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onderwerp Raadsvragen A-22029 ARTIKEL-40 vragen 
inzake de actuele ontwikkelingen op 
camping Mattenburg te Nieuw-Vossemeer

VERZONDEN 16 FEB. 2022

Geachte leden van de fracties van CDA, Volkspartij en Gewoon Lokaal,

U hebt op 17 januari 2022 artikel 40 vragen gesteld over de situatie rondom 
Camping Mattenburg in Nieuw-Vossemeer. In deze brief beantwoorden wij uw 
vragen.

Na een korte inleiding op de situatie hebben wij uw vragen hieronder herhaald.
Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

Inleiding
Camping Mattenburg in Nieuw-Vossemeer is de afgelopen járen een paar keer van 
eigenaar gewisseld. Inmiddels is Avoned eigenaar van de camping en bijbehorende 
horeca. De camping is onderdeel van het recreatieve uitloopgebied van Nieuw- 
Vossemeer. Het gebied waarvoor met de dorpsraad plannen zijn gemaakt om de 
aantrekkelijkheid op een aantal punten en manieren te verhogen. Het gebied maakt 
ook onderdeel uit van de voormalige Linie van de Eendracht. Het is daarmee een 
gebied dat vanuit verschillende perspectieven aandacht krijgt en tot een impuls voor 
de kern Nieuw-Vossemeer kan leiden. Om die reden is de gemeente erg betrokken op 
het gebied en met verschillende partijen (dorpsraad, Rijkswaterstaat, gemeente 
Tholen, campingeigenaar) in het gebied in gesprek. Inmiddels heeft de gemeente 
kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar van camping Mattenburg. De gemeente is blij 
met het feit dat een partij tijd, geld en energie in camping Mattenburg wil steken, als 
onderdeel van de opwaardering van een groter gebied dat van groot belang is voor de 
inwoners van Nieuw-Vossemeer.
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In dit licht gaan wij hieronder in op uw vragen.

Vraag 1: Bent u bekend met het schrijven van Avoned (eigenaar camping) aan de 
gebruikers/standplaatshouders? Het onderwerp van deze brief is: Sluiting camping op 
1 maart 2022.
Antwoord 1: Het schrijven heeft ons bereikt via de (sociale) media.

Vraag 2: Was u vooraf reeds geïnformeerd door Avoned?
Antwoord 2: We zijn vooraf niet geïnformeerd door Avoned over het voornemen om het 
bericht uit te sturen. Het bericht van Avoned heeft ons dan ook verrast. Het college heeft 
direct na bekendmaking van het bericht contact opgenomen met Avoned voor het maken 
van een bestuurlijke afspraak. Deze afspraak heeft inmiddels plaats gevonden op 
donderdag 21 januari 2022.

Vraag 3: Wat is de recreatieve/toeristische visie van de nieuwe eigenaar. Wat zijn ze 
van plan met de camping en past dat in de recreatieve en toeristische visie van de 
gemeente Steenbergen.
Antwoord 3: Avoned ziet recreatieve potentie in camping Mattenburg en het aangrenzende 
gebied. Ze zijn voornemens om de camping daarom te revitaliseren door er onder andere 
nieuwe chalets 7 tenten op te plaatsen. Daarnaast onderzoeken zij welke waarde ze aan het 
gebied kunnen toevoegen. Het revitaliseren van de camping kan tot een impuls leiden voor 
de leefbaarheid van Nieuw-Vossemeer en sluit aan bij de recreatieve en toeristische visie 
van de gemeente Steenbergen.

In dit schrijven geven zij aan de het restaurant/bowlingbaan per januari 2022 gesloten 
is en dat dit pand niet verzekerd kan worden. Tevens geven zij aan dat de elektra is 
afgekeurd en dat daardoor de elektra wordt afgesloten per 1 maart 2022 en dat alle 
campingeigenaren er thans staan op eigen risico omdat het geheel in deze toestand 
niet verzekerd kan worden.

Vraag 4: Bent u bereid om alle bewijsstukken hieromtrent op te vragen om te oordelen 
of bovenstaande conclusies juist zijn.
Antwoord 4: In het bestuurlijk overleg heeft Avoned laten weten dat ze in het bezit zijn van 
de rapportages over de uitgevoerde onderzoeken en dat ze het contact met de verzekeraar 
schríftelijk zullen laten bevestigen. Het is niet aan de gemeente om deze rapportages te 
beoordelen.

Vraag 5: Als de elektra volledig is afgekeurd, welk risico lopen de eigenaren in de 
periode van heden tot en met 1 maart?
Antwoord 5: Avoned heeft aangegeven dat zij de veiligheid van de standplaatshouders en 
bezoekers niet kunnen garanderen. Vanwege de slechte conditie van de 
elektriciteitsvoorziening kunnen incidenten plaatsvinden, met lichamelijk letsel als gevolg. 
Dat risico willen ze uitsluiten.

Vraag 6: Is er sprake van permanente bewoning en raken door deze situatie hun 
woonhuis kwijt waardoor ze dakloos worden en hoe worden deze (families met evt 
kinderen) begeleidt naar vervangende woonruimte?
Antwoord 6: Het is niet toegestaan om op deze locatie permanent te wonen. Er is 
gecontroleerd of er inschrijvingen zijn op het adres van de camping, dit is niet het geval.
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Uit het bestuurlijk gesprek metAvoned is gebleken dat zij met alle standplaatshouders in 
gesprek zijn. Daaruit is ook gebleken dat er toch mensen permanent verblijven. Avoned 
zoekt samen met deze standplaatshouder naar een maatwerkoplossing. Indien deze 
mensen zijn ingeschreven in de gemeente Steenbergen zal de gemeente ook haar rol hier in 
oppakken.

Vraag 7: Kunt u bovenstaande informatie voor genoemde data verstrekken zodat de 
ongeruste campinggasten vooraf de nodige informatie hebben.
Antwoord 7: In een tussenbericht hebben we u laten weten dat we de informatie niet voor 
20 januari 2022 konden verstrekken.

Vraag 8: Betreft het tijdelijke sluiting en zo ja wanneer wordt de camping naar 
verwachting weer geopend?
Antwoord 8: Avoned heeft de camping aangekocht met de intentie om er een vitaal 
vakantiepark van te maken. Dit zullen ze gefaseerd aanpakken waarbij ze verwachten dat 
dit in totaal ongeveer twee jaar duurt. De sluiting van de camping betreft dan ook een 
tijdelijke sluiting. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de camping haar deuren weer 
zal openen.

Vraag 9: Hoe ziet gemeente haar rol in deze kwestie?
Antwoord 9: In het kader van de sluiting van de camping is het aan Avoned om dit in goede 
banen te leiden. In het kader van de herontwikkelingen is de gemeente Steenbergen 
bevoegd gezag. Tijdens het bestuurlijk gesprek is er met Avoned afgesproken dat we elkaar 
op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en dat we op korte termijn een vervolg 
afspraak in plannen om de toekomstplannen te bespreken. Deze afspraak staat op 75 
februari 2022 ingepland.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenberg* 
de secretaris, c de loco-bu
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