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Voorwoord
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft Research voor Beleid in samenwerking met OpdenKamp Adviesgroep een aantal onderdelen van de Wet op de
Openluchtrecreatie (WOR) geëvalueerd. De evaluatie richtte zich met name op de zogenoemde
kampeerregelgeving. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek.
In de evaluatie lag de nadruk op het vaststellen van de doorwerking van de kampeerregelgeving
in het gemeentelijk beleid. De vraag of de WOR geleid heeft tot meer gemeentelijke beleidsvrijheid en een vergroting van de diversiteit aan kampeervormen stond daarbij centraal. Hoofdstuk 2
gaat hierop uitvoerig in. Verder wordt in het rapport aandacht besteed aan de handhaving van het
Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen (hoofdstuk 3) en behandelen we
de reacties op het verzoek van belangenorganisaties het kleinschalig kamperen te verruimen en
het overnachten in kampeerauto’s op openbare parkeerplaatsen toe te staan (respectievelijk de
hoofdstukken 4 en 5). Voorafgaand aan de inhoudelijke hoofdstukken zijn ‘op de blauwe pagina’s’
de resultaten van het onderzoek kort samengevat en worden enkele beleidsmatige conclusies
getrokken.
Van de zijde van Research voor Beleid zijn de werkzaamheden verricht door Andrea Candia
Mahn, Martine Olde Wolbers en André Oostdijk. Paul Post en Marc Klieverik zijn vanuit OpdenKamp Adviesgroep bij het onderzoek betrokken geweest. De algehele projectleiding was in handen van André Oostdijk. De onderzoekers zijn ondersteund door een begeleidingscommissie
waarin de volgende leden zitting hadden:
· mw. drs . M.M. Groet (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij);
· dhr J. van Herk (VEKABO);
· dhr drs. W.C. Kuijper (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij);
· dhr drs. W. Kuipers (ministerie van Economische Zaken);
· dhr drs. L. Noordam (Rijksplanologische Dienst);
· dhr mr. M.P.J.M. Pinckaers (ANWB);
· mw. mr. M. van Steenis (VNG);
· dhr D.J. Verstand (RECRON);
· dhr drs. A.J. van der Velden (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; voorzitter);
· mw. mr. L. Wensing (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij);
· dhr drs. J.W. van Wijngaarden (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).
Wij willen hen bedanken voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties.

