
DE HEEN DINTELOORD KRUISLAND gemeente Steenbergen NIEUW-VOSSEMEER STEENBERGEN WELBERG

iiiifliiiniiiiiiiiiiiiiiiii
Samen maken we 

geschiedenis

750 jaar Steenbergen 
25 jaar één gemeente
www.steenbergen2022.nl

ons kenmerk 

zaaknummer 

uw kenmerk 

uw brief van 

afdeling 

contactpersoon 
telefoonnr. 

bijlage(n)

5 mei 2022 
WWB 
H.J. Keur 
140167

2217672
ZK22002558

De heer M.H.C.M. Lambers
Wapenplaats 58
4651 DV STEENBERGEN

Steenbergen, 24 mei 2022

onderwerp Artikel 40 vragen over woonwagencentrum 
Steenbergen A-22123 VERZONDEN 2 5 MEI 2022

Geachte heer Lambers,

U hebt op 5 mei 2022 artikel 40 vragen gesteld over het woonwagencentrum 
Steenbergen. Door middel van deze brief beantwoorden wij uw vragen. Deze 
antwoorden zijn mondeling reeds met u gedeeld tijdens de raadsvergadering van 
19 mei 2022.

1. Waarom worden bewoners van onze woonwagencentra aan een BIBOB 
traject onderworpen?
Antwoord: vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is, vallen per 1 juli 
2013 onder het bereik van de Wet Bibob. Zo wordt voorkomen dat de overheid 
ongewild criminaliteit faciliteert en dat de onder- en bovenwereld zich met 
elkaar vermengen. Van belang is artikel 3, eerste lid van de wet Bibob: 'voor 
zover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid 
hebben gekregen, kunnen zij weigeren een aangevraagde beschikking te 
geven, dan wel een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar 
bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om: a. uit gepleegde 
strafbare feiten verkregen ofte verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te 
benutten, of b. strafbare feiten te plegen.'

2. Welke criteria liggen ten grondslag aan de selectie van de personen die 
een BIBOB onderzoek ondergaan?
Antwoord: In het tweede en derde lid van artikel 3 van de Wet Bibob wordt 
bepaald op basis waarvan de mate van gevaar wordt vastgesteld. In het Bibob- 
beleid van de gemeente Steenbergen is de volgende bepaling, specifiek voor 
vastgoedtransacties, van toepassing:
'Hoofdstuk 3: Toepassingsbereik bij vastgoed
Als bij een privaatrechtelijke rechtshandeling vanuit eigen informatie of 
informatie verkregen van een of meer partners binnen het 
samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als 
bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het
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vermoeden rechtvaardigen, dat er sprake is van een zeer ernstig gevaar als 
bedoeld in artikel 3 van de wet zal het bestuursorgaan de Bibob-toets in 
beginsel toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties zoals gedefinieerd 
in artikel 1, eerste lid onder o van de wet.'

3. Waarom is er gekozen voor een landelijke BIBOB?
Antwoord: Om de mate van gevaar te bepalen, kan de overheidsinstantie een 
advies aanvragen bij experts van het Regionaal Economisch Expertise Centrum 
(RIEC) en het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

4. Is dit een verplichting of wenselijkheid die door een hogere overheid is 
opgelegd?
Antwoord: Het LBB is geen verplichting en kan worden geraadpleegd om de 
mate van gevaar te bepalen. Echter is een advies van het LBB van belang om 
de aanvraag juridisch te kunnen afwijzen bij een hoge mate van gevaar.

5. Is het uitvoeren van een BIBOB toets niet strijdig met de tekst en intentie 
van de Woningwet, het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en 
standplaatsbeleid van de Rijksoverheid, de Wegwijzer gemeentelijk 
woonwagen- en standplaatsbeleid van de VNG en artikel 8 EVRM?
Antwoord: Er is contact geweest met Bibob experts van het RIEC en het LBB. 
Hen is de situatie in de gemeente Steenbergen voorgelegd en op basis hiervan 
hebben ze het volgende opgemerkt:
» 'Overwegende dat de start van een Bibob-traject start en eindigt bij de 

rechtspersoon met een overheidstaak die vastgoed wil verkopen.'
» 'Er blijkt dat er voldoende aanleiding is alle (red.: indachtig het

gelijkheidsbeginsel) zittende huurder in het kader van de Wet Bibob te 
toetsen. Zonder te discrimineren zijn de woonwagencentra als een 
risicocategorie te kwalificeren. Gelet op deze informatie zijn er dan ook 
duidelijke aanwijzingen die het vermoeden rechtvaardigen, dat er sprake 
zal zijn van een ernstig gevaar in de zin van artikel 3 Wet Bibob.'

