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Onderwerp Raadsinformatiebrief 

Geachte heer, mevrouw, 

De situatie rondom camping Fort Oranje blijft een belangrijk issue. Daarom informeren 
we u over de huidige situatie en de stappen die we tot nu toe hebben gezet. Dit in 
navolging op de eerdere berichtgeving van augustus. 

Situatieschets 
Zoals bekend heeft de gemeente Zundert op 23 juni het beheer van camping Fort Oranje 
overgenomen. De camping is gesloten, nieuwe bewoners zijn niet meer welkom en de 
huidige bewoners moeten vertrekken. 

Sinds de overname van het beheer is een veldgerichte ontruiming van de camping in 
gang gezet. Naast deze veldgerichte ontruiming is tevens ingezet op het weghalen van 
onbewoonbare caravans op de andere velden. Tot op heden zijn acht velden ontruimd 
(F, G, H, K, L, D, E en A) en verblijven daar nu alleen nog personen met een 
zorgindicatie, personen met een inschrijving in de Basisregistratie Personen of 
recreanten waarmee een concrete afspraak is gemaakt wanneer zij moeten vertrekken. 

Per veld is een planning gemaakt wanneer de ruiming plaatsvindt, die met de bewoners 
is gedeeld. Uitgangspunt is elke twee weken een ruiming, met de laatste op 6 december. 
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Kengetallen 
Geregistreerde caravans I Percelen 

23-8-2017 24-20-2017 

Perceeleigenaren 6 6 

Onbewoond 54 477 

Bewoond 344 241 

Verwijderd 251 326 

Totaal aantal percelen 700 718 

Geregistreerde Bewoners uit MOSS (administratiesysteem op de camping), gegevens 

23-8-2017 20-09-2017 
Totaal aantal bewoners Ca 1100 501 
(Arbeids)migranten 528 134 
Ingeschreven te Zundert: 370 246 

zonderzorgindicatie 304 416 
met zorgindicatie 66 85 

Kinderen: 74 (t/m '05) 70 
Schoolgaande kinderen 44 47 

Recreanten 37 
Het totaal aantal personen dat is vertrokken is op dit moment 614. Op dit moment 
verblijven nog zo'n 501 personen op de camping. 

Sfeer 
De ruimdagen verlopen tot op heden relatief rustig. Zeker gezien de laatste uitspraak van 
de Raad van State zie je dat bewoners berusten in de ingeslagen weg. Bewoners kiezen 
in veel gevallen om zelf te vertrekken als hun veld aan de beurt is voor ruiming. Ook is 
een toename te zien van personen die gebruikmaken van de ingerichte spreekuren, 
waarbij zij vragen hebben over zorg, hulp en financiële tegemoetkomingen. 

Gedurende dit proces is er één keer geswitcht in particuliere beveiliging. Daarmee is het 
toezicht bij de toegangspoort en op het terrein zelf aangescherpt. Aanvullend op de 
particuliere beveiliging is ook 24/7 politie aanwezig voor de openbare orde en veiligheid. 
We hanteren in de avonduren een aangescherpte controle om de veiligheid beter te 
waarborgen. 
Op de camping hebben bewoners last van onzekerheid wat zich uit in onderlinge 
contacten en ruzie. Tegelijkertijd blijven we d.m.v. gesprekken en spreekuren werken 
aan het rustig houden van de sfeer op de camping. 

De bewoners zijn nog steeds te classificeren in twee groepen, nl de voorstanders en 
tegenstanders van Engel. De voorstanders zijn degenen die veelal hun mond durven 
opendoen, terwijl de tegenstanders dit niet doen. Dit leidt in de media soms tot een 
eenzijdig beeld. Tegelijkertijd blijkt dat de publieke opinie positief staat tegenover de 
gekozen aanpak. 

Zorg en herhuisvesting 
Van alle bewoners met een gemeentelijke inschrijving is bekend in welke gemeente zij 
eerder woonachtig waren. Vanuit Zundert wordt dan ook een beroep op die gemeente 
gedaan om de oud-inwoners weer in die gemeenten op te nemen en van huisvesting en 
zorg (waar nodig) te voorzien. Tussen de bestuurders van de gemeenten in de regio 
Midden-en West-Brabant zijn hierover afspraken gemaakt. Hierbij een overzicht van onze 
26 gemeenten en het aantal personen dat geherhuisvest moet worden. Zichtbaar wordt 
dat het aantal mensen dat herplaatst moet worden voor de gemeente Zundert toeneemt. 
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Dit vanwege het feit dat sommige bewoners bij gemeente van herkomst niet geplaatst 
kunnen worden. 