André Oostdijk
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Paul Post
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Samenvatting en conclusies
Doelstellingen evaluatie
Op 1 november 1997 liep de overgangstermijn af tussen de oude Kampeerwet en de nieuwe Wet
op de openluchtrecreatie (WOR). Dat wil zeggen dat de gemeenten vanaf die datum de regels
van de nieuwe WOR moeten toepassen in de uitvoering van het kampeerbeleid. Het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, verantwoordelijk voor de WOR, wil nu - 4 jaar na het
van kracht worden van de bepalingen van de WOR - inzicht krijgen in de wijze waarop aan het
kampeerbeleid in de praktijk uitvoering wordt gegeven. Een landelijk overzicht was tot nu toe niet
beschikbaar.
Aan Research voor Beleid en OpdenKamp ADVIESGROEP is opdracht gegeven een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de doorwerking van de WOR met betrekking tot het onderdeel kampeerregelgeving. Andere onderwerpen die in de WOR worden geregeld, zoals jachthavens en
volkstuinen waren geen object van onderzoek. De werkzaamheden zijn in de periode november
en december 2001 uitgevoerd en bestonden uit een dossierstudie, een schriftelijke enquête onder
alle gemeenten (met een zeer hoge respons van 66%) en het afnemen van een groot aantal diepte-interviews met vertegenwoordigers van gemeenten, andere overheden, belangenorganisaties
en natuur- en wegbeheerders.
In het onderzoek naar de evaluatie van de kampeerregelgeving van de WOR was in de eerste
plaats de vraag aan de orde naar de doorwerking van de WOR in het gemeentelijk beleid. Hebben de gemeenten de nieuwe kampeerregelgeving in de praktijk gebracht (doorwerking) en heeft
dit geleid tot de beoogde effecten (vergroten van beleidsvrijheid voor de gemeenten en vergroten
van de diversiteit in kampeeraanbod)? Daarnaast is aandacht besteed aan de handhaving van
het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen, de vraag of het ‘kamperen
bij de boer’ verruimd kan worden en of het toegestaan moet worden in kampeerauto’s op openbare parkeerplaatsen te overnachten. Hieronder komen de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek aan de orde.
Vormen van verblijfsrecreatie zijn divers
De meeste Nederlandse gemeenten kennen verblijfsrecreatie, veelal in de vorm van kamperen,
op hun grondgebied. Het aantal verblijfsrecreatievormen in de onderzochte gemeenten is divers.
Ruim drie vierde van de gemeenten beschikt over een kampeerterrein met vergunning, twee derde kent kleinschalige kampeerterreinen binnen de gemeentegrenzen, terwijl bijna de helft beschikt over zomerhuiscomplexen en groepsaccommodaties. Een kleine minderheid van de
gemeenten (9%) geeft aan dat geen enkele vorm van verblijfsrecreatie in de gemeente voorkomt.
Gemiddeld beschikken de gemeenten over 3,1 vormen van verblijfsrecreatie, waarvan 2,2 gerelateerd zijn aan kamperen.
Doorwerking van de WOR is beperkt
De doorwerking van de WOR in het gemeentelijk kampeerbeleid hebben we afgemeten aan de
mate waarin vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen, die onder de oude Kampeerwet zijn
verleend, inmiddels opnieuw zijn beoordeeld en al dan niet zijn verleend op basis van de WOR.
Gebleken is dat er nog relatief veel vergunningen en ontheffingen niet zijn aangepast aan de regelgeving van de WOR en nog steeds gebaseerd zijn op de oude Kampeerwet. In ongeveer de
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helft van de gevallen geven de gemeenten aan dat die nieuwe beoordeling geheel of gedeeltelijk
heeft plaatsgevonden.
WOR heeft weinig prioriteit in gemeentelijk beleid en in beleid van andere overheden
Aan de uitvoering en handhaving van de WOR blijkt in het gemeentelijk beleid slechts een zeer
bescheiden plaats te worden toegekend. Voor de hiermee samenhangende taken is nauwelijks of
geen personeelsformatie beschikbaar. De taken worden in de regel ‘meegenomen’ met andere
werkzaamheden die de gemeente uitvoert, zoals ruimtelijke ordening, economisch beleid en
dergelijke.
Positiever zijn de resultaten van de beleidsvastlegging door de gemeenten. Dit heeft veelal plaats
gevonden in de vorm van een beleidsnotitie of –nota, die in doorgaans tijdens of kort na de overgangstermijn van de inwerkingtreding van de WOR is verschenen. Op herinvoering van een ve rplichte kampeerverordening zitten maar weinig gemeenten te wac hten.
Ook de provincies besteden in de praktijk weinig aandacht aan het kamperen. Woordvoerders
gaven aan de uitvoering van de kampeerregelgeving te beschouwen als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De provinciale betrokkenheid is beperkt tot de mogelijkheid in het belang van
de natuur- en landschapsbescherming gebieden aan te wijzen waar het kamperen wordt beperkt.
Artikel 14 van de WOR geeft daarvoor een formele grondslag. Verder geeft de provincie in het
kader van het ruimtelijk beleid (streekplan) richting aan de gemeentelijke bestemmingsplannen en
aan de daarin te bieden mogelijkheden of beperkingen voor kamperen. De provinciale woordvoerders stellen dat hun rol met betrekking tot kamperen ook tot die onderwerpen beperkt blijft.
Gemeenten merken in de meeste gevallen op dat het kampeerbeleid in overeenstemming is met
het streekplan.
Regionale afstemming van beleid – al dan niet in de vorm van recreatieschappen – vindt doorgaans plaats. De afstemming kan het karakter hebben van het concipiëren van een beleidsnota
of het maken van afspraken over het omgaan met specifieke kampeervormen, zoals het kamperen bij de boer.
Over de kwaliteit van afstemming van de WOR met andere wetgeving laten de gemeenten zich
verschillend uit. Met kampeerondernemers wordt periodiek, zij het weinig frequent, overleg gevoerd.
WOR vergroot de gemeentelijke beleidsvrijheid
De WOR biedt gemeenten een ruimte mate aan beleidsvrijheid om lokaal maatwerk te bieden
aan de vormgeving en uitvoering van het kampeerbeleid. De gemeenten ervaren dit ook zo. De
WOR is voor de gemeenten een werkbare wet die hen niet voor beleidsproblemen plaatst.
Géén vergroting van de diversiteit in het aanbod
De beleidsvrijheid die gemeente hebben, heeft niet heeft geleid tot vergroting van de diversiteit
aan kampeermogelijkheden. Ten opzichte van de Kampeerwet heeft de WOR weinig verandering
gebracht. Het kamperen bij de boer blijkt nog het meest de aandacht te hebben gekregen. Deze
vorm van kleinschalig kamperen is duidelijk toegenomen sedert de Kampeerwet. Het zogenoemde ‘vrij kamperen’ (kleinschalig kamperen buiten kampeerterreinen) komt daarentegen weinig
voor. De verklaring daarvoor kan zijn dat veel gemeenten niet beschikken over een kampeerver-
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ordening. Deze verordening is op grond van de WOR vereist om vrij kamperen toe te kunnen
staan.
Weinig kritisch
Gemeenten blijken verder weinig kritisch te zijn bij het verlenen van vergunning of ontheffing.
Toetsing van het reglement ten behoeve van de rechtsbescherming van de kampeerder vindt in
een minderheid van de gevallen plaats. Intrekken of weigeren van een vergunning of ontheffing
gebeurt zelden. Het in de WOR loslaten van de kampeerregelgeving voor zomerhuiscomplexen
en groepsaccommodaties is niet adequaat opgevangen door toepassing van de geldende bouwregelgeving.
Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen
Het Besluit heeft in de praktijk een beperkte invulling gekregen waardoor een diepgaande evaluatie van de werking ervan niet nodig was. De evaluatie was met name gericht op de relatie met
aanpalende wet- en regelgeving en de werkwijze van de handhavende instanties die in dat verband actief zijn. De vraag daarbij was of de aspecten veiligheid, gezondheid en hygiëne adequaat
zijn geregeld.
Handhaving van het Besluit door de diverse betrokken instanties laat te wensen over
Voor de handhaving van de kampeerregelgeving en de controle op de naleving ervan is de gemeente als bevoegd gezag aangewezen. Gebleken is dat aan de controle van de zijde van gemeenten in het algemeen beperkt aandacht wordt besteed. De gemeenten hebben daarvoor niet
of nauwelijks structurele capaciteit uitgetrokken. Bovendien zijn in veel gevallen de vergunningen
en ontheffingen nog niet aangepast aan de WOR, zodat adequate handhaving van de regels in
die gevallen op voorhand onmogelijk is. Bij gemeentelijke diensten, zoals bouw- en woningtoezicht, wordt aan kampeerterreinen geen prioriteit toegekend. Eerst moeten achterstanden op andere aandachtsvelden, zoals horeca-instellingen en dergelijke worden weggewerkt voordat men
aan kampeerterreinen toekomt.
Het beeld van de handhaving door andere instanties dan de gemeenten is niet gunstiger. Instanties als de Algemene Inspectiedienst, Rijkswaterstaat, Inspectie Gezondheidszorg en de Keuringsdienst van Waren gaven aan niet op kampeerterreinen te controleren en weigerden om die
reden medewerking aan het onderzoek. Andere instanties gaven aan die controle alleen op
specifieke onderwerpen, zoals op legionellabestrijding of op de opslag van milieugevaarlijke
stoffen, uit te voeren. Instanties die regelmatig op kampeerterreinen controles uitvoeren zijn
bijvoorbeeld Brandweer en GGD. De politie treedt doorgaans alleen op tegen illegaal kamperen
buiten de toegestane locaties.
Afstemming van de handhaving vindt niet plaats
Vanuit andere wet- en regelgeving komen diverse controlerende instanties op campings. Deze
handhaven op deelterreinen (legionella in watersystemen, opslag gevaarlijke stoffen, veiligheid
speeltoestellen, zweminrichtingen en dergelijke). Onderlinge afstemming of bundeling van controles vindt in de regel niet plaats. Voor de kampeerondernemer is het moeilijk een goed en actueel
overzicht te hebben van de verschillende eisen waaraan moet worden voldaan. De regelgeving
wordt door hen als complex ervaren.
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Risicovelden
Risicovelden waaraan volgens de geïnterviewde controlerende instanties vooral aandacht moet
worden besteed zijn legionellabestrijding in drink- en badwater en brandbeveiliging. Naar verwachting kan, gelet op de aandacht die daaraan nu wordt gegeven, ten aanzien van de legionellabestrijding binnenkort gesproken worden van een beheerste situatie. Op het gebied van
brandbeveiliging op kampeerterreinen, mede in verband met de opslag van brand- en milieugevaarlijke stoffen, is een beheerssituatie in het algemeen nog niet bereikt. Ontploffing- en brandgevaar is als gevolg daarvan aanwezig, vooral op campings waar kampeermiddelen dicht op
elkaar staan. Aan het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen wordt weinig toegevoegde waarde toegekend ten opzichte van aanpalende wet- en regelgeving.
Verruimen van het ‘kamperen bij de boer’
De WOR bepaalt dat vrijstelling of ontheffing verleend kan worden voor het houden van een
kampeerterrein voor ten hoogste 10 kampeermiddelen (in het spraakgebruik veelal aangeduid als
‘kamperen bij de boer’). Gedurende korte perioden kunnen gemeenten toestaan dit aantal te verhogen tot maximaal 15. De centrale vraag van dit deelonderzoek was of het verzoek van de
Stichting Vrije Recreatie en de VEKABO om de beperking voor de korte periode te laten vervallen, gehonoreerd kan worden.