6. Is het gegeven dat het hier woonwagenbewoners betreft van invloed op 
het besluit dat BIBOB onderzoek in te stellen?
Antwoord: alleen strafbare feiten en bestuursrechtelijke overtredingen zijn van 
belang bij de beoordeling of er sprake is van gevaar in de zin van de Wet 
Bibob.

7. In het Woonwagenbeleid 2019 dat door de raad is vastgesteld, noch in het 
daaraan voorliggende raadsvoorstel is voorzien in een BIBOB toets voor 
kopers van een standplaats. Waarom is niet direct toen het voorstel aan 
de raad werd voorgelegd de raad gevraagd zich uit te spreken of een 
BIBOB toets wenselijk of noodzakelijk was?
Antwoord: Het Bibob beleid is vastgesteld door het college en gaat over de 
uitvoering van het vastgestelde beleid. Het college besluit over het wel of niet 
toepassen van het Bibob beleid.
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8. Waarom duurt het zo lang voor de BIBOB onderzoeken zijn afgerond? (Zie 
uw raadsmededeling d.d. 2 november 2021)
Antwoord: het heeft enige tijd geduurd voordat de Bibob dossiers compleet 
waren. Pas wanneer de dossiers compleet zijn kan het dossier worden 
beoordeeld. Wanneer er sprake is van strafbare feiten of bestuursrechtelijke 
overtredingen kan het dossier ook met extern deskundigen (RIEC en LBB), die 
vertrouwelijkheid in acht nemen, worden gedeeld voor advies. Om het proces 
te bespoedigen zijn er extra afspraken gemaakt met de bewoners om hen te 
begeleiden bij het invullen van de Bibob documenten. Tevens zijn vragen 
beantwoord van bewoners wanneer dit gewenst was. Tevens is er sprake van 
dossiers met een hoge mate van complexiteit.

9. Waarom duurt het zolang voor er mensen hun vak kunnen kopen?
Antwoord: Een positief of negatief resultaat van de Bibob-toets heeft invloed 
op de aankoop. Bij een negatief resultaat is het kopen van de grond niet 
mogelijk. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er 
een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld grondverkoop wordt misbruikt, kan 
de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren. Zo wordt voorkomen 
dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de 
concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Bij een positief 
resultaat kan de grondverkoop doorgang vinden. Om een aanvraag te kunnen 
beoordelen is een compleet dossier nodig, dit laat soms een tijd op zich 
wachten.

10. Welke criteria hanteert het college bij de toewijzing van vakken? Welke 
afspraken zijn hierover reeds gemaakt met bestaande bewoners en/ of 
hun familieleden?
Antwoord: de gemeenteraad heeft alleen voor de verhuur van standplaatsen 
en voor de verkoop aan zittende huurders beleid vastgesteld. Om verkoop aan 
anderen dan de zittende huurders mogelijk te maken moet het 
'woonwagenbeleid 2019' worden gewijzigd.

11. Wordt daarbij het Beleidskader zoals bedoeld in de Wegwijzer 
gemeentelijk woonwagen- en standplaatsbeleid van de VNG gehanteerd?
Antwoord: dit kader is gebruikt bij de opstelling van het 'woonwagenbeleid 
2019' en het 'verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen 2019'.

12. Beschikt de gemeente Steenbergen over een Register van 
Standplaatszoekenden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoeveel personen 
staan hier in ingeschreven?
Antwoord: Ja, er is een wachtlijst voor huurstandplaatsen in de gemeente 
Steenbergen. Daarop staan 11 wachtenden, waarvan 7 voor de Westlandse 
Langeweg.

13. Zijn er na de afronding van de reorganisatie van het woonwagenkamp 
evenveel, meer of minder vakken beschikbaar?
Antwoord: met het 'schoon, heel en veilig' maken van de locatie Westlandse 
Langeweg zijn vanwege de brandveiligheidseisen twee standplaatsen verloren
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gegaan. Conform het landelijk beleid (geen uitsterfbeleid) moeten deze 
worden gecompenseerd binnen de gemeente. Het college is in afwachting van 
een aanpassing van provinciale beleidsregels om de gemeenteraad een 
voorstel te doen om het aantal woonwagenstandplaatsen tenminste op het 
oude niveau te brengen.

14. Wat en wanneer gaat er gebeuren met de nu nog leegstaande vakken?
Antwoord: er is bij de personen bovenaan de wachtlijst geïnventariseerd wat 
hun gebruikswens voor een standplaats is. De snelheid van afhandeling is 
afhankelijk van hun wens (huur/koop). In beide gevallen is een Bibobtoets aan 
de orde. Verkoop aan niet-zittende huurders is op basis van het huidige beleid 
niet mogelijk.

