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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het is van belang dat het Sunclasspark zich toekomstbestendig ontwikkeld. Uit controles is gebleken dat 
dit nu niet het geval is. Hierbij stellen wij u voor om het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor 
het Sunclasspark te herstarten. Het voorstel is om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de 
mogelijkheden voor: 
- een recreatief Sunclasspark; 
- de maatschappelijk verantwoorde 'huisvesting' van arbeidsmigranten op het Sunclasspark. 

2. Achtergrond 
Voor de achtergrond wordt verwezen naar de volgende punten: 
- de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie (vastgesteld 31 mei 2012); 
- het handhavingstraject en de uitgevoerde controles met het RIEC en de politie; 
- op 19 juni 2017 heeft de Raad van State de zaak behandeld. Er moet nog uitspraak worden gedaan. In 
een brief van 18 oktober 2017 heeft de Raad van State de termijn voor het doen van een uitspraak 
wederom met zes weken verlengd; 
- het raadsvoorstel voor de toekomstmogelijkheden van het Sunclasspark van 28 april 2015 ( kenmerk 
BM1500782 ), door u besproken in de oordeelsvormende vergadering van 13 mei 2015. 

3. Overwegingen 
Het Sunclasspark 
Aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer ligt het Sunclasspark. Op het park zijn 88 zomerhuizen 
gerealiseerd. Er kunnen nog vier zomerhuizen worden gebouwd. Het betreffen allen vier-onder-een-
kapwoningen. Gezien het bestemmingsplan is een zomerhuis een elk ter plaatse aanwezig woonverblijf, 
geschikt en bestemd voor niet permanente huisvesting van één huishouden. Binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan mogen de zomerhuizen worden gebruikt. Het is van belang om te melden dat recreatief 
gebruik wel is toegestaan, maar niet vereist is. 

Ter inzage ligt: 
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De gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie 
Voor het gemeentelijke ruimtelijke beleid is de op 31 mei 2012 vastgestelde ruimtelijke structuurvisie 
leidend. Een andere ruimtelijke ontwikkeling is slechts mogelijk als u bereid bent om de structuurvisie 
hierop aan te passen. 

In de vastgestelde ruimtelijke structuurvisie is het volgende opgenomen over het Sunclasspark: 
'De ontwikkeling van een recreatieve poort in Nieuw-Vossemeer, waaronder begrepen een jachthaven, 
wordt wenselijk geacht. Om de recreatieve poort gedachte volledig te kunnen ontwikkelen wordt de 
mogelijkheid opengelaten om het bestaande bungalowpark Sunclass bij Nieuw-Vossemeer alleen nog te 
gebruiken voor echte recreatie. Nu vindt hier ook permanente bewoning plaats en wordt het gebruikt voor 
de huisvesting van buitenlandse werknemers. 
De optie om het Sunclass bungalowpark geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de maatschappelijke 
verantwoorde huisvesting van buitenlandse werknemers, die niet permanent in Nederland verblijven, 
wordt ook nog opengehouden. Nadere besluitvorming zal dienen plaats te vinden door de gemeenteraad, 
waarbij een gepaste belangenafweging dient plaats te vinden. 
Permanente bewoning is zonder meer niet toegestaan.' 

Herstart onderzoek toekomstmogelijkheden Sunclasspark 
Er wordt voorgesteld om het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark te 
herstarten. Het doel is om te komen tot een toekomstbestendig Sunclasspark. 

Het is van belang dat de gemeente hierbij een actieve faciliterende rol vervult. Een actieve rol, omdat de 
eigenaren op het park tot op heden onvoldoende gebruik hebben gemaakt van de door u geboden 
mogelijkheden om een initiatief uit te werken. Een faciliterende rol, omdat het uitgangspunt is dat de 
partijen op het park en/of andere marktpartijen uitvoering moeten geven aan een scenario voor een 
toekomstbestendig Sunclasspark. 

De ontwikkelingskansen voor het Sunclasspark zijn niet makkelijk. De verschillende scenario's voor de 
toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark hebben voordelen, nadelen en aandachtspunten. 

Het is belangrijk om te melden dat de scenario's voor recreatie en de maatschappelijk verantwoorde 
'huisvesting' van arbeidsmigranten slechts kans van slagen hebben als de eigenaren op het Sunclasspark 
willen meewerken en als er marktpartijen zijn die willen investeren. 
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Een scenario voor recreatie of de maatschappelijk verantwoorde 'huisvesting' van arbeidsmigranten biedt 
kansen voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het Sunclasspark. Deze scenario's dragen bij aan 
het voorkomen van (toekomstige) problemen op het park. 

Aanpak voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 
De herstart van het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark is de eerste stap in 
een lang proces. Er wordt voorgesteld om te starten met een onderzoek naar de economische, 
maatschappelijke en juridische haalbaarheid van de volgende scenario's: 
- een recreatief Sunclasspark; 
- de maatschappelijk verantwoorde 'huisvesting' van arbeidsmigranten op het Sunclasspark. 

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door één of meerdere deskundigen in opdracht van de 
gemeente. Na uw instemming met dit voorstel gaan wij de opdracht nader uitwerken. Wij streven ernaar 
om u het haalbaarheidsonderzoek uiterlijk in september 2018 aan te bieden. 

Heeft u suggesties en/of aanvullende wensen voor het haalbaarheidsonderzoek, dan horen wij dat graag 
van u. 

4. Middelen 
Voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek zijn in de begroting 2018 geen financiële middelen 
opgenomen. U wordt verzocht om een werkbudget van C 50.000 ter beschikking te stellen. De eenmalig 
benodigde middelen kunnen worden gedekt ten laste van de algemene reserve. 

5. Risico's 
De weg naar een toekomstbestendig Sunclasspark is een lange weg. Gedurende het proces worden 
stapsgewijs de risico's in beeld gebracht. 

6. Communicatie/Aanpak 
Gedurende het proces informeren wij u. 

7. Voorstel 
Er wordt voorgesteld om: 
- het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark te herstarten; 
- een onderzoek uit te voeren naar de economische, maatschappelijke en juridische haalbaarheid van (1) 
een recreatief Sunclasspark en (2) de maatschappelijk verantwoorde 'huisvesting' van arbeidsmigranten 
op het Sunclasspark; 
- voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek een werkbudget van 6 50.000 ter beschikking te 
stellen en dit te dekken ten laste van de algemene reserve. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

BA 

3 