Kamperen bij de boer is de meest voorkomende vorm van kleinschalig kamperen. Over de wenselijkheid het aantal standplaatsen te verruimen tot 15 plaatsen gedurende het gehele kampeerseizoen in plaats van de ‘korte perioden’, wordt verdeeld geoordeeld. Hoewel het aantal
voorstanders groter is dan het aantal tegenstanders, is het aantal gemeenten dat hier neutraal
tegenover staat zo groot dat er gesproken kan worden van duidelijk verdeelde standpunten. Een
duidelijke meerderheid voor of tegen is niet aanwezig.
Als belangrijke tegenargumenten worden genoemd: vermindering van kleinschalig karakter kamperen, verlies van element piekopvang, natuur en landschap, ruimtelijke ordening, milieu en
volksgezondheid en concurrentiepositie bedrijven. Als belangrijke argumenten vóór verruiming
gelden verbetering handhaafbaarheid, inspelen op de groeiende vraag, productverbetering en –
vernieuwing, de al aanwezige ruimte en voorzieningen goed benutten, bijdrage aan de plattelandsvernieuwing. Ook voeren voorstanders aan dat ondernemers gebaat zijn met een eenduidige heldere wetgeving die overal gelijk wordt uitgevoerd. Ondernemers stellen dat de recreant
absoluut niet begrijpt waarom er de ene week 15 mogen staan en de andere week 10.
Positie van kampeerauto’s
In tegenstelling tot de ons omringende landen is het niet toegestaan in een kampeerauto op
openbare parkeerplaatsen te overnachten. De vraag was of – en zo ja onder welke voorwaarden
– dit alsnog toegestaan kan worden.
Meer dan de helft van de gemeenten en ook het merendeel van de geïnterviewde andere overheden, natuur- en wegbeheerders wil niet aan het verzoek voldoen. Hun standpunt is dat er voldoende voorzieningen voor kampeerauto’s op kampeerterreinen aanwezig zijn. De vergelijking
met de situatie in het buitenland gaat naar hun oordeel voor de Nederlandse situatie met de veel
kortere reisafstanden niet op.
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Gemeenten die van oordeel zijn dat er onvoldoende voorzieningen voor kampeerauto’s beschikbaar zijn, kunnen daarin binnen het raamwerk dat de WOR biedt voorzien. Een meerderheid van
de gemeenten en de geïnterviewde instanties vindt dat de beoordeling daarvan moet (blijven) liggen bij de gemeenten en dat dit niet op landelijk niveau geregeld moet worden.
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Beleidsmatige conclusies en aanbevelingen
De onderzoekresultaten geven aanleiding op een aantal punt en verbetering te brengen in de uitvoering van de kampeerregelgeving. Voor verschillende onderwerpen die in het onderzoek naar
voren zijn gekomen, signaleren we aandachtspunten en formuleren we aanbevelingen voor ve rbetering. Uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van de verbeteringen berust bij de gemeenten. De huidige WOR biedt daarvoor een goed en werkbaar kader.
1. Vergroten van de gemeentelijke beleidsaandacht voor kamperen
De mate waarin gemeenten aandacht geven aan kamperen wordt vooral beïnvloed door de omvang van de aanwezige verblijfsrecreatie en van de menskracht die daarvoor ingezet wordt.
Vooral op de inzet van capaciteit blijken de gemeenten laag te scoren. Dit heeft onder meer tot
achterstanden geleid in het aanpassen van vergunningen en ontheffingen en leidt ook tot problemen in de handhaving van de kampeerregels.
Aanbevolen wordt de formatieproblemen op te vangen door binnen het gemeentelijk apparaat
dwarsverbanden aan te brengen tussen diensten en medewerkers die zich bezig houden met bijvoorbeeld het vergunningenbeleid, ruimtelijke ordening, milieubeleid, bouw- en woningtoezicht en
handhaving. Om de kampeerproblematiek bij nieuwe medewerkers te introduceren, is de VNGpublicatie uit de zogenoemde ‘groene reeks’ nog steeds goed bruikbaar. Door het aanbrengen
van dwarsverbanden in de organisatie kan ook een betere afstemming worden gerealiseerd tussen de gemeentelijke taken inzake de WOR en de taken op het terrein van andere wetten en besluiten die een relatie hebben met kamperen. De gemeenten die de eerder verleende
vergunningen en ontheffingen nog niet hebben aangepast aan de kampeerregelgeving van de
WOR zullen hieraan, als bevoegd gezag, hoogste prioriteit moeten geven, wil de regelgeving geloofwaardig blijven.
2. Vergroten diversiteit in aanbod
De gemeente bepaalt zelf hoe zij het kampeerbeleid in de gemeente vormgeeft en uitvoert en
welke kampeervormen zij wil toelaten. De onderzoekers kunnen en willen daarover geen uitspraken doen. Wel bevelen we aan door middel van de uitkomsten van onderzoeken als deze, gemeenten opmerkzaam te maken op de mogelijkheden die de WOR biedt en daarmee een
discussie in de gemeente los te maken over de mate waarin men op die mogelijkheden wil en kan
inspelen.
Het landelijk gebied is aan grote veranderingen onderhevig. Naast de landbouw als grootste
grondgebruiker gaat groeiende aandacht uit naar andere functies van het landelijk gebied, zoals:
natuur, landschap, waterbeheer en recreatie en toerisme. Het landelijk gebied is bij uitstek de
ruimte waar gekampeerd wordt. De veranderingen in functie en gebruik van dat gebied kan een
reden zijn anders om te gaan met de vormgeving van het gemeentelijk kampeerbeleid dan tot nu
toe. Verblijfsrecreatie kan een bijdrage geven aan impulsen voor de vernieuwing van het landelijk
gebied (fysiek, economisch en sociaal). Vooral de vraag naar ruimte voor kleinschalige vormen
van kamperen is groeiende. In alle gevallen is een goede koppeling aan het beleid voor de ruimtelijke ordening een voorwaarde om dat kampeerbeleid zorgvuldig af te stemmen met andere belangen en functies voor grondgebruik in de gemeente.
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3. Beter regelen van de aspecten veiligheid, gezondheid en hygiëne
Aanbevolen wordt met gemeenten en de VNG in overleg te treden om te bezien hoe verbetering
kan worden gebracht in de handhaving van de kampeerregelgeving en, waar dat nog niet is gebeurd, het in overeenstemming brengen van vergunningen en ontheffingen met de regels van de
WOR. Daarin zal met name voorlichting aan uitvoerende diensten moeten worden gegeven over
de risico’s op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid (vooral brandveiligheid) op campings. Een betere samenwerking tussen de gemeentelijke uitvoerende diensten onderling en tussen verschillende handhavende instanties die zich bezighouden met vergunningverlening,
ruimtelijke ordening, milieu en dergelijke is gewenst.
De kampeerondernemer moet beter op de hoogte worden gebracht van de complexe regelgeving
waarmee zij op hun kampeerterreinen te maken hebben. Met de brancheorganisaties dient overlegd te worden over de verbetering van voorlichting aan de ondernemers. Zij zouden in ieder geval de beschikking moeten krijgen over een actueel overzicht van alle relevante milieu- en
veiligheidseisen die voor het bedrijf gelden. Verder zouden ondernemers bij voorkeur te maken
moeten krijgen met één overheidsloket voor controle en handhaving. Het lijkt logisch een dergelijk
loket te vestigen bij de gemeente. Dit vereist afstemming met andere instanties.
Voor de kampeerders moet goed herkenbaar aangegeven worden aan welke gezondheids -, milieu- en veiligheidseisen de camping waarop men verblijft moet voldoen en wanneer daarop voor
het laatst is gecontroleerd. Aldus kan er een soort veiligheidskeuring (of APK) voor campings ontstaan die tevens basis kan zijn voor een vorm van veiligheidscertificering.
De diverse instanties die uit een oogpunt van verschillende wetten en voorschriften op campings
controleren, zouden die controles beter op elkaar moeten afstemmen en bundelen in gerichte periodieke acties.
4. Verruimen kamperen bij de boer
Eén van de onderzoeksvragen was of ‘het kamperen bij de boer’ verruimd kan worden naar 15
plaatsen gedurende het gehele kampeerseizoen in plaats van de korte perioden die de WOR
thans aan de gemeenten toestaat om voor te kiezen.
Tegenstanders van de verruiming voeren aan dat een eventuele uitbreiding van de termijn ten
koste zal gaan van het kleinschalig karakter van het kamperen bij de boer. Zij vrezen dat het loslaten van de korte perioden voor piekopvang in de praktijk zal leiden tot permanente standplaatsen of de komst van stacaravans. Deze vormen van kamperen sporen niet met de
oorspronkelijke doelen van het kamperen bij de boer. In onze optiek is aan genoemde bezwaren
tegemoet te komen wanneer gemeenten aan de ontheffing voorwaarden en voorschriften verbinden met betrekking tot landschappelijke inpassing, aanwezigheid voorzieningen en afmetingen
van toe te laten kampeermiddelen (om stacaravans te weren).
Een ander bezwaar dat naar voren is gebracht, betreft de concurrentiepositie van vergunningplichtige bedrijven. Een aantal respondenten is van mening dat deze wordt verzwakt wanneer de
termijn waarin het aantal kampeermiddelen mag worden uitgebreid wordt verlengd. Wij zijn van
mening dat dit argument niet op landelijke schaal is te wegen of tegen te gaan. Ook bij tien kampeermiddelen zou dat namelijk al kunnen gelden, terwijl geenszins kan worden aangetoond dat
de concurrentiepositie bij 15 plaatsen automatisch slechter zou worden dan bij tien. De concurrentieverhouding tussen bedrijven wordt immers door vele factoren bepaald. Uiteindelijk is de
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vraag van de consument (de recreant) doorslaggevend en die vraag tendeert naar verruiming van
de mogelijkheden naar kleinschalig kamperen, waaronder kamperen bij de boer.
Voorstanders van het gedurende het gehele kampeerseizoen kunnen toestaan van 15 kampeermiddelen, wijzen op de vergroting van de handhaafbaarheid, op het inspelen op de marktontwikkeling, op de verbeterde mogelijkheden voor productverbetering en op de bijdrage aan de
plattelandsvernieuwing. Verschillen in uitvoering worden daardoor weggenomen en er ontstaat
grotere duidelijkheid voor de ondernemer en voor de recreant. Deze argumenten spreken ons
aan. Ook wij zien geen doorslaggevende argumenten waarom het kunnen toestaan van 15 kampeermiddelen gedurende het gehele kampeerseizoen bezwaarlijker zou zijn dan het kunnen toestaan van 15 kampeermiddelen gedurende korte perioden. In alle gevallen blijft de keuze of van
die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt immers de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Gezien het voorgaande zijn er twee opties.
• De huidige situatie blijft gehandhaafd hetgeen betekent dat de mogelijkheid van verruiming
naar 15 plaatsen beperkt blijft tot de door de gemeente per kalenderjaar vast te stellen korte
perioden (conform artikel 8, lid 3 van de WOR);
• De beperking van de korte perioden komt te vervallen. Dit betekent dat gemeenten het aantal
toe te laten kampeermiddelen kunnen verhogen tot maximaal vijftien gedurende het gehele
kampeerseizoen.
Wij zijn voorstander van laatstgenoemde optie hetgeen betekent dat - op grond van de geldende
jurisprudentie - de wet zal moeten worden gewijzigd.
5. Géén wijziging gewenst van de positie van kampeerauto’s
Voor een wijziging van de WOR, zoals die is gevraagd door kampeerautobezitters, is geen steun
te vinden. Als gemeenten aanvullende mogelijkheden voor kampeerauto’s willen bieden, biedt de
huidige regelgeving van de WOR, onder andere via artikel 15, voldoende mogelijkheden.
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1

