
Geacht raadslid, 

In mijn brief van 27 september 2021 informeerde ik u over de impasse die is ontstaan tussen het 

college en camping De Uitwijk, gelegen in De Heen. In deze brief verzocht ik u om uw ruimtelijk 

beleid aan te passen en gaf ook de argumenten daartoe. Morgen zal Camping De Uitwijk 

inspreken tijdens uw vergadering. De brief waarnaar ik hierboven verwijs staat bij u als 

ingekomen stuk op de vergadering. (agendapunt 10.1) Gelet op de beperkte spreektijd en op 

aanraden van de griffier wil de camping u kort informeren over de essentie van de zaak en 

waarom zij zich tot u wendt.  

 

Uitbreiding 

De camping diende in 2019 een principeverzoek in waarin uitbreiding in oppervlak van de 

camping werd voorgesteld. Met nadruk wijs ik hier erop dat er sprake is van een uitbreiding in 

oppervlak. Het aantal planologisch toegestane recreatieve eenheden wordt met de uitbreiding 

niet overschreden. Er zal dus sprake zijn van een kwaliteitsverbetering en het college reageerde 

hierop dan ook vanuit ruimtelijke oogpunt (planologisch en toeristisch/recreatief) positief. Als 

belangrijke voorwaarde werd echter aan het opstarten van een planologische procedure om de 

uitbreiding te realiseren verbonden dat er sprake moet zijn van recreatief gebruik op de 

bestaande camping. Er moet voldaan worden aan de bestemmingsplanbepalingen.  

 

Toeristisch gebruik 

Camping De Uitwijk onderschrijft de eis van toeristisch gebruik van het bestaande deel van de 

camping. Voor zover zij het in haar macht heeft, heeft zij de nodige stappen gezet om te komen 

tot recreatief gebruik. Zij merkt op dat de recreatiewoningen in eigendom zijn van particulieren 

en dat er dus sprake is van vakantiewoningen die gebruikt worden voor eigen recreatief gebruik. 

Voor zover er sprake is van personen die hun recreatiewoning als eerste woning gebruiken, heeft 

camping De Uitwijk hen nogmaals (stond al in de voorwaarden) verwittigd dat bewoning niet 

mag. Zij is daarnaast bereid om een nachtregister voor deze woningen in te voeren en een 

verplichting tot twee maanden afwezigheid per jaar. Omdat er sprake is van een 

pachtovereenkomst is zij tevens bereid om eventuele pachtovereenkomsten (lopend tot 2025) 

niet te verlengen op het moment dat niet voldaan zou worden aan de gestelde eisen zoals 

hierboven opgenomen (bijhouden nachtregister en twee maanden afwezigheid). Voor zover er 

sprake zou zijn van strijdig gebruik eindigt dit dan in 2025 en hebben de overtreders ook 

ruimschoots de tijd om, in deze tijd van een overspannen woningmarkt, te zoeken naar een 

andere woning. NB: op basis van de huidige jurisprudentie kan camping De Uitwijk ook niet 

eerder tot een oplossing komen.  

 

Discriminatoir bestemmingsplan 

En dan de vraag waarom wij u benaderen. U stelt als gemeenteraad de kaders vast. Ruimtelijk 

gezien legt u deze vast in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan “Buitengebied 

Steenbergen” kent drie bestemmingen ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’, aangeduid met 1, 2 of 3. Op 

camping De Uitwijk is ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie -3’ van toepassing. Het is enkel en alleen in de 

bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie -3’ waarin uw gemeenteraad het gebruik van een 



recreatiewoning voor eigen recreatief gebruik heeft uitgesloten. NB: deze bestemming is dus in 

heel uw gemeente alleen van toepassing op camping De Uitwijk. Bij alle andere recreatieve 

bedrijven geldt een andere recreatieve bestemming en is dit gebruik als zodanig wel toegestaan. 

In uw bestemmingsplan is op geen enkele wijze gemotiveerd waarom u een onderscheid maakt 

tussen camping De Uitwijk en alle andere recreatieve ondernemers in uw gemeente. Zoals u 

wellicht weet is de afgelopen jaren, mede maar niet alleen door de coronacrisis, een grote vraag 

ontstaan juist naar vakantiewoningen voor eigen recreatief gebruik. Camping De Uitwijk sloot en 

sluit nog steeds aan bij deze behoefte. Echter uw beleid sluit hier niet bij aan. Nu de camping bij 

het college op geen enkel voorstel gehoor vindt en daarbij ook geen onderbouwing krijgt, wendt 

zij zich tot u als bevoegd gezag voor het vaststellen van het ruimtelijk kader, te weten: het 

bestemmingsplan. En verzoekt u derhalve om het bestemmingsplan aan te passen.  

 

Het bovenstaande lichten wij morgen verder toe en beantwoorden graag ook uw vragen.  

Meesterlijke groet, 

mr. drs. Koen van Polanen 

 


