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Afd. Bel eid (CF)  

 
  Geachte heer Suykerbuyk, 
 

 

Op 17 mei jl. hebben wij uw brief ontvangen, waarin u aangeeft dat de gemeente 

Steenbergen de rechten van de mens naast zich neerlegt door de controles op het 

Park aan het Veer (Sunclass). Het antwoord op uw brief treft u hieronder aan. 

 

Wij zijn het niet met u eens dat wij de rechten van de mens naast ons neerleggen. De 

controles hebben tot doel te beoordelen of mensen rechtmatig op het park verblijven, 

conform de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

schrijft voor dat de zomerhuizen geschikt en bestemd zijn voor niet permanente 

huisvesting van één huishouden. Meer dan eens hebben wij moeten constateren dat 

er meerdere huishoudens in een woning waren gehuisvest en/of dat er permanent 

gewoond werd. Dit vinden wij een onwenselijke situatie en vergroot naar onze mening 

de kans dat de rechten van de mensen worden aangetast. Onze controles hebben 

ervoor gezorgd dat aan deze onwenselijke situatie een einde is gekomen.   

 

Het is eveneens niet wenselijk om te stoppen met het periodiek houden van controles 

op het Park aan het Veer. Als wij niet regelmatig controleren, zullen de 

bestemmingsplanvoorschriften overtreden worden. Niet alleen de recreanten op het 

park hebben ons verzocht om handhavend op te treden tegen het overtreden van de 

voorschriften. Ook de rechter heeft ons opgedragen deze controles te houden. 

 

Wij begrijpen dat deze controles zeer vervelend voor bewoners zijn. Wij proberen dan 

ook zoveel als mogelijk rekening met de bewoners te houden tijdens deze controles. 

De controleurs staan de bewoners correct te woord en gaan respectvol met de situatie 

om. Als er signalen zijn dat het nodig is dat ook andere instanties, zoals politie en 

belastingdienst, komen controleren, doen we dit samen om de bewoners zo min 

mogelijk te belasten. Voorkomen dat er gecontroleerd moet worden is nog niet 

mogelijk op dit moment.  
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Wij beseffen ook dat het bestemmingsplan verouderd is en aangepast moet worden. 

Dit is echter niet wenselijk zolang de handhavingsprocedure nog loopt. De eerste 

verzoeken om handhaving zijn in 2007 ingediend en de rechter heeft inmiddels al 

diverse keren uitspraak gedaan. Op 19 juni aanstaande worden een aantal hogere 

beroepen behandeld bij de Raad van State. Hopelijk leidt de uitspraak van deze 

instantie tot duidelijkheid bij alle partijen en kunnen we toekomstgericht werken aan 

een nieuw bestemmingsplan. 

 

In uw brief verwijst u naar artikel 8 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens), waaruit volgens u blijkt dat een ieder recht heeft op huisvesting/ 

woning.  

Onderstaand treft u het artikel aan. 

Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 

 1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 

 2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit 

recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of 

het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Voor zover ons handhavend optreden al kan worden beschouwd als een inmenging in 

de rechten als bedoeld in artikel 8, eerste lid van het EVRM, moet deze inmenging 

gelet op het tweede lid van dat artikel toelaatbaar worden geacht. Immers, wij zijn op 

grond van artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, gelezen in 

verbinding met artikel 125 van de Gemeentewet bevoegd om, door middel van een 

last onder dwangsom, handhavend op te treden tegen een illegale situatie. De 

inmenging is derhalve bij wet voorzien en moet voorts worden aangemerkt als een 

maatregel die nodig en passend is in het belang van het voorkomen van 

wanordelijkheden, waarbij een evenwichtige afweging heeft plaatsgevonden tussen de 

belangen van de overtreder enerzijds, en die van de gemeenschap als geheel 

anderzijds. 

 

Uit het vorenstaande volgt dat van schending van artikel 8 van het EVRM geen sprake 

is. 

 

 

Hoogachtend,  

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA 

 

 

 