Achtergrond

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen en inhoud van de Wet op de openluchtrecreatie (WOR).
Tevens komen de aanleiding voor de evaluatie en de onderzoeksvragen aan de orde. Het hoofdstuk sluit af met een korte leeswijzer.

1.1

Beleidscontext

WOR in historisch perspectief
De opkomst van recreatie en toerisme leidde in 1946 tot de oprichting van de Stichting Nederlandse Kampeerraad die de coördinatie van het beleid van de rijksoverheid, de lagere overheden
en de particuliere organisaties op het gebied van recreatie en toerisme ten doel had. Advisering
aan de gemeenten over het kampeerbeleid was een belangrijke taak van de Stichting omdat het
kampeerbeleid ook in die dagen al een zaak van de gemeenten was. Het kamperen regelden
gemeenten autonoom in de gemeentelijke kampeerverordening die door Uitgeverij Samsom in
een uniform model was gegoten en breed toepassing vond. Voor de hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerplaatsen werden de door de Stichting ontwikkelde richtlijnen algemeen toegepast.
Met ingang van 21 december 1984 trad de Kampeerwet gedeeltelijk in werking. De belangrijkste
bepalingen hadden betrekking op de hygiëne en gezondheid op kampeerterreinen, de garantie
van een minimum aan kampeervrijheid en de bescherming van de kampeerder als consument.
De Wet voorzag in artikel 10 in een gemeentelijke verplichting tot het vaststellen van een kampeerverordening. Hieraan was - blijkens een in 1989 uitgevoerde enquête - door 94% van de betreffende gemeenten voldaan. In de meeste gevallen werd daarvoor de modelverordening van de
VNG gevolgd. De Wet bevatte voorts bepalingen betreffende vergunningen en vrijstellingen. Art ikel 13 voorzag in een AMvB gezondheid en veiligheid, die op 21 december 1987 in werking trad.
Betekenis verblijfsrecreatie
In de Beleidsbrief Toerisme en Recreatie die de Staatssecretaris van LNV, samen met haar collega van Economische Zaken, op 4 juli 2001 aan de Tweede Kamer zond, wordt onder meer de betekenis van de verblijfsrecreatie geschetst. Gesteld wordt dat circa 50% van de Nederlanders tenminste éénmaal per jaar vakantie houdt
in eigen land. De behoefte aan ruimte voor verblijfsrecreatie groeit daarbij nog steeds. Uit recente cijfers van de
vereniging RAI blijkt dat er in het jaar 2000 meer kampeermiddelen zijn verkocht dan in enig ander jaar, namelijk 23.500 toercaravans, 2.500 stacaravans, 5.000 vouwwagens en 750 campers; totaal meer dan 31.000.
Conform de opgave in de VIJNO is ongeveer 15.000 hectare aan additionele ruimte voor recreatieverblijven
nodig. Naast ruimte voor het accommoderen van nieuwe kampeermiddelen is vooral ruimte nodig voor de kw aliteitsverbetering van de bestaande verblijfsrecreatieverblijven in ons land. In een aantal gevallen komen exploitanten van kampeerterreinen in bedrijfseconomische problemen omdat zij niet kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld
omdat het bedrijf binnen de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Nagegaan zal worden of verplaatsing van dergeli jke bedrijven tot de mogelijkheden behoort. De benod igde ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de verblijfsrecreatie zullen in het tweede Structuurschema Groene Ruimte een nadere invulling krijgen in afweging
met andere functies.
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De Kampeerwet was een gedetailleerde wet die gemeenten relatief weinig beleidsvrijheid bood.
Verder deed zich op andere terreinen dan het kamperen, zoals de waterrecreatie en het tuinieren
op volkstuinen, de behoefte voor aan wetgeving. Voorts diende de financiering van de openluchtrecreatie via een stelsel van specifieke uitkeringen wettelijk te worden verankerd. Hetzelfde gold
voor de instelling van een adviesraad voor de openluchtrecreatie, als opvolger van de Kampeerraad. Teneinde onder meer deze zaken te regelen werd op 25 januari 1990 daartoe een voorstel
van Wet op de openluchtrecreatie ingediend. In dit voorstel werkte het toenmalige regeringsbeleid
dat gericht was op decentralisatie en deregulering sterk door. Als gevolg hiervan vallen zomerhuizen, zomerhuiscomplexen en groepsaccommodaties niet meer onder de kampeerregelgeving.
Wet op de Openluchtrecreatie
De WOR is vanaf 1 november 1995 volledig in werking getreden1 en vervangt de Kampeerwet die
sinds 1984 van kracht was. In de praktijk gold een overgangstermijn van de “oude” naar de
“nieuwe” wet van twee jaar (dus tot medio november 1997). Op grond van de WOR kunnen gemeenten het aanbod van kampeerfaciliteiten en het kamperen binnen de gemeentegrenzen reguleren. De centrale doelstellingen van de WOR zijn de volgende.
· Beleidsvrijheid van gemeenten vergroten, waardoor beter ingespeeld kan worden op plaatselijke omstandigheden. De WOR beoogt slechts die onderwerpen te regelen waarvoor op enigerlei wijze landelijke regelgeving noodzakelijk wordt geacht. Voor het overige laat de wet de
bevoegdheden van de andere overheden onverlet.
· Meer diversiteit in het aanbod realiseren door verschillende kampeervormen met een eigen
regime te onderscheiden.
Om deze doelstellingen te realiseren biedt de WOR gemeenten een raamwerk, waarbij het aan
hen zelf is nadere invulling te geven aan het kampeerbeleid. Om als gemeente adequaat in te
kunnen spelen op aanvragen voor een vergunning, vrijstelling of ontheffing, is het van belang te
weten wat de gemeente met verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrenzen wil. Dit niet alleen ten
aanzien van de huidige situatie, maar ook met het oog op toekomstige gewenste en ongewenste
ontwikkelingen. De verschillende kampeervormen die in de wet worden onderscheiden, vragen
daarbij ieder om gemeentelijk beleid. Daarbij kan het gewenst zijn dat gemeenten in regionaal
verband gezamenlijk invulling geven aan het kampeerbeleid.
Uitgangspunt van de WOR is dat het houden van een kampeerterrein verboden is zonder gemeentelijke toestemming2. Op basis van een gemeentelijke vergunning, vrijstelling of ontheffing is
het toegestaan een kampeerterrein te houden. Een vergunning wordt verstrekt indien aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan (artikel 9, WOR) en indien het betreffende terrein in het bestemmingsplan (mede) als kampeerterrein is aangewezen (artikel 10, WOR).
Een vrijstelling of ontheffing kan worden verleend voor het houden van een kampeerterrein voor
ten hoogste tien kampeermiddelen groepskamperen op eigen terrein of natuurkamperen (artikel
8, lid 2 WOR) groepskamperen buiten kampeerterreinen (artikel 13 WOR) en vrij kamperen buiten kampeerterreinen (artikel 15, lid 1 WOR) . Dit uitsluitend wanneer het kampeerterrein voldoet
aan de in de wet gestelde eisen en indien dit niet in strijd is met het bestemmingsplan (artikel 10,
lid 2 WOR). Teneinde maatwerk te kunnen leveren, hebben gemeenten op grond van artikel 8, lid
3 de mogelijkheid om gedurende door hen per kalenderjaar vast te stellen korte perioden het aan______________
1

Wet van 25 maart 1994, houdende regels ten behoeve van de openluchtrecreatie, Staatsblad 25 maart 1994, 300.
De WOR bevat ook bepalingen voor jachthavens en volkstuincomplexen. Omdat de evaluatie betrekking heeft op
de kampeerregelgeving gaan we daarop niet verder in.
2
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tal van ten hoogste tien toe te laten kampeermiddelen te verhogen tot ten hoogste vijftien. Bovendien is - in afwijking van de Kampeerwet - het kleinschalig kamperen niet meer gekoppeld aan
het agrarisch bedrijf.
Tenslotte mogen gemeenten kleinschalig kamperen gedurende het hele jaar toestaan terwijl deze
periode in de Kampeerwet beperkt was (van 15 maart t/m 31 oktober) en kan de gemeente bij
verordening vrij kamperen mogelijk maken met een maximum van vijf kampeermiddelen en gedurende korte perioden (artikel 15, lid 1 WOR). In principe is vrij kamperen echter niet toegestaan.
Op grond van artikel 11, lid 1 van de WOR kunnen burgemeester en wethouders aan een
vergunning, vrijstelling of ontheffing voorschriften over de soort en het aantal van de op het
kampeerterrein toe te laten kampeermiddelen verbinden. Verder kunnen in het belang van onder
andere orde, rust, veiligheid, natuur- en landschapsbescherming, bescherming van het milieu,
hygiëne en de gezondheid aan vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen beperkingen of voorschriften worden verbonden (artikel 11, lid 2 WOR). Bovendien zijn, krachtens artikel 17 van de
WOR, in een AMvB regels gesteld inzake de hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen1. Nadere bepalingen inzake natuurkampeerterreinen zijn vastgelegd in de Ministeriële regeling natuurkampeerterreinen.
Resumerend zijn de belangrijkste verschillen van de WOR met de Kampeerwet de volgende.
·

De kampeerverordening is niet langer verplicht (tenzij een gemeente vrij kamperen en kamperen voor
eigen gebruik wil toestaan).

·

Kleinschalig kamperen is niet meer exclusief gekoppeld aan het agrarisch bedrijf en het boerenerf.

·

Het kampeerseizoen van 15 maart tot 31 oktober vervalt.

·

De erkenning van organisaties die een beroep willen doen op ontheffing of vrijstelling vervalt.

·

De periode van 6 weken voor het incidenteel plaatsen van 5 kampeermiddelen vervalt; in plaats daarvan
kan bij verordening het plaatsen van 5 kampeermiddelen buiten kampeerterreinen gedurende korte per ioden worden toegestaan.

