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Gewoon Lokaal! 
t.a.v. de heer M. Remery

Steenbergen, 15 juni 2021

onderwerp ; A - 21174 artikel 40 vragen

Geachte heer Remery,

Op 24 mei 2021 heeft u het college van B&W aangeschreven om duidelijkheid te 
verkrijgen in de recreatieve ontwikkeling en de nieuwe investeerders in Nieuw- 
Vossemeer. In dat kader hebt u op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde 
voor de vergadering van de gemeenteraad, schríftelijke vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

7. Kan kenbaar gemaakt worden wie deze investeerder is en wat de 
bedrijfsactiviteiten van deze onderneming zijn?

In de vraagstelling wordt gesproken over één investeerder, echter kunnen we 
aangeven dat het hier om meerdere investeerders gaat. Per locatie zal hieronder 
aangegeven worden welke investeerders betrokken zijn.

Sunclass Park:
De ondergrond is in eigendom van CVM Beheer. De afgelopen periode zijn er 60 
zomerhuizen opgekocht door drie investeerders; Dit betreft De Tower Vastgoed B.V., 
HJ. Van Alphen en D. Auperlé.

Camping Mattenburg:
Camping Mattenburg is door twee investeerders gekocht te weten De Tower Vastgoed 
B.V. en LPB Multivastgoed B.V. De bedrijfsactiviteit van De Tower Vastgoed B.V. bestaat 
uit handel, huur of verhuur van onroerend goed. LPB Multivastgoed B.V. handelt in 
eigen onroerend goed.
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De Dorpsherberg:
De Tower Vastgoed B.V. heeft de Dorpsherberg opgekocht.

Tijdens de beantwoording van de volgende vragen wordt gesproken over de 
investeerders, in het vervolg worden hiermee De Tower Vastgoed B.V. en 
Multivastgoed B.V. bedoeld.

2. Naar wat Gewoon Lokaal vernomen heeft, heeft dit bedrijf de volgende aankopen 
gedaan:
a. Camping Mattenburg;
b. Sunclass;
c. Landbouwperceel naast Sunclass ten behoeve van uitbreiding Sunclass;
d. Café de "Dorpsherberg" Hoogte 4 te Nieuw Vossemeer?
Klopt bovenstaande per genoemd item?

Tot op heden is niet bekend dat één van de investeerders het landbouwperceel naast 
Sunclass heeft aangekocht. De andere aankopen worden bevestigd bij de 
beantwoording van vraag 1.

3. Naast bovenstaande locatie wordt ook genoemd dat deze investeerder de gehele 
“Beciuspolder" te Nieuw Vossemeer wil kopen? (betreftgrondperceel naast camping 
Mattenburg)?

Naar aanleiding van deze vraag is contact opgenomen met de investeerders. Zij 
hebben aangegeven hierover momenteel geen uitspraken te kunnen doen.

4. Uit de antwoorden op de gestelde vragen van 14 december jl. bleek dat er nog geen 
persoonlijke gesprekken zijn gevoerd en de motivatie Z doel achter deze investeringen 
slechts in grote lijnen zijn gedeeld.
4a. Is nu meer bekend over de motivatie Z doel achter deze investeringen?

Er is op 8 december een ambtelijk kennismaking gesprek met de investeerders 
gevoerd. Op 4 april 2021 heeft de Wethouder E. Prent kennis gemaakt met de 
investeerders. Hieruit is gebleken dat de investeerders zich in de verkennende fase 
bevinden en dat zij voor keuzes staan. Op basis van deze gesprekken kan informatie 
worden verstrekt. Nadere verdiepende gesprekken zullen in de toekomst nog gevoerd 
worden met elkaar. Tijdens deze verdiepende gesprekken zal verder ingegaan worden 
op de motivatie en doelen achter de investeringen.