15. Overweegt het college een Bewonerscommissie in het leven te roepen en 
daarmee regelmatig overleg te voeren?
Antwoord: in het 'verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen 2019' is vastgesteld 
dat het al dan niet instellen van een bewonerscommissie een zaak is van de 
bewoners zelf. Wanneer bewoners een gedragen commissie oprichten, zal de 
gemeente de invulling van vrijkomende standplaatsen met deze commissie 
bespreken. Bij gebrek aan een dergelijke commissie baseert de gemeente de 
toewijzing op basis van de volgorde van de wachtlijst en op de uitkomst van 
een (eventueel) Bibob-traject.

16. Wordt er gewacht tot alle BIBOB trajecten zijn afgehandeld voor 
bewoners hun reeds bewoonde vak kunnen kopen?
Antwoord: wanneer er sprake is van een positief resultaat wordt de bewoner 
op de hoogte gesteld. In dat geval kan de grondverkoop worden afgerond. Er 
wordt dus niet gewacht tot alle Bibob trajecten zijn afgerond.

17. Nu het woonwagenkamp toch intensief wordt heringericht en is 
herstraat, welke maatregelen neemt het college om deze locatie 
energieneutraal te maken?
Antwoord: de gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en de 
standplaatsen op de woonwagenlocaties. Daarvoor worden dezelfde 
maatregelen genomen als vergelijkbare gemeentelijke eigendommen. De 
woonwagens zijn eigendom van de bewoners. Voor hen staan dezelfde 
gemeentelijke mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woning open 
als voor andere particuliere koopwoningen.

18. Welke afspraken zijn door de gemeente gemaakt met de bewoners en 
worden deze alle nagekomen? Bijvoorbeeld de aanleg van 
snelheidsdrempels, plaatsing van borden met de aanduiding woonerf en 
onderhoud van gemeentelijk eigendom?
Antwoord: de inrichtingstekeningen voor de Westlandse Langeweg zijn met de 
bewoners afgestemd. Deze zijn ook uitgevoerd. Het onderhoud aan de 
openbare ruimte en groen vindt op dezelfde basis plaats als in andere 
woonwijken.
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19. Waarom zijn er geen drempels aangelegd op de locatie 
Westlandselangeweg nabij de locatie van het woongebied 
woonwagenkamp binnen de bebouwde kom?
Antwoord: er zijn door de bewoners snelheid remmende maatregelen 
gevraagd. Daarom worden op korte termijn 2 drempels op het rechte stuk van 
de locatie Westlandse Langeweg aangebracht.

20. Kan de raad een afschrift van de verslagen met de woonwagenkamp 
bewoners en de lijst met gemaakte afspraken en wederzijdse 
toezeggingen ontvangen?
Antwoord: uit de voorgaande vragen leiden wij af dat uw vraag over 'verslagen' 
gesprekken inzake de herinrichting van de openbare ruimte betreft. De door 
bewoners, tijdens de gesprekken over de individuele standplaatsen, 
uitgesproken wensen ten aanzien van de openbare ruimte zijn verwerkt in het 
ontwerp. Uit die gesprekken zijn geen concrete toezeggingen ten aanzien van 
de inrichting van de openbare ruimte voortgekomen.

21. Is er de mogelijkheid om een extra woonwagen locatie in onze gemeente 
te vestigen, zoals iedere kern er straten of wijken bij krijgt om te 
voorzien in de vraag naar woningen?
Antwoord: voor wat betreft binnen de bebouwde kom: als de gemeenteraad 
daartoe besluit en budget beschikbaar stelt, dan kan daarvoor een procedure 
worden gestart. Voor wat betreft buiten de bebouwde kom: als de 
gemeenteraad daartoe besluit en budget beschikbaar stelt, dan kan daarvoor 
een procedure worden gestart, waarbij met de Provincie moet worden 
gesproken over het realiseren van nieuwe woningen in het buitengebied.

22. Wanneer kunnen we verwachten dat alle zaken en afspraken zoals 
afgesproken met de vaststelling van het vernieuwde Woonwagenbeleid 
2019 zijn voltooid.
Antwoord: voor de uitvoering van een aantal onderdelen van het 
woonwagenbeleid 2019 moet de gemeenteraad een nieuw voorstel worden 
gedaan. Deze voorstellen worden in de loop van 2022 aan uw raad voorgelegd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de voorzitter,
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