·

De gemeente bepaalt zelf de toeges tane periode voor groepskamperen (de periode van ten hoogste 100
dagen vervalt).

·

Voor groepskamperen, vrij kamperen en kamperen voor eigen gebruik wordt niet langer een relatie gelegd met het bestemmingsplan. Die relatie geldt wel voor de kampeervormen genoemd onder artikel 8
van de WOR.

·

Provinciale Staten kunnen in het belang van natuur en landschap gebieden aanwijzen waar geen onthef fing voor groepskamperen kan worden verleend of waar niet vrij of in eigen tuin kan worden gekampeerd.

·

De WOR regelt niets ten aanzien van zomerhuisjes, vakantiebungalows, kampeerboerderijen en groepsaccommodaties 3.

______________
1

Besluit van 13 maart 1995, houdende regels in het belang van de hygiëne, de gezondheid en de veiligheid met
betrekking tot kampeerterreinen.
3
Voor zomerhuiscomplexen is inmiddels een voorstel in voorbereiding om deze met toepassing van artikel 32 van
de WOR bij of krachtens AMvB onder de werking van de WOR te brengen.
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Complexe beleidsomgeving
De uitvoering van de WOR is voornamelijk een gemeentelijke taak. Onduidelijk is vooralsnog op
welke wijze gemeenten omgaan met de geboden vrijheden en of dit geleid heeft tot nieuw recreatiebeleid. Sinds op 1 november 1997 de overgangstermijn afliep tussen de oude kampeerwet en
de WOR en de gemeenten de nieuwe regels moeten toepassen in de uitvoering van hun kampeerbeleid, is er geen landelijk onderzoek gedaan naar de doorwerking van de WOR. Op regionaal niveau zijn wel enkele onderzoeken uitgevoerd. Zo is op initiatief van het voor de
kampeerwetgeving verantwoordelijke ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
in 1998 onderzoek gedaan naar de ervaringen van de gemeenten in Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Groningen en Friesland. Waar vergelijkingen tussen de uitkomsten van deze regionale
onderzoeken uit 1998 en de uitkomsten van het voorliggende landelijke onderzoek relevant zijn,
worden die in de tekst vermeld.
Door het onderzoek van de Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving
(commissie Michiels) is meer zicht gekomen op de handhaving van de WOR-bepalingen. Duidelijk is dat een groot aantal instanties hierin een rol (kunnen) spelen. Daarbij valt te denken aan
gemeenten, politie (en daarmee het Openbaar Ministerie), Staatsbosbeheer, Algemene Inspectiedienst, Inspectie Milieuhygiëne en GGD. Uit het rapport van de Commissie blijkt verder dat de
handhaving van de WOR-bepalingen veelal weinig prioriteit heeft1. Hoewel kampeerterreinen regelmatig worden bezocht (ten hoogste 1 à 3 keer per seizoen), wordt de kans klein geacht dat
incidenten worden opgemerkt. “Wild kamperen” wordt behalve in enkele gebieden doorgaans getolereerd. Het rapport geeft een aantal redenen voor het niet handhavend optreden en constateert dat dit veelal geen grote gevolgen heeft. Desalniettemin wordt ervoor gepleit de handhaving
strikter vorm te geven door onder andere een betere samenwerking tussen de handhavingsorganisaties, het initiëren van handhavingsacties, een goede informatieverstrekking en het ondersteunen van de handhavers bij het toepassen van met name de bestuursrechtelijke instrumenten.
Alhoewel de WOR in essentie een relatief eenvoudige wet is, raken de bepalingen aan tal van
andere wetten en regels. Daarbij valt onder meer te denken aan de Wet milieubeheer, , de Wet
op de ruimtelijke ordening, de Woningwet, het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit. Dergelijke
“aanpalende regelgeving” is van invloed op de beleidsvrijheid van gemeenten2.

______________
1
2

Handhaven op niveau, Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, Deventer, 1998.
In bijlage 2 is een overzicht en een korte beschrijving opgenomen van de aanpalende wet- en regelgeving.
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1.2

Aanleiding voor de evaluatie en onderzoeksvragen

De Staatssecretaris van LNV heeft eind 1999 aangekondigd de kampeerregelgeving te laten evalueren. Vooruitlopend daarop zijn twee aspecten van de regelgeving met politieke prioriteit reeds
onder de loep genomen, te weten: de rechtspositie van langkampeerders en het tegengaan van
permanente bewoning van recreatiecomplexen. In de Beleidsbrief Toerisme en Recreatie van 4
juli 2001 zegt de Staatssecretaris toe de evaluatie te richten op de volgende thema’s:
· doorwerking van de kampeerregelgeving in het gemeentelijk beleid;
· evaluatie van de werking van het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen;
· beoordelen van verruimingsmogelijkheden voor “kamperen bij de boer” 1;
· beoordelen van de positie van kampeerauto’s (campers) in relatie tot de huidige regelgeving.
In de notitie “Evaluatie kampeerregelgeving Wet op de openluchtrecreatie” zijn bovengenoemde
thema’s verder ingevuld en (deels) uitgewerkt in concrete vragen die in het kader van de evaluatie beantwoord dienden te worden. In bijlage 1 zijn deze (deels bewerkte) onderzoeksvragen integraal opgenomen. Hieronder staan ze per thema kort beschreven.
· Doorwerking van de WOR in het gemeentelijk beleid
Centraal in dit verband staat de vraag of de nieuwe kampeerregelgeving door gemeenten in
de praktijk is gebracht (doorwerking) en of dit geleid heeft tot de beoogde effecten (vergroten
beleidsvrijheid en vergroting diversiteit in aanbod).
· Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen
Het Besluit heeft in de praktijk een beperkte invulling gekregen waardoor een diepgaande
evaluatie van de werking ervan niet zinvol is. De evaluatie heeft zich met name gericht op de
relatie met aanpalende wet- en regelgeving en de werkwijze van de handhavende instanties
die in dat verband actief zijn. De vraag daarbij is of de aspecten veiligheid, gezondheid en hygiëne adequaat zijn geregeld.
· Beoordelen van verruimingsmogelijkheden voor “het kamperen bij de boer”
De WOR bepaalt dat vrijstelling of ontheffing verleend kan worden voor het houden van een
kampeerterrein voor ten hoogste tien kampeermiddelen. Gedurende korte perioden kunnen
gemeenten toestaan dit aantal te verhogen tot maximaal 15. De centrale vraag van dit deelonderzoek is of het verzoek van de Stichting Vrije Recreatie en de VEKABO de beperking
voor de korte perioden te laten vervallen gehonoreerd kan worden.
· Beoordelen van de positie van kampeerauto’s in relatie tot de huidige regelgeving
In tegenstelling tot de ons omringende landen is het niet toegestaan in een kampeerauto op
openbare parkeerplaatsen te overnachten. De vraag is of - en zo ja onder welke voorwaarden
- dit alsnog toegestaan kan worden.
· Beleidsmatige consequenties
Vastgesteld dient te worden welke beleidsmatige conclusies volgen uit de beantwoording van
de in het kader van bovenstaande thema’s geformuleerde vragen en tot welke wijzigingen in
de wet dit zou kunnen leiden.

______________
1

Hoewel kleinschalig kamperen met de inwerkingtreding van de WOR niet per definitie meer bij de boer plaats hoeft
te vinden, spreken we in dit rapport omwille van de leesbaarheid toch van ingeburgerde term “kamperen bij de
boer”.
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Afbakening evaluatie
Zoals gezegd zijn de rechtspositie van langkampeerders en de permanente bewoning van recreatieverblijven geen onderwerp van de evaluatie. Dit omdat deze thema’s al uitvoerig aan de orde
zijn geweest. Als uitvloeisel hiervan is in de Beleidsbrief van 15 januari 2001 een aantal maatregelen aangekondigd dat beoogt het omzetten van kampeerterreinen in complexen met permanent
bewoonde zomerhuizen minder aantrekkelijk te maken. Dit kan het verdringingseffect voor langkampeerders verminderen. Eén van de aanvullende instrumenten hiertoe is een AMvB, waardoor
zomerhuiscomplexen onder de kampeerregelgeving van de WOR gaan vallen. De vergunningplicht geeft de gemeenten een extra sturingsinstrument. Deze AMvB wordt thans opgesteld.
In de Beleidsbrief van 5 juli 2001 zijn voorstellen ter versterking van de rechtspositie van kampeerders integraal opgenomen. Naast verruiming van de kampeerregelgeving ten aanzien van
zomerhuiscomplexen gaat het daarbij om een aanpak ter oplossing van deze problematiek, onder
meer door :
· de rol van gemeenten te versterken door aanscherping van artikel 9 van de WOR op het punt
van de toetsing van het reglement en door aanpassing van artikel 12 van de WOR;
· de standaardvoorwaarden en de geschillenregeling te actualiseren;
· voorwaarden betreffende prijzen, tarieven, koop en verkoop te hanteren; met name gaat het
hierbij om het verbod van koppelverkoop d.m.v. een aanpassing van artikel 21 van de WOR..
Op de vraag of gemeenten weer verplicht moeten worden een kampeerverordening op te stellen,
zoals bepleit in het rapport Inpak ken en wegwezen! Verblijfsrecreatie in beweging, heeft de
Staatssecretaris vooralsnog aangegeven dat het huidige beleid, aangevuld met de hiervoor aangehaalde maatregelen, voldoende waarborgen biedt voor zorgvuldig gemeentelijk beleid. Herinvoering van de kampeerverordening is derhalve niet zonder meer noodzakelijk.

