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Regionale nieuwsbrief recreatiepark Fort Oranje, nr. 1 

Aan Leden gemeenteraden van de 26 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant 

Van Voorzitter veiligheidsregio, dhr. P.G.A. Noordanus 

Datum 10 juli 2017 

Onderwerp Fort Oranje 

De afgelopen weken heeft u ongetwijfeld de berichtgeving over het recreatiepark Fort Oranje in 

Rijsbergen, en de inzet vanuit de gemeente Zundert en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

meegekregen. Door middel van deze regionale nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de situatie, de 

vervolgstappen en wat er van u gevraagd wordt. 

Situatieschets en problematiek 

Verschillende gemeenten in onze regio alsook daarbuiten kennen campings of recreatieparken waar 

naast dag- of verblijfsrecreatie ook semi-permante of zelfs permante huisvesting van arbeidsmigranten 

en andere doelgroepen plaatsvindt. In sommige gevallen vindt er ook huisvesting van burgers met 

huurachterstanden, schuldsanering, veroordelingen of andersoortige problemen plaats. In een aantal 

gevallen ontstaan onbedoeld ongewenste situaties (overlast, criminaliteit, bedreiging gezondheid, 

uitblijven zorg, etc.). De overheid kan en wil dit niet toestaan. Deze situatie komt op verschillende 

locaties voor, echter de situatie in Fort Oranje is extreem, zoals ook de afgelopen maanden in een tv-

serie landelijk bekend werd.  

Op Fort Oranje is er sprake van overlast in de sfeer van criminaliteit, leefbaarheid en sociale 

veiligheid. Daarnaast zijn er schrijnende problemen op het gebied van de geestelijke en lichamelijke 

gezondheid van bewoners. Ook is de mate van vervuiling, de slechte staat waarin veel caravans 

verkeren en de brandveiligheid op het terrein zorgwekkend. De uitstraling en effecten van deze 

situatie overschrijden de grenzen van de gemeente Zundert. Dat heeft als gevolg dat er sprake is van 

een regionaal en zelfs een bovenregionaal probleem. 

Op regionale schaal is hiervoor in Midden- en West-Brabant dan ook al geruime tijd bijzondere 

aandacht. Sinds 2009 zijn er door verschillende overheidsinstanties en hulpverleningsorganisaties dan 

ook tal van integrale handhavingsacties geweest op Fort Oranje. Dit heeft, alle acties ten spijt, niet tot 

een substantiële verbetering van de situatie geleid. 

In de afgelopen periode heeft een breed samengestelde bestuurlijke klankbordgroep (voorzitter 

veiligheidsregio, plv. voorzitter veiligheidsregio, burgemeester gemeente Zundert, directeur GGD, chef 

regionale eenheid politie, regionaal commandant brandweer) zich hard gemaakt voor een structurele 

aanpak van de situatie op Fort Oranje. 

Recreatiepark Fort Oranje 

Fort Oranje is een recreatiepark aan de Bredaseweg in Rijsbergen, gemeente Zundert. De camping is 

24 hectare groot en heeft een vergunning voor 712 staanplaatsen, een trekkersveld en diverse 

opstallen en voorzieningen. Het totaal aantal bewoners op Fort Oranje is op dit moment naar schatting 

800, waaronder circa 120 kleine kinderen. Er wonen verschillende groepen mensen. Een grote groep 
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bewoners bestaat uit arbeidsmigranten uit Oost-Europa, waarvan een deel (illegaal) werkzaam is 

buiten Nederland. Meer dan 500 campingbewoners staan als permanente inwoner ingeschreven in de 

gemeente Zundert. Een deel hiervan betreft mensen die uit verschillende gemeenten uit Nederland 

afkomstig zijn en vaak nergens anders meer terecht kunnen. Ook is er nog een beperkt aantal 

recreanten aanwezig. 

Sluiting Fort Oranje 

De gemeente Zundert heeft op 9 juni 2017 het voornemen bekend gemaakt om Fort Oranje tijdelijk te 

sluiten voor de periode van een jaar, vanwege de aanhoudende criminaliteit en de zorgwekkende 

situatie van de bewoners. In dat jaar wil de gemeente Zundert de camping in zijn huidige vorm en 

staat saneren en de huidige bewoners herhuisvesten. 

Op 22 juni 2017 kondigde de eigenaar en uitbater van het recreatiepark Fort Oranje aan dat hij de 

camping met ingang van 3 juli 2017 geheel zou sluiten. Alle bewoners moesten per die datum de 

camping hebben verlaten en water en elektriciteit zouden dan worden afgesloten. De bewoners, 

waarvan velen geen alternatief hebben, reageerden hier zeer emotioneel en deels agressief op. 

Sluiting op een dergelijke korte termijn van Fort Oranje zou vanaf 3 juli 2017 niet alleen leiden tot een 

onleefbare situatie voor haar bewoners, maar ook tot een grootschalige verstoring van de openbare 

orde en veiligheid. Er was bovendien dreiging van het ongecontroleerd op drift raken van grote 

groepen mensen met vaak zeer jonge kinderen. Effecten op de hele regio zijn dan niet uit te sluiten. 