Gemeente aantal personen aantal nu 
Alphen-Chaam 2 2 
Bergen op Zoom 6 4 

Breda 64 40 
Dongen 1 0 
Etten-Leur 11 11 
Geert ruidenberg 2 2 
Goirle 1 1 
Halderberge 2 2 
Moerdijk 4 3 
Oosterhout 9 4 

Roosendaal 5 2 

Rucphen 4 3 

Steenbergen 3 3 
Tilburg 3 2 
Waalwijk 1 0 
Woensdrecht 1 1 

Zundert 13 79 

Het blijft belangrijk dat de gemeenten van herkomst actief aan de slag gaan met de 
mensen die naar hun toekomen om de onzekerheid te verkleinen voor deze groep. 
Voor een aantal gemeenten overschrijdt de vraag vanuit Fort Oranje om passende 
huisvesting, het aanwezige lokale aanbod aan huurwoningen. De normale dynamiek in 
het vrijkomen van huurwoningen maakt dat herhuisvesting soms nog maanden op zich 
zal (moeten) laten wachten. 

Ook aan de gemeenten buiten de regio Midden- en West-Brabant, waarvan voormalige 
bewoners op Fort Oranje afkomstig zijn, is vanuit Zundert het verzoek gedaan om voor 
herhuisvesting en zorg in die betreffende gemeenten te zorgen. Bij dergelijke situaties 
wordt ondersteuning gevraagd door de inzet vanuit organisaties als bijvoorbeeld het 
Leger des Heils. 

Vanuit de gemeente Zundert is gewerkt aan mogelijkheden van tijdelijke huisvesting, in 
het bijzonder voor een groep die in aanmerking komt voor herhuisvesting en tevens een 
sociale binding met Zundert heeft. Het oude Klooster in Rijsbergen biedt de mogelijkheid 
voor ongeveer 35 tijdelijke woonunits. 

Juridische zaken 
Zowel door de voormalig beheerder, Cees Engel, als door bewoners zijn diverse 
juridische stappen genomen om de overname van het beheer, respectievelijk de 
ontruiming van de camping tegen te houden. In de zaak die aangespannen was door de 
heer Engel zijn alle eisen door de rechter afgewezen. Over het deel dat betrekking heeft 
tot het bestuursrecht heeft de Raad van State op 20 oktober uitspraak gedaan die 
positief uitgepakt is voor de gemeente. Dat betekent dat gemeente Zundert en de 
gezamenlijke hulpdiensten verder kunnen in de aanpak. De bewoners die de voorlopige 
voorziening hadden aangevraagd, werden ongemoeid gelaten, maar worden nu weer 
meegenomen in de normale aanpak van het ruimen op de camping. 

Beeldvorming en publiciteit 
Het onderwerp Fort Oranje blijft voor de media aantrekkelijk. Media betrekken hun 
berichtgeving veelal op individuele cases. De media-aandacht omtrent het ruimen neemt 
aanzienlijk af. De reacties van burgers door het hele land over de sluiting en de 
ontruiming van de camping zijn overwegend positief. 



- 4 -
De pers wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over de activiteiten op de camping en de 
reden daartoe. Dit draagt bij aan een genuanceerde beeldvorming waarbij dit 
maatschappelijk probleem in onze hedendaagse samenleving van diverse kanten wordt 
belicht. 

Organisatie 
Het Regionaal Beleidsteam is op 13 juli j l. afgeschaald van een GRIP-4 situatie naar een 
GRIP-3 met een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT). De GRIP-3 is op dit moment nog 
steeds van kracht. Gemeente Zundert is samen met de projectorganisatie in de lead en 
er wordt situationeel en proportioneel afgestemd op de omstandigheden en 
ontwikkelingen. 
Ondertussen wordt een zorgvuldige overdracht naar de gemeente Zundert uitgewerkt, 
waarna verder kan worden afgeschaald. 

Financiën 
De aanpak van camping Fort Oranje brengt een heleboel kosten met zich mee. Tijdens 
de grip 4 situatie zijn de kosten hiervan voor rekening van de VRMWB en vanaf het 
moment van grip 3 zijn de kosten voor de gemeente Zundert. Tegelijkertijd is er vanuit de 
overheid zo'n 5 min beschikbaar gesteld voor zorg en herhuisvesting. Hierover is de 
afgelopen weken in de pers de nodige berichtgeving geweest. 

Bij correspondentie verzoeken wij u vriendelijk ons zaaknummer Z17-006159 te 
vermelden. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Zundert, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. A.W.A.M. Broos L.C. Poppe-de Looff 