1.3

Onderzoeksopzet

Uit § 1.1 komt naar voren dat de evaluatie zich gericht heeft op de volgende thema’s: Doorwerking naar gemeentelijk beleid, Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen,
Verruimingsmogelijkheden voor het kamperen bij de boer, Positie van kampeerauto’s. Op één na
hebben de thema’s primair dezelfde invalshoek, namelijk de gemeentelijke situatie. Dit met uitzondering van het thema Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen waarin
de (wijze van) handhaving van aanpalende wet- en regelgeving centraal staat. Het onderzoek viel
daardoor uiteen in twee modules die hieronder kort worden beschreven.
Thema’s doorwerking, kamperen bij de boer en kampe erauto’s
De thema’s Doorwerking, Verruimingsmogelijkheden bij de boer en Positie van kampeerauto’s
hebben zoals gezegd vooral de gemeentelijke situatie als invalshoek. Voor de beantwoording van
de geformuleerde vragen dienden dan ook gemeenten benaderd te worden. Teneinde een breed
beeld te krijgen van de doorwerking van de WOR lag een kwantitatieve invulling van het onderzoek voor de hand. Dit heeft vorm gekregen door een schriftelijke enquête onder alle gemeenten.
De twee andere thema’s zijn hierin “meegenomen”.
Schriftelijke enquête
Voorafgaand aan het versturen van de vragenlijst is iedere gemeente telefonisch benaderd met
de vraag welke ambtenaar verantwoordelijk is voor het kampeerbeleid en derhalve contactper-
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soon is voor de enquête. Vervolgens is deze persoon gevraagd om deelname aan het onderzoek
en hebben we eventuele (redenen voor) weigeringen geregistreerd. Bij gemeenten waar geen
contactpersoon te achterhalen was, hebben we de vragenlijst gericht aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening.
In totaal zijn 500 gemeenten telefonisch benaderd met het verzoek om deelname aan het onderzoek. Bij 40 gemeenten bleek het niet mogelijk een contactpersoon te achterhalen, 31 gemeenten
hebben op voorhand deelname aan het onderzoek geweigerd. De reden hiervoor was in zeven
gevallen dat er niet gekampeerd wordt binnen de gemeente; zes gemeenten gaven aan geen
kampeerbeleid te voeren; acht gemeenten hadden geen tijd om aan het onderzoek mee te werken; de overige gaven zeer diverse redenen van weigering op.
Uiteindelijk zijn er 469 vragenlijsten verstuurd waarvan we er 329 retour hebben gekregen.
Daarmee heeft 66% van de gemeenten gerespondeerd, hetgeen als zeer hoog aangemerkt kan
worden. De respons is vergeleken met de totale populatie op de kenmerken omvang gemeente,
provincie en stedelijkheid. Gebleken is dat de verdeling op deze kenmerken goed overeenkomt,
hetgeen betekent dat de respons op die punten representatief is voor de totale populatie gemeenten.
Verdieping van de resultaten
Voor de verdieping van de resultaten en een verbreding ervan naar andere relevante partijen
hebben we bovendien interviews afgenomen met vertegenwoordigers van een aantal gemeenten,
andere overheden, belangenorganisaties, natuur- en wegbeheerders. De meer juridisch getinte
vragen zijn beantwoord door bestudering van de relevante wetsteksten. Bovendien is een dossieronderzoek uitgevoerd met als doel meer zicht te krijgen op de WOR en de beleidsomgeving
waarbinnen deze wordt uitgevoerd.
Thema Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen
Voor de beantwoording van de in het kader van het blok Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen geformuleerde vragen waren andere informatiebronnen dan de hierboven genoemde benodigd. Hierdoor vereiste dit blok een andere opzet van de
gegevensverzameling en vormde daarmee feitelijk “een onderzoek op zich”.
De RECRON heeft een lijst opgesteld met voor de ondernemers relevante wet- en regelgeving op
tal van terreinen. Daaruit hebben we in overleg met de opdrachtgever wet- en regelgeving geselecteerd met een mogelijke relatie met het Besluit. Vervolgens zijn de overheidsinstanties vastgesteld die zich met de handhaving van deze bepalingen bezig houden. Deze instanties hebben we
benaderd voor een interview. Daarnaast zijn de relevante wetteksten bestudeerd en hebben we
voor de evaluatie relevante literatuur doorgenomen.
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1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat de doorwerking van de WOR in het gemeentelijk beleid centraal. Achtereenvolgens wordt een beeld geschetst van de inbedding van het gemeentelijk beleid door onder
meer in te gaan op het aantal en type verblijfsrecreatiebedrijven binnen de gemeenten, de wijze
waarop de WOR in het gemeentelijk beleid is verwerkt, het aantal format ieplaatsen voor de uitvoering van het beleid, enzovoorts. Vervolgens gaan we nader in op een aantal aspecten waaruit
de doorwerking van de WOR blijkt. Daarbij gaat het met name om de verleende vrijstellingen en
ontheffingen voor diverse kampeervormen en het oordeel van gemeenten over het al dan niet realiseren van de doelstellingen van de WOR, namelijk: het vergroten van de gemeentelijke beleidsvrijheid en de diversiteit van kampeervormen. De handhaving van het Besluit hygiëne,
gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen is onderwerp van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 tenslotte behandelt de antwoorden op de vragen of het in de optiek van de betrokkenen wenselijk is
de mogelijkheden voor het kamperen bij de boer te verruimen en of het toegestaan zou moeten
worden kampeerauto’s op openbare parkeerplaatsen te laten overnachten.
Tenslotte bevat het rapport een aantal bijlagen met onder andere de onderzoeksvragen, de geïnterviewde instanties en de zogenaamde rechte tellingen (een overzicht van de antwoorden op de
enquêtevragen).
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2

Doorwerking van de WOR

Dit hoofdstuk behandelt de doorwerking van de WOR in het gemeentelijk beleid. In § 2.1 gaan we
in op de verblijfsrecreatievormen binnen de onderzochte gemeenten en de wijze waarop zij het
kampeerbeleid in de organisatie hebben ingebed. Vervolgens komt de afstemming met ander beleid en andere actoren aan de orde (§ 2.2) waarna wordt ingegaan op de vraag of de WOR de
gemeentelijke beleidsvrijheid heeft vergroot en de diversiteit aan kampeervormen is toegenomen
(§ 2.3). Het hoofdstuk sluit af met de situatie rondom groepsaccommodaties en zomerhuiscomplexen.

2.1

Recreatievormen en gemeentelijke organisatie

Verblijfsrecreatievormen
Het aantal verblijfsrecreatievormen in de onderzochte gemeenten is divers. Zoals blijkt uit de onderstaande tabel geeft slechts 9% van de gemeenten aan dat geen enkele vorm binnen de gemeente voorkomt. Ruim drie kwart van de gemeenten beschikt over een kampeerterrein met
vergunning, twee derde kent kleinschalige kampeerterreinen binnen de gemeentegrenzen, terwijl
bijna de helft beschikt over zomerhuiscomplexen en groepsaccommodaties.
Tabel 1

Verblijfsrecreatievormen (N= 329)

Kampeerterrein met vergunning
Kleinschalige kampeerterreinen (voorheen het kamperen bij de boer)
Groepskamperen op eigen kampeerterrein
Natuurkampeerterreinen
Groepskamperen buiten een kampeerterrein
Vrij kamperen
Kamperen voor eigen gebruik
Zomerhuiscomplexen
Groepsaccommodaties
Geen van allen

Aantal
258
227
89
55
74
3
22
150
137
29

%
78%
69%
27%
17%
22%
1%
7%
46%
42%
9%

Gepercenteerd op aantal cases

Uit de tabel is af te leiden dat een gemeente gemiddeld genomen beschikt over 3,1 verblijfsrecreatievormen, waarvan 2,2 gerelateerd zijn aan kamperen.
Het merendeel van de gemeenten (64%) heeft vijf of minder kampeerterreinen met vergunning
binnen de gemeentegrenzen, 17% zes tot en met 15 en 7% meer dan 15. Elf procent beschikt
niet over een kampeerterrein met vergunning (zie vraag 2; Bijlage 4). In de volgende grafiek is het
aantal standplaatsen weergegeven.
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Figuur 1

