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Artikel 40 vragen PvdA raadsmededeling sunclass
park
Steenbergen, 26 juli 2016
Geachte heer Van Aken,
Op basis van artikel 40 heeft U een aantal vragen gesteld op basis van de
raadsmededeling inzake het Sunclass park. In deze raadsmededeling is de raad op de
hoogte gesteld van de uitspraak van de rechter in een aantal beroepzaken inzake de
handhaving op het Sunclass park en de gevolgen hiervan. De vragen en de beantwoording
hiervan treft u hieronder aan.
Citaat 1: "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."

Vraag 1: Kan aan de uitspraak van de rechtbank de conclusie worden ontleend dat het
recreatieve gebruik geen vereiste is? Zo u van mening bent dat dan kan, ontvangt de
PvdA-fractie graag de juridische onderbouwing daarvan.
Antwoord: In de uitspraak heeft de rechter onder overweging 3.4 het volgende
overwogen:
"3.4 Anders dan eisers sub 1 is de rechtbank met het college en eisers sub 3 t/m sub 6
van oordeel dat niet-recreatieve bewoning van de zomerhuizen niet in strijd is met de
bestemming "Zomerhuizen - klasse ZH". Bij de herziening van het bestemmingsplan
"Assumburg I " heeft de planwetgever kennelijk beoogd tegemoet te komen aan de
kritiek van gedeputeerde staten van Noord-Brabant dat dit bestemmingsplan permanente
bewoning van zomerhuizen door één huishouden toeliet, terwijl bij zomerhuizen het
recreatieve gebruik voorop dient te staan. De rechtbank dient uit te gaan van de tekst van
het bestemmingsplan zoals die door de planwetgever is vastgesteld en nog steeds luidt. In
het thans geldende gebruiksverbod is het niet-recreatieve gebruik van de zomerhuizen
niet expliciet verboden en een dergelijk verbod kan ook niet afgeleid worden uit de
bestemming "Zomerhuizen - klasse ZH". Eisers sub 1 hebben in dit verband gewezen op
de partiële herziening van het bestemmingsplan uit 1995, waarin wel expliciet is geregeld
dat slechts recreatief gebruik van de zomerhuizen is toegestaan. Deze partiële herziening^
geldt echter uitsluitend voor de aangrenzende locatie. Indien de planwetgever het niet
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recreatieve gebruik van de zomerhuizen ook op de onderhavige locatie ongewenst had
geacht, dan had hij dat op dezelfde wijze kunnen regelen in een tweede herziening. Maar
dat is niet gebeurd. In zoverre is het college niet tekortgeschoten in het onderzoek naar
de overtredingen van het gebruiksverbod op het Park."
Conclusie:
Welk gebruik is toegestaan in een bepaald gebied is vastgelegd in een bestemmingsplan.
In dit plan zijn regels gevat die gelden voor een functie. Voor het park dat bekend staat als
Sunclass geldt het bestemmingsplan "Assumburg I". In dit bestemmingsplan is de
bestemming "Zomerhuizen-klasse ZH" opgenomen. Zoals de rechtbank aangeeft is in het
thans geldende gebruiksverbod het niet-recreatieve gebruik van de zomerhuizen niet
expliciet verboden en een dergelijk verbod kan ook niet worden afgeleid uit de
bestemming "Zomerhuizen-klasse ZH". Wij volgen het standpunt van de rechtbank. Het
recreatief gebruik is geen vereiste.
Vraag 2: Zijn álle bepalingen van het bestemmingsplan op de juiste wijze toegepast?
Antwoord: In eerste instantie is tijdens handhaving van het bestemmingsplan
geconcentreerd op het strijdig gebruik van het bestemmingsplan voor zover het betreft
de bewoning/het gebruik van een zomerhuis door meer dan één huishouden. De reden is
dat de bewijslast daarvoor op een relatief eenvoudige wijze vergaard kon worden en wij
van mening zijn dat arbeidsmigranten op een juiste wijze en onder goede
omstandigheden gehuisvest dienen te worden en dat we daar op willen toezien. Het
bestemmingsplan schrijft echter ook voor dat het verboden is om de zomerhuizen te
gebruiken voor permanente bewoning. De rechter heeft ons opgedragen om hier ook op
te controleren.
Vraag 3: Kunt u onderbouwen dat u het bestemmingsplan op een juiste wijze heeft
toegepast?
Antwoord: ja, dit blijkt uit de uitspraak van de rechter. Met name uit rechtsoverweging
3.4 (zie antwoord vraag 1), 6.4 en 6.5, welke hieronder zijn weergegeven.
"6.4 De uitleg van het college dat het begrip "huishouden" vereist dat sprake moet zijn
van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling is naar het oordeel van
de rechtbank niet onredelijk. Deze uitleg sluit aan bij de uitleg die de AbRS geeft aan het
begrip "huishouden". De stelling van eisers sub 3 t/m 6 dat deze uitleg niet verenigbaar is
met het verbod om ter plaatse permanent te wonen, miskent dat die verbondenheid en
continuïteit zich juist ook elders, bijvoorbeeld op het hoofdverblijf, dient te manifesteren.
Het begrip "huishouden" wordt met name gebruikt om een eengezinswoning te
onderscheiden van kamerbewoning. Dat het college thans, anders dan voorheen, van
mening is dat een vriendengroep géén huishouden kan vormen, past in deze uitleg en is
ook niet onbegrijpelijk.
6.5 Artikel 1, lid d, van de planvoorschriften van het ter plaatse geldende
bestemmingsplan definieert "gebruiken" als het gebruiken, doen en laten gebruiken.
Gelet op deze definitie kunnen eisers sub 3 t/m 6 niet gevolgd worden in hun stelling dat
zij als eigenaar/verhuurder geen overtreder van het gebruiksverbod (kunnen) zijn."
Citaat 2: "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."

