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Aan de Raad, 

Op woensdag 8 november 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het 
Sunclasspark. De Raad van State stemt in met de aanpak van de gemeente. Handhaving heeft op een 
goede manier plaatsgevonden en het geldende bestemmingsplan is goed geïnterpreteerd. 

Raadsvoorstel toekomstmogelijkheden Sunclasspark 
Voor de raadsvergadering van november 2017 is een raadsvoorstel aangeboden over de 
toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark. Ten tijde van het aanbieden van dit raadsvoorstel had de 
Raad van State nog geen uitspraak gedaan. Hierbij bieden wij u aanvullende informatie aan over de 
uitspraak. 

Belangrijkste onderdelen uit de uitspraak van de Raad van State 
Hieronder worden in het kort de belangrijkste onderdelen van de uitspraak van de Raad van State 
omschreven. Tevens wordt er ingegaan op de belangrijkste punten van hoger beroep van de 'recreanten' 
en de 'huisvesters'. 

Het geldende bestemminqplan 
De Raad van State heeft aangegeven dat op het Sunclasspark het bestemmingsplan 'Assumburg 1' met 
bijbehorende herziening geldt. In het bestemmingsplan met de herziening is onder andere bepaald dat er 
op het park 'zomerhuizen' zijn toegestaan. Een 'zomerhuis' is omschreven als een elk ter plaatse 
aanwezig woonverblijf, geschikt en bestemd voor niet permanente huisvesting van één huishouden. 

Recreatief gebruik is geen vereiste 
De Raad van State heeft bevestigd dat er geen vereiste geldt om de zomerhuizen op het 
Sunclasspark recreatief te gebruiken. Recreatief gebruik is wel toegestaan, maar niet vereist. De 
beroepsgrond van de 'recreanten' is ongegrond verklaard. 

Wat is een huishouden? 
Een 'zomerhuis' mag binnen de grenzen van de bestemming enkel worden gebruikt door een 
huishouden. De Raad van State bekrachtigt de gekozen lijn van het college. De beroepsgrond van de 
'huisvesters' is ongegrond verklaard. 

Naar het oordeel van de Raad van State heeft het college zich op het standpunt kunnen stellen dat 
seizoenarbeiders I arbeidsmigranten die met elkaar in een zomerhuis verblijven en geen affectieve of 
familiaire band met elkaar hebben, alsmede op hun hoofdverblijf niet samenwonen, niet als één 
huishouden kunnen worden gekenmerkt wegens het ontbreken van de verbondenheid en continuïteit. 
Tevens heeft het college zich op het standpunt kunnen stellen dat vriendengroepen in de regel ook niet 
aan die criteria voldoen. 



Permanente bewoning is niet toegestaan 
In een 'zomerhuis' is permanente bewoning niet toegestaan. De Raad van State stemt in met de 
benadering van het college. De beroepsgrond van de 'recreanten' is ongegrond verklaard. 

Naar het oordeel van Raad van State ligt het op de weg van het college om voor het vermoeden van 
permanente bewoning de feiten vast te stellen, die dit vermoeden rechtvaardigen. Een huurovereenkomst 
voor de duur van vier maanden is op zichzelf onvoldoende. Datzelfde geldt voor de inschrijving in de 
Basisregistratie Personen (BRP). Er dienen meerdere feiten te zijn vastgesteld om het vermoeden van 
permanente bewoning te kunnen rechtvaardigen. De stelling dat de bewoners van de zomerhuizen het 
centrum van hun dagelijkse bezigheden hebben in de zomerhuizen waarin zij verblijven, zonder dat onder 
meer aannemelijk is gemaakt dat de bewoners gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden 
per kalenderjaar ten minste twee derde van die tijd het adres van het zomerhuis als woonadres 
gebruiken, is eveneens onvoldoende om het vermoeden van permanente bewoning van het 
desbetreffende zomerhuis te rechtvaardigen. 

Het is toegestaan om regelmatig van zomerhuisje te veranderen 
Zolang een 'zomerhuis' binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan wordt gebruikt is het 
mogelijk om geregeld van zomerhuis te veranderen, zodat personen toch het gehele jaar door op het 
Sunclasspark kunnen verblijven. Het bestemmingsplan bevat geen planvoorschrift over de maximale duur 
dat op het park verbleven mag worden. 

De controles zijn goed uitgevoerd 
De 'huisvesters' zijn van mening dat de controles op het Sunclasspark niet goed zijn uitgevoerd. De Raad 
van State heeft deze beroepsgrond ongegrond verklaard. De gemeente heeft de controles op een goede 
manier uitgevoerd. 

Vertrouwensbeginsel 
De 'huisvesters' zijn van mening dat het vertrouwensbeginsel van toepassing is en dat het college niet 
handhavend had mogen optreden. De Raad van State heeft deze beroepsgrond ongegrond verklaard. De 
gemeente heeft het vertrouwensbeginsel niet geschonden. 

Concrete overtredingen 
De 'huisvesters' hebben in hoger beroep aangevoerd dat er in de zomerhuisjes geen sprake was van een 
overtreding van het geldende bestemmingsplan. De Raad van State heeft uitgesproken dat het college 
terecht handhavend heeft opgetreden en is hierbij ingegaan op het concrete gebruik van vele 
'zomerhuizen'. Er is gebleken dat desbetreffende 'zomerhuizen' niet worden gebruikt door een 
huishouden. 

Hoogachtend, Z 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, j 
de secretaris, de burgemeester, ees 