Aantal standplaatsen (N = 246)
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Gemeentelijke organisatie en formatieplaatsen
Ruim twee derde van de gemeenten (68%) stelt dat een specifieke ambtenaar belast is met de
uitvoering van de WOR (zie vraag 7; Bijlage 4).
Opvallend is dat 37% van de gemeenten aangeeft geen formatieplaats beschikbaar te hebben
voor de gemeentelijke vormgeving en uitvoering van de WOR. De meerderheid van de gemeenten heeft minder dan een formatieplaats hiervoor ingeruimd, het gemiddelde ligt op 0,25 formatieplaats. Voor wat betreft de handhaving is het beeld nog minder rooskleurig. Maar liefst 62% van
de gemeenten geeft aan hiervoor geen enkele formatieplaats beschikbaar te hebben. Het gemiddelde ligt op 0,15 formatieplaats (zie de volgende tabel).
Tabel 2

Aantal formatieplaatsen voor uitvoering en handhaving

0
Tot en met 0,1
Vanaf 0,1 tot en met 0,5
Vanaf 0,5 tot en met 1
Vanaf 1
Totaal

Uitvoering
Aantal
109
76
65
39
5
294

%
37%
26%
22%
13%
2%
100%

Handhaving
Aantal
177
55
26
24
3
285

%
62%
19%
9%
8%
1%
100%

Voor de hand ligt dat het aantal formatieplaatsen binnen een gemeente samenhangt met het aantal verblijfsrecreatievormen. Gemeenten die niet beschikken over een formatieplaats hebben gemiddeld 1,9 verblijfsrecreatievormen; gemeenten met maximaal 0,5 formatieplaats 3,7;
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gemeenten met maximaal één formatieplaats vier en binnen gemeenten met meer dan één formatieplaats zijn gemiddeld zes vormen van verblijfsrecreatie.
Hoewel hieraan geen harde conclusies zijn te verbinden biedt bovenstaande tabel wel inzicht in
de prioriteit die gemeenten geven aan de uitvoering en handhaving van het kampeerbeleid. Duidelijk blijkt dat hiervoor weinig formatie gereserveerd is. Dat dit doorwerkt in de effectiviteit van de
handhaving moge duidelijk zijn. Op de stelling “de handhaving van de kampeerregelgeving is effectief” antwoordt een kwart van de gemeenten (26%) ontkennend, 19% neutraal en slechts 19%
positief. Minstens even tekenend is dat 35% van de gemeenten geen mening heeft over de stelling. Uit de diepte-interviews die bij een aantal gemeenten zijn afgenomen blijkt dat gemeenten
vaak niet bekend zijn met de aanbevelingen voor handhaving van de commissie Michiels. Typische recreatiegemeenten met veel kampeeraccommodatie zijn daarvan in de regel beter op de
hoogte, maar gaven in de interviews toch aan de handhaving als een groot knelpunt te ervaren.
Vastlegging kampeerbeleid
Positiever zijn de resultaten van de beleidsvastlegging door gemeenten. Dit heeft in enigerlei
vorm heeft bij 65% van de geënquêteerde gemeenten plaats gehad. De volgende tabel geeft een
overzicht van de wijze waarop dit is gebeurd.
Tabel 3

Wijze waarop het gemeentelijk beleid is vastgelegd (N = 217)
Aantal

%

Beleidsnota / -notitie

153 71%

Bestemmingsplan (terreinen aangewezen als kampeerterrein)

147 68%

Kampeerverordening

83 38%

Structuurplan

9

4%

Besluit op de openluchtrecreatie

8

4%

11
4

5%
2%

Anders
Weet niet/geen mening
Gepercenteerd op het aantal cases

Gemeenten die het beleid hebben vastgelegd geven in 71% van de gevallen aan dit in een beleidsnota of notitie te hebben gedaan. Deze documenten zijn overwegend in of na 1996 opgesteld
(82%). Dit zou erop kunnen duiden dat de gemeenten de overgangsperiode na de inwerkingtreding van de WOR hebben aangegrepen om het kampeerbeleid daarmee in overeenstemming te
brengen en te actualiseren. Na de nota of notitie werd het bestemmingsplan het vaakst genoemd
(68%) als beleidsstuk waarin terreinen zijn aangewezen als kampeerterrein. In de meeste gevallen zijn deze plannen redelijk recent (1998, 1999). Aangenomen mag worden dat de regelgeving
van de WOR hierin heeft doorgewerkt.
Van de gemeenten die het kampeerbeleid formeel in een beleidsstuk hebben vastgelegd, beschikt 38% over een kampeerverordening. In veruit de meeste gevallen is de verordening in of na
1996 vastgesteld zodat aangenomen mag worden dat daarin de afstemming met de WOR heeft
plaatsgehad. Op de vraag of de kampeerverordening – zoals het geval was bij de Kampeerwet opnieuw verplicht moet worden ingevoerd, was het aantal afwijzende reacties (44%) bijna gelijk
aan de reactie: ‘weet niet of geen mening’ (40%). Vóór verplichte herinvoering was 16% van de
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gemeenten. Ook tijdens de interviewronde bleek dat de meeste gemeenten geen meerwaarde
zien in het herinvoering van de verplichte kampeerverordening. Dit omdat zij van mening zijn dat
de WOR voldoende instrumenten biedt om het kampeerbeleid vorm te geven. De kampeerverordening voegt hieraan weinig toe. Overigens kan hieruit wel worden afgeleid dat in veel gemeenten vrij kamperen en kamperen voor eigen gebruik niet is toegestaan. Dit moet immers in de
verordening geregeld zijn.
Circa een derde van de gemeenten heeft het kampeerbeleid niet officieel vastgesteld. Als reden
hiervoor noemen de gemeenten in de eerste plaats het niet of weinig voorkomen van verblijfsrecreatie (50%). In de tweede plaats wordt aangegeven dat er nog aan formalisering van beleid
wordt gewerkt (37%). Een aantal gemeenten (9%) zegt dat het goed gaat zonder formeel beleid
van beleid of kent daaraan een lage prioriteit toe (5%). Ook een gemeentelijke herindeling werd in
een zeer beperkt aantal gevallen als reden genoemd. Uit de diepte-interviews kwam overigens
naar voren dat gemeenten die het kampeerbeleid niet officieel in enig beleidsstuk hebben vastgelegd, in een aantal gevallen het belang daarvan wel onderkennen en voornemens zijn dat alsnog
te doen.
Overgang Kampeerwet naar de WOR
Gemeenten hebben twee jaar de tijd gekregen om de op grond van de Kampeerwet verleende
vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen in overeenstemming te brengen met de regels van de
WOR. De volgende figuren gaan in op de mate waarin gemeenten dit hebben gerealiseerd.
Figuur 2

Vergunningen opnieuw beoordeeld en aangepast aan WOR? (N = 325)
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Figuur 3

Ontheffingen opnieuw beoordeeld en aangepast aan WOR? (N = 321)
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Uit de figuren valt af te leiden dat een groot aantal vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen
nog niet is aangepast aan de WOR. Dat bemoeilijkt ongetwijfeld de mogelijkheid voor de gemeenten om handhavend op te treden.
Tijdens de diepte-interviews zijn uiteenlopende redenen gegeven voor de achterstand in het aanpassen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen aan de WOR. Vaak werd de beperkt beschikbare personeelsformatie als reden opgegeven. Soms is als reden genoemd dat dergelijke
wijzigingen niet op grond van de WOR worden doorgevoerd, maar pas als daarvoor aanleiding is
tengevolge van een situatieverandering (uitbreiding, overname e.d.).
Het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt, stemt overigens overeen met de uitkomsten van
de in 1998 uitgevoerde regionale onderzoeken. Ook toen werd geconstateerd dat een aanzienlijk
percentage (Gelderland 33%) van de afgegeven vergunningen nog was gebaseerd op de Kampeerwet.