Vraag 4: Kan uit deze stelling ook ontleend worden dat de betreffende huisjes na de
overtreding toch bewoond kunnen worden door iemand die zich daar permanent willen
vestigen? Bijvoorbeeld iemand die geen andere officiële woon- of verblijfplaats heeft.
Antwoord: Nee, dit is in strijd met het geldende bestemmingsplan. In alle controles zal
gecontroleerd worden op zowel de huisvesting van niet meer dan één huishouden, als op
het verbod om de zomerhuizen te gebruiken voor permanente bewoning.
Citaat 3: "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."

Vraag 5: Mag uit het bovenstaande citaat afgeleid worden dat het college de mening is
toegedaan dat er op langere termijn wel een oplossing in het verschiet ligt?
Antwoord: Op 4 mei jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de
recreanten, de huisvesters en het college, waarbij namens het college de mogelijkheid is
aangeboden om een initiatief omtrent wijziging van het bestemmingsplan in te dienen.
Wellicht dat dit op termijn tot een oplossing leidt.
Vraag 6: Als dat zo is, welke oplossing heeft het college dan voor ogen?
Antwoord: Intern zijn een aantal scenario's met oplossingsrichtingen geschetst en de
gemeenteraad heeft in een oordeelsvormende raadsvergadering aangegeven een
beeldvormende raadsvergadering te willen houden over de toekomst van het
Sunclasspark. Wel moet er eerst een uitspraak zijn van de rechter die duidelijk aangeeft
wat er wel en niet is toegestaan op het Sunclasspark. De uitspraak die er nu ligt is
richtinggevend, maar nog niet definitief omdat beide partijen tegen de uitspraak in hoger
beroep zijn gegaan.
Vraag 7: Is het college van mening dat deze belangen op termijn wel dichter bij elkaar
zullen komen?
Antwoord: Zowel de recreanten als de huisvesters zijn tegen de uitspraak in hoger beroep
gegaan bij de Raad van State. Zodra het eindoordeel gegeven is, weten beide partijen
waar ze aan toe zijn en verwachten wij dat de belangen van beide partijen dichter bij
elkaar zullen komen.
Inmiddels heeft de PvdA-fractie begrepen dat beide partijen in hoger beroep gaan.
Vraag 8: In hoeverre wil de gemeente in deze ook in hoger beroep gaan?
Antwoord: Wij hebben besloten niet in hoger beroep te gaan. De uitspraak is voor ons
duidelijk en biedt een basis om op door te gaan.
Vraag 9: Is er, zonder dat er meer duidelijkheid komt over de uitleg van het
bestemmingsplan, wel een oplossing te verwachten, nu blijkt dat de huisvesters de
recreanten niet schadeloos willen stellen? Zo ja, waarom wel?
Antwoord: De rechter heeft deze duidelijkheid wel gegeven, namelijk dat niet-recreatief
gebruik niet expliciet verboden is. Er is dan ook geen reden voor de huisvesters om de
recreanten schadeloos te stellen. Zolang de recreanten van mening blijven dat ze
schadeloos gesteld dienen te worden, lijkt een oplossing niet te verwachten. Op dit
moment zijn de partijen dan ook niet bereid om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Vraag 10: Bent u het met de PvdA fractie eens dat op basis van de thans bestaande
situatie alle huisjes gewoon periodiek opnieuw moeten worden gecontroleerd? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Alle eigenaren, verhuurders en huurders dienen zich te conformeren aan de
geldende wet- en regelgeving op het park. Dat betekent dat, indien er aanwijzingen zijn
dat dit niet gebeurt, controles zullen plaatsvinden. Blijkt dat de voorschriften worden
nageleefd, dan zal er geen aanschrijving of last onder dwangsom volgen.
Uit de technische vragen bij de jaarstukken 2015 blijkt dat 'de handhaving' van SunclassPark tot op heden 97.000 euro heeft gekost.
Vraag 11: Met hoeveel is het bedrag toegenomen sinds de uitspraak van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant?
Antwoord: Al sinds 2014 vindt er geen juridische inhuur meer plaats op dit dossier en
behandelt de juridisch beleidsmedewerker Handhaving dit dossier zelf. Nu de rechter ons
heeft opgedragen om tevens op permanente bewoning te controleren, is het besluit
genomen om de controles te laten verrichten door bureau Legitiem. Vooralsnog zijn de
kosten van het houden van 3 controles van alle 88 huisjes geoffreerd voor C 4950,-.
De recreanten hebben onderzoek laten door van Nuland S Partners naar de
huuropbrengsten van Sunclass Park. Uit dit onderzoek komt naar voren dat tussen de
periode 2006-2014 79.000 euro verloren is gegaan, omdat het park haar recreatieve
functie niet heeft behouden.
Vraag 12: In hoeverre vallen deze feiten te rijmen met de ambitie van de gemeente
Steenbergen om een recreatieve gemeente te zijn?
Antwoord: Het Sunclasspark is op grond van het geldende bestemmingsplan juridisch
gezien geen recreatiepark.
Vraag 13: Hoe denkt het college de recreatieve kracht van de locatie, met in de directe
nabijheid Camping Mattenburg, te gaan versterken?
Antwoord: Zolang beide partijen nog geen oplossing hebben gevonden, de handhaving op
Sunclass voortduurt en er zich ook geen partijen aandienen met recreatieve plannen, kan
de recreatieve kracht niet versterkt worden.

