente bewoning als op
huisvesting van één huishouden.
Om binnen de opgedragen zes maanden een zorgvuldig besluit te kunnen nemen omtrent permanente
huisvesting van één huishouden, dienen er zo spoedig mogelijk een aantal controles uitgevoerd te
worden. Gelet op de aanstaande vakantieperiode en de belasting die deze controles hebben op de
beperkte capaciteit, is gekeken naar mogelijkheden om deze controles uit te besteden.
Er is een offerte opgevraagd bij bureau Legitiem, dat voor de gemeente Steenbergen eveneens heeft
gecontroleerd op de huisvesting van arbeidsmigranten in het kader van de heffing van toeristenbelasting.
Dit bureau kan de controles verrichten voor een totaalbedrag van C 4.950,-. Voor dit bedrag kunnen alle
88 huisjes 3 keer gecontroleerd worden. Deze kosten zijn aanzienlijk lager dan wanneer de controles
door eigen mensen moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dan ook besloten om de controles door
bureau Legitiem te laten verrichten.
Daarnaast zijn wij reeds bij uitspraak van de rechtbank van 29 mei 2013 opgedragen om binnen twee
weken te beslissen op de verzoeken om handhaving, onder verbeuring van een dwangsom van 6 100,voor elke dag waarmee de termijn wordt overschreden, met een maximum van C 15.000,-. De indertijd
ingehuurde handhavingjurist voor het Sunclassdossier heeft er niet voor gekozen om tegen deze
beslissing in hoger beroep te gaan vanwege de veel te korte periode om een handhavingbesluit te
kunnen nemen, maar om een besluit te laten nemen dat de handhavingprocedure in gang zal worden
gezet. Dit is uiteindelijk door de Raad van State niet geaccepteerd, waardoor wij twee dwangsommen van
6 13.200,- hebben verbeurd. Intern is onderzocht of het zinvol is om hiertegen hoger beroep in te stellen,
maar de kans op succes wordt te laag ingeschat. De Raad van State (als hoger beroepsorgaan) heeft
nameWjk. a\ een uitspraak gedaan die niet in ons voordeel is. Wij hebben dan ook besloten om tot betaling
van de verbeurde dwangsommen over te gaan.

Tenslotte heeft de rechter de bestreden dwangsombesluiten in stand gelaten en de beroepen namens de
huisvesters van arbeidsmigranten ongegrond verklaard. Hieruit volgt dat wij de bepalingen van het
bestemmingsplan juist hebben toegepast en dat het recreatieve gebruik van de zomerhuizen geen
vereiste is. Ook de voorbereiding van de controles, zoals het opstellen van vragenlijsten en de vertaling
hiervan in diverse talen, heeft zijn vruchten afgeworpen. In verdere controles zal dan ook van deze
vragenlijsten gebruik worden gemaakt door bureau Legitiem.
De zomerhuizen waar reeds een overtreding is geconstateerd vanwege het huisvesten van meer dan één
huishouden, hoeven niet ook gecontroleerd te worden op permanente bewoning, omdat de recreanten
met hun beroep niet méér kunnen bereiken dan thans reeds is bereikt met de opgelegde dwangsom. De
beroepen namens de recreanten zijn daarom niet-ontvankelijk verklaard.
De uitspraak van de rechter is op 17 juni 2016 informeel ambtelijk besproken met een afvaardiging van de
huisvesters van de arbeidsmigranten en hun advocaat. Zij gaven aan dit gesprek zeer te waarderen.
Hoewel ze mogelijkheden zien om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan, beseffen ze dat ze zich
aan de voorwaarden van het bestemmingsplan dienen te houden. Ze beraden zich nog op het overleggen
van stukken, zoals huurovereenkomsten en arbeidscontracten, om de controles voor ons te
vergemakelijken. Ook beseffen ze dat er een gezamenlijke oplossing tussen de recreanten en de
huisvesters van arbeidsmigranten moet komen omdat handhaving anders nog jaren blijft voortduren. Op
korte termijn is er echter nog geen oplossing te verwachten omdat de belangen/wensen van de
recreanten en de huisvesters van arbeidsmigranten nog teveel uit elkaar liggen.
Ook de advocaat van de recreanten is benaderd met de vraag of ze open staan voor een ambtelijk
informeel overleg, maar hierop werd niet direct enthousiast gereageerd. De advocaat zou het bespreken
met de recreanten en er later op terugkomen.
Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk en zowel de huisvesters van de
arbeidsmigranten als de recreanten hebben al mondeling aangegeven dat ze in hoger beroep zullen
gaan. De definitieve uitspraak kan derhalve nog wijzigen.
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