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Steenbergen, 5 april 2022

onderwerp Raadsvragen A-22096 Artikel 40 vragen 
"Opvang 8t hulp aan Oekraïners" VERZONDEN 0 7 APR. 2022

Geachte heer Remery,

Op woensdag 16 maart 2022 heeft u een raadsmededeling en persbericht 
ontvangen betreffende de "Opvang van- en hulp aan Oekraïners" in de gemeente 
Steenbergen. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft u Artikel 40 vragen 
gesteld.

Gezien de noodsituatie in Oekraïne wordt er in alle gemeenten van ons district 
naarstig gezocht naar en gewerkt aan opvangmogelijkheden. Hierdoor verandert 
de situatie soms. Dit geldt ook voor de berichtgeving die u van het college heeft 
ontvangen op 16 maart 2022. In de raadsmededeling van 22 maart 2022 bent u 
daarom opnieuw geïnformeerd.

De beantwoording van uw vragen liggen in lijn met de informatie die u verkregen 
heeft in deze raadsmededeling. Uw vragen worden hieronder herhaald en van 
een antwoord voorzien.

1. Is op korte termijn een veilige opvang van vluchtelingen op camping Mattenburg 
überhaupt mogelijk?

Antwoord: We streven ernaar om de opvang van Oekraïense vluchtelingen humaan, veilig 
en zorgvuldig te organiseren. Uit overleggen met de eigenaar Avoned van camping 
Matten burg is wat ons betreft gebleken dat dit initiatief geen soelaas biedt, omdat het niet 
voldoet aan de noodzakelijke criteria die we van meet af aan hebben benoemd, met name 
op het gebied van humaniteit en veiligheid. Daarnaast moeten initiatieven ook financieel 
realistisch zijn.

2. Hoe kan het zijn dat recente bewoners per direct dienen te vertrekken aangezien de 
veiligheidsrisico's niet meer te verantwoorden zijn maar vluchtelingen wellicht wel 
spoedig op deze camping gehuisvest worden? Kan dit verantwoord gebeuren?
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Antwoord: Avoned, de eigenaar van de camping, heeft vanwege bedrijfsmatige- en 
veiligheidsoverwegingen besloten de camping tijdelijk te sluiten. Zoals aangegeven in de 
beantwoording van vraag 1, zal camping Mattenburg niet ingezet worden voor de tijdelijke 
opvang van Oekraïense vluchtelingen.

3. Kunt u aangeven of de recent vertrokken bewoners van deze camping opvolgend 
passende huisvesting hebben gevonden danwel dat ze dakloos of zwervend zijn 
geworden?

Antwoord: Uit overleg met de directie van Avoned is duidelijk geworden dat zij ervoor 
zorgen dat alle bewoners worden geholpen naar alternatieve huisvesting. Momenteel krijgt 
de laatste bewoner op de camping, van Avoned, een aanbod van huisvesting.

4. Mochten ex bewoners dakloos zijn geworden, is dit dan niet schrijnend t.o.v. dat we 
een groep vluchtelingen terecht onderdak bieden terwijl hiertoe oud bewoners 
dakloos worden. Is hiertoe geen morele verplichting van de eigenaar om ook voor 
deze oud bewoners goede zorg te dragen kwa opvolgende huisvesting?

Antwoord: De gemeente is hier alert op en is in gesprek met Avoned om ervoor te zorgen 
dat zij hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de oude bewoners.

5. Opvolgend op vraag 4, kan 8« wil de gemeente hiertoe met eigenaar Avoned in 
gesprek?

Antwoord: De gemeente is hier alert op en is in gesprek met Avoned om ervoor te zorgen 
dat zij hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de oude bewoners. De laatste 
bewoner zoals benoemd in de beantwoording van vraag 3, wordt bijgestaan vanuit onze 
Vraagwijzer.

6. Camping Mattenburg en omgeving is bestemd als recreatief gebied. Inmiddels is 
geld gebudgetteerd en worden plannen gemaakt voor het verder recreatief 
ontwikkelen van dit gebied. Komt de recreatieve ontwikkeling van dit gebied nu in een 
ander daglicht te staan? Wordt het uitgesteld, stopgezet of vertraagd?

Antwoord: De recreatieve ontwikkeling van het gebied komt niet in een ander daglicht te 
staan want de locatie wordt niet ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De 
recreatieve ontwikkelingen hebben een relatie met het oude zwembad, fiets- en 
wandelvoorzieningen, het zichtbaar maken van het cultuurhistorisch verleden en de 
verbinding tussen het Schelde-Rijnkanaal en de kern Nieuw-Vossemeer. Deze ontwikkelingen 
lopen vooralsnog gewoon door.

7. Worden met de huidige eigenaar Avoned, de Veiligheidsregio en eventuele andere 
gremia duidelijke afspraken gemaakt over de totale verblijfsduur van vluchtelingen en 
de daaropvolgende terugkeer van toeristen en recreanten?

Antwoord: De locatie wordt niet ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en 
zal dan ook niet van invloed zijn op de terugkeer van toeristen en recreanten.
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8. Indien vluchtelingen veilig op camping Mattenburg kunnen worden opgevangen. 
Hoe lang zal deze periode dan maximaal zijn?

Antwoord: Camping Mattenburg wordt niet ingezet als opvanglocatie. Los daarvan mogen 
Oekraïners vrij reizen in ons land. Zij kunnen 90 dagen verblijven als toerist en deze termijn 
wordt, vanwege de oorlogssituatie, verlengd met 90 extra dagen. Nationaal wordt er 
momenteel opvang gezocht voor de middellange termijn van 3 tot 6 maanden. We sluiten 
niet uit dat deze periode verlengd zal worden, maar dat is nog niet bekend.

9. Wat is de recreatieve visie van eigenaar Avoned betreffende camping Mattenburg 
en omgeving?

Antwoord: 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 stacaravans/ chalets/ 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.

10. wordt door de gemeente samen met eigenaar Avoned gewerkt aan een 
gezamenlijke recreatieve ontwikkeling van het gebied? En zo ja kunt u hierover een 
nader inzicht geven en worden hierover nadere afspraken gemaakt?

Antwoord: Avoned heeft het voornemen bekend gemaakt om camping Mattenburg te 
revitaliseren, bij voorkeur binnen het huidige bestemmingsplan. Er is bestuurlijk 
kennisgemaakt met Avoned en ambtelijk gesprekken gevoerd over de mogelijkheden ter 
plaatse. Als blijkt dat het initiatief niet past binnen het huidige bestemmingsplan staat de 
gemeente open om het gesprek aan te gaan over het in passen van de ontwikkeling in de 
omgeving. Het initiatief dient dan in ieder geval aan te sluiten op de lopende (recreatieve) 
ontwikkelingen in het gebied.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

M.J.RfdeJongh, RA
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