4b. Graag motivatie Z investeringsdoel per bovenstaand item aangeven, kortom voor:

1. Camping Mattenburg:
Voor Camping Mattenburg hebben de investeerders het doel het revitaliseren van de 
camping en het aanbod op de camping van een update voorzien.
2. Sunclass:
De investeerders hebben gezamenlijk 60 zomerhuizen aangekocht.
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Doordat de investeerders nog in de verkennende fase zitten staan ze voor keuzes. Uit 
verdiepende gesprekken met de investeerders zal duidelijk worden of het doel dat ze 
voor ogen hebben gericht is op het huisvesten van arbeidsmigranten of het 
ontwikkelen van recreatie en toerisme. Het opknappen van het park en de opgekochte 
zomerhuizen is het eerste doel van de investeerders.
3. Landbouwperceel naast Sundass:
Bij de gemeente is het niet bekend of dit perceel is aangekocht door investeerders en 
het zal in de verdiepende gesprekken duidelijk moeten worden of het perceel tot de 
toekomstplannen behoort.
4. Café de Dorpsherberg:
Café de Dorpsherberg is door de investeerder aangekocht voor de ontwikkeling van 
startersappartementen.

b. Wat zijn de doelen en motivatie hierachter?
De investeerders zien potentie in het gebied van Nieuw-Vossemeer. Ze investeren in 
onroerend in om daar vervolgens rendement uit te halen wat tevens ten goede komt 
aan de leefbaarheid van Nieuw-Vossemeer. Met de revitalisering van Camping 
Mattenburg zetten ze in op de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Daarbij hebben 
de investeerders een parkbeheerder op het Sunclass Park aangesteld welke toeziet op 
het naleven van de regels door de bewoners en het onderhoud op het park.

c. Wat zijn de toekomstontwikkelingen S is hiervoor een tijdspad te vernoemen?
Tijdens de kennismakingsgesprekken zijn in grote lijnen de gewenste ontwikkelingen 
door de investeerders kenbaar gemaakt. Dit zijn ontwikkelingen die met name 
recreatief van aard zijn. We willen graag het gesprek blijven voeren met elkaar. In 
nadere ambtelijke gesprekken zullen we dieper ingaan op de inhoudelijke 
toekomstplannen die de investeerders voor ogen hebben. Het tijdspad en de 
bijbehorende verwachtingen zullen ook besproken worden en kunnen op een later 
moment gedeeld worden.

5. Naar wat Gewoon Lokaal vernomen heeft betreffen het investeringen ten behoeven 
van de recreatie en toerisme te Nieuw Vossemeer? Klopt dit?

In grote lijnen zijn de gewenste ontwikkelingen met de gemeente gedeeld en deze 
hebben een relatie met het recreatie en toerisme in Nieuw-Vossemeer. Zie tevens het 
antwoord op vraag 4b.

6. Mocht dit kloppen kunnen deze recreatieve S toeristische plannen versterkt worden 
ten voordelen van Nieuw Vossmeer middels goede samenwerking met de gemeente 
Steenbergen?

Tijdens de kennismaking met de investeerders is besproken dat de investeerders en 
de gemeente met elkaar in overleg gaan over de ontwikkeling van de plannen voor het 
gebied. Hierbij zijn ook onderwerpen als de leefbaarheid en de meerwaardecreatie 
voor Nieuw-Vossemeer van belang.
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7. Kunnen de investeringen ten behoeve van de 'Toekomstvisie Nieuw Vossemeer" 
gekoppeld worden aan de investeringen van dit bedrijf met als doel een sterk 
samenwerkingsverband aan te gaan en zodoende eikaars plan/doel te versterken?

De investeerders staan in contact met de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer. Tijdens 
deze contactmomenten worden de plannen van de investeerders en de Ínhoud van de 
'Toekomstvisie Nieuw Vossemeer" met elkaar besproken. In het overleg tussen 
investeerders en de gemeente komt de 'Toekomstvisie Nieuw-Vossemeer" ook aan 
bod.

8. Hoever staat het met het concretiseren van de toekomstvisie Nieuw Vossemeer? Wat 
zijn de volgende stappen en wanneer?

Samen met de dorpsraad wordt afgestemd hoe participatie rondom de toekomstvisie 
ingericht wordt. Daarnaast werken de partijen samen aan het opstellen van het 
uitvoeringsprogramma. Ondertussen worden er gesprekken gevoerd met 
Rijkswaterstaat over de ontwikkelingen in het gebied en een mogelijke samenwerking. 
Nadat de afstemming over de participatie helder wordt kunnen de vervolg stappen en 
bijbehorende planning gevormd worden.

Hoogachtend, f
burgemeester en wethouders van Stęenbergerv 
de secretaris, dé burgermee

M.J.P. cMjon,
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