In lijn met de acties die zijn voorbereid vanuit de bestuurlijke klankbordgroep en gegeven de 

dreigende acute crisis van bovenlokale betekenis, heeft de voorzitter van de veiligheidsregio - in 

samenspraak met de burgemeester van de gemeente Zundert – besloten in te grijpen. Gezamenlijk 

optreden van gemeente(n) en hulpdiensten in de regio was noodzakelijk om versneld het 

oorspronkelijke plan van de gemeente Zundert om de camping te sluiten, uit te kunnen voeren. De 

voorzitter van de veiligheidsregio heeft daarom opgeschaald waarbij het regionaal beleidsteam en het 

regionaal operationeel team bijeen zijn geroepen om samen met de gemeente Zundert met slagkracht 

en snelheid de noodzakelijke activiteiten te kunnen ondernemen.  

Op basis van artikel 13b van de Woningwet heeft de gemeente Zundert op 23 juni 2017, op advies 

van het regionaal beleidsteam, besloten het beheer van het recreatiepark direct over te nemen. 

Overname van het beheer van Fort Oranje maakt het mogelijk om op de camping de grootste 

onveiligheid op te lossen en volgens een ordentelijk plan de bewoners die daarvoor in aanmerking 

komen in fases te herhuisvesten. Het maakt het tevens mogelijk adequaat zorg te verlenen aan de 

families die daar recht op hebben. 

De veiligheidsregio is gevraagd de uitvoering van dit beheer tijdelijk, maar met onmiddellijke ingang na 

de overname van het beheer door de gemeente, op zich te nemen. Er is particuliere beveiliging 

ingehuurd en een beheersorganisatie met basis werkvoorzieningen geïnstalleerd. Daarnaast is de 

ergste vervuiling opgeruimd. Er is een pasjesregeling in voorbereiding en de bewoners en hun status 

en behoeften worden nader in beeld gebracht. Sommige bewoners hebben inmiddels de camping 

verlaten en een aantal is geherhuisvest. Inmiddels is begonnen met het demonteren en verwijderen 

van onbewoonbaar verklaarde caravans.  
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Wat vragen wij van u? 

Ondanks de voorbereidingen in de bestuurlijke klankbordgroep, ook op dit scenario van onmiddellijke 

sluiting, is er sprake van een steeds veranderende werkelijkheid. Dit vraagt dat de aanpak continu 

moet worden aangescherpt en fijn geslepen om zo in te kunnen spelen op de actuele gebeurtenissen. 

Op dit moment wordt verder inhoud gegeven aan het beheer van Fort Oranje en het opstellen van een 

herhuisvestings- en zorgplan. Van de meeste bewoners wordt verwacht dat zij zelf op zoek gaan naar 

een nieuwe woonruimte. Een deel van de bewoners is echter om medische en/of sociale redenen 

verminderd zelfredzaam. Vanuit haar zorgplicht heeft de overheid de taak deze mensen te helpen en 

in verbinding te brengen met zorgpartners. 

De sluiting van Fort Oranje vergt dat er zorg gedragen wordt voor passende herhuisvesting.  Daarbij is 

het uitgangspunt dat bewoners terugkeren naar de gemeente waar zij verbleven voordat zij naar Fort 

Oranje kwamen. Dit betreft gemeenten binnen onze regio, maar ook daarbuiten. Dat biedt een 

oplossing voor een deel van de bewoners. De huisvesting van het overige deel is een vraagstuk 

waarvoor aan alle gemeenten in de regio inzet en ondersteuning wordt gevraagd. 

Vanwege de bovenregionale aard van de problematiek, worden daarnaast gesprekken gevoerd met 

de betrokken ministeries om ook hun (financiële) steun en inzet te vragen. 

Op basis van de inventarisatie van de benodigde huisvesting worden de mogelijkheden onderzocht. 

Dit gebeurt samen met contactpersonen die door de 26 gemeenten zijn aangewezen en in overleg 

met de regionale woningbouwcoöperaties, GGD en zorginstanties. Door een gezamenlijke inzet en 

herplaatsing op korte termijn van deze groep in de regio komen we tot een normalisering van de 

situatie op Fort Oranje. 

Zo snel als mogelijk, zodra de omstandigheden het toelaten, zal de voorzitter van de veiligheidsregio 

in afstemming met de burgemeester van Zundert besluiten af te schalen. Op dat moment komt de 

verantwoordelijkheid voor het beheer weer bij de gemeente Zundert te liggen. De veiligheidsregio zal 

de gemeente dan nog wel met raad en daad bijstaan. 

Gezien de verwachte doorlooptijd van de activiteiten zullen wij, gemeente ondersteund door de 

veiligheidsregio, u als raadsleden periodiek d.m.v. een nieuwsbrief informeren. 