2.2

Afstemming met ander beleid en andere actoren

Het gemeentelijk kampeerbeleid wordt doorgaans niet afgestemd met andere actoren. Slechts
33% van de gemeenten stemt af met enkele of alle regiogemeenten. Afstemming met de provi ncie vindt slechts zelden plaats (11%). De volgende tabel gaat in op de onderwerpen waarop de
afstemming zich richt.
Tabel 4

Onderwerpen afstemming (N = 120)

Toegestane kampeervormen in de regio
Lengte perioden uitbreiding tot 15 kampeermiddelen
Planning perioden uitbreiding tot 15 kampeermiddelen
Milieu-, natuur- en landschapbescherming
Handhaving van vergunningvoorschriften
Regionale zonering / quotering
Beleid ten aanzien van kampeerwagens
Permanente bewoning
Andere punten

Aantal
66
62
44
39
38
18
15
3
26

%
55%
52%
37%
33%
32%
15%
13%
3%
22%

Gepercenteerd op het aantal cases
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Ruim de helft van de gemeenten geeft aan dat het gemeentelijk kampeerbeleid past in het provinciale streekplan, 43% is hiervan niet op de hoogte en 5 gemeenten zeggen aan dat het kampeerbeleid afwijkt van het Streekplan. Het onverwacht grote aantal gemeenten dat zegt er niet
van op de hoogte te zijn of het kampeerbeleid in het streekplan past, kunnen wij niet goed verklaren. Het onderzoek verschaft daarover geen informatie. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de enquête is ingevuld door een medewerker die niet werkzaam is op het terrein van de ruimtelijke
ordening en daardoor niet op de hoogte is van de inhoud van het streekplan. De gemeenten die
aangeven dat er afwijkingen zijn van het streekplan vermelden dat deze afwijkingen betrekking
hebben op onderwerpen als:
· trekkersverblijven;
· tot slaapgelegenheid omgebouwde schuren;
· al langer bestaande kampeerterreinen die planologisch niet meer passen;
· kleinschalig kamperen in gebieden die het streekplan daarvoor heeft uitgesloten.
De afstemming tussen de kampeerregelgeving en andere wet- en regelgeving, zoals de Woningwet, het Bouwbesluit, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer wordt door de
gemeenten heel divers beoordeeld. Ongeveer een kwart van de gemeenten vindt de afstemming
goed, een kwart is neutraal en 13% oordeelt negatief. Dit terwijl 36% geen mening hieromtrent
heeft (zie vraag 19, Bijlage 4). In de diepte-interviews gaven gemeenten aan dat de afstemming
met andere regelgeving veelal plaats vindt in het kader van de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) of in het kader van de Wet Milieubeheer omdat kampeerterreinen naast een kampeervergunning ook een milieuvergunning nodig hebben.

2.3

Doorwerking WOR

De WOR beoogt de beleidsvrijheid van gemeenten te vergroten zodat zij - rekening houdend met
de lokale situatie – een eigen invulling kunnen geven aan het kampeerbeleid. De WOR voorziet
daarom in een aantal keuzemogelijkheden voor gemeenten die de diversiteit aan kampeervormen, met name kleinschalige vormen, moet bevorderen. Daarbij gaat het om het afgeven van
nieuwe kampeervergunningen, ontheffingen en vrijstellingen en het al dan niet instellen van een
verordening die regels bevat voor het vrij kamperen en het kamperen op eigen terrein.

2.3.1 Vergroten beleidsvrijheid
Een ruime meerderheid van de gemeenten (60%) blijft het antwoord schuldig op de vraag of de
WOR geleid heeft tot een vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Circa een derde (35%)
antwoordt positief, slechts 5% negatief. Opvallend is dat wel - mede aan de hand van de toelichting die gemeenten op de hierboven genoemde vraag hebben gegeven - geconcludeerd kan worden dat gemeenten over het algemeen tevreden zijn met de WOR. Het is in hun optiek een
werkbare wet die de gemeente niet voor beleidsproblemen plaatst. Zo wordt opgemerkt dat de
WOR een echte kaderwet is en daardoor minder gedetailleerd het beleid regelt. Gemeenten hebben daardoor meer mogelijkheden maatwerk te leveren en kunnen het kampeerbeleid beter aanpassen aan de lokale situatie. Met name het verruimen van de mogelijkheden voor het
kleinschalig kamperen wordt herhaaldelijk als positief aangehaald. De genoemde punten kwamen ook terug tijdens de diepte-interviews. Daarin werd onder andere naar voren gebracht dat de
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vergrote beleidsvrijheid gerechtvaardigd is gezien de diversiteit in kampeermogelijkheden tussen
gemeenten. Wel werd opgemerkt dat ‘hoe meer de gemeente zelf mag regelen, hoe meer werk
de gemeente moet verrichten’. Als nadeel van de beleidsvrijheid werd genoemd dat lokale
verschillen in beleid onduidelijkheid opleveren voor de kampeerders. Toch wordt een heel strikte
wet in het algemeen als ongewenst ervaren. Vergelijken we deze reacties met de in 1998
uitgevoerde regionale onderzoeken, dan blijkt daaruit een eensluidend oordeel over de WOR.
Ook in 1998 gaven de ondervraagde gemeenten in meerderheid aan de WOR een redelijk tot
goede wet te vinden.

2.3.2 Vergroting van de diversiteit
Aan de orde is vervolgens de vraag of de vergrote beleidsvrijheid ook heeft geleid tot het ontstaan van een grotere diversiteit aan kampeervormen per gemeente. Slechts 13% van de gemeenten is van mening dat als gevolg van de WOR de diversiteit van de in de gemeente
voorkomende kampeervormen (groepskamperen, natuurkamperen, vrij kamperen, enzovoorts)
vergroot is in vergelijking met de oude Kampeerwet. Opvallend veel gemeenten kunnen deze
vraag niet beantwoorden (49%) en maar liefst 38% vindt dat de diversiteit niet is vergroot. Ook uit
de interviews blijkt duidelijk dat alle partijen (gemeenten, andere overheden, belangenorganisaties, natuurbeheerders), zonder uitzondering van mening zijn dat de WOR niet heeft geleid tot de
beoogde vergroting van diversiteit in het kampeeraanbod. Eén van de doelen van de WOR lijkt
daarmee niet behaald.
Aantal verleende vrijstellingen
Projecteren we deze uitkomst op de sinds 1 november 1997 verstrekte ontheffingen en/of vrijstellingen voor kleinschalig kamperen, natuurkamperen, vrij kamperen, kamperen voor eigen gebruik,
groepskamperen op eigen terrein en groepskamperen buiten kampeerterreinen, dan blijkt het inderdaad om betrekkelijk geringe aantallen te gaan (zie de volgende figuur).
Figuur 4

Aantal ontheffingen (N = 290)
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In 22% van de gevallen is geen enkele ontheffing of vrijstelling verleend. In 41% van de gevallen
noemt men een aantal tussen 1 en 5 ontheffingen of vrijstellingen. In zeer geringe mate zijn hogere aantallen opgegeven.
Ontheffingen voor specifieke kampeervormen
Onderscheiden we de vormen van kleinschalig kamperen die de WOR kent, en kijken we hoe
vaak de gemeenten daarvoor sinds 1 november 1997 een vrijstelling of ontheffing verleenden,
dan levert dat het volgende beeld op.
Tabel 5

Ontheffingen voor specifieke vormen (N = 326)

“Kamperen bij de boer”
Kamperen door groepen buiten kampeerterreinen
Organisatie met sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard
Vrij kamperen
Natuurkampeerterrein
Kamperen op eigen terrein bij verordening
Overnachtingsmogelijkheden in kampeerauto’s bij verordening

Aantal
170
149
72
39
32
23
16

%
52%
46%
22%
12%
10%
7%
5%

Gepercenteerd op aantal cases

Met uitzondering van kamperen bij de boer en groepskamperen, scoren de diverse vormen van
kleinschalig kamperen laag. Relatief laag scoort het zogenaamde ‘vrij kamperen’ dat is geregeld
in artikel 15, lid 1 van de WOR. Zoals uit de diepte-interviews naar voren komt, raken kleinschalige vormen van natuurkamperen, zoals ‘paalkamperen’1 daardoor in het gedrang. De geconstateerde geringe aanwezigheid van gemeentelijke kampeerverordeningen is waarschijnlijk mede
oorzaak van het weinig voorkomen van vrij kamperen.
Niet verrassend is dat het al dan niet verlenen van de ontheffingen sterk samenhangt met het
aantal formatieplaatsen dat binnen een gemeente beschikbaar is. Gemeenten met relatief meer
capaciteit verlenen ook meer ontheffingen. Hoewel de capaciteit uiteraard afgestemd is op het
aantal aanvragen is het ook niet onaannemelijk dat een geringe capaciteit als gevolg heeft dat er
minder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de WOR biedt. Incidenteel werd dit in de
enquête ook genoemd.

______________
1

Een vorm van kamperen waarbij zonder voorzieningen mag worden gekampeerd op een met een paal gemarkeerde plaats langs bijvoorbeeld lange-afstand-wandelpaden.
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Weigeren van ontheffingen
De volgende tabel geeft een overzicht van de redenen om geen vrijstelling of ontheffing voor de
genoemde kleinschalige vormen van kamperen te geven.
Tabel 6

Redenen om geen ontheffing te verlenen (N = 307)

Er is geen belangstelling voor
Kampeervorm(en) past/ passen niet in het gemeentelijk beleid
Gemeente omvat geen natuurterrein
Natuur en/of landschap te beschermen
Milieu te beschermen
Concurrentiepositie van reguliere kampeerterreinen
Kampeerbeleid moet nog gestalte krijgen
Kampeerbeleid is in bestemmingsplan geregeld
Weet niet/geen mening
Andere redenen

Aantal
225
89
49
48
17
23
11
3
3
17

%
73%
29%
16%
16%
6%
7%
4%
1%
1%
6%

Gepercenteerd op het aantal cases

Bijna drie kwart van de gemeenten geeft aan dat er geen belangstelling is voor ontheffingen voor
kleinschalige kampeervormen. Het argument dat het gemeentelijk beleid dit niet toestaat, wordt
door minder dan een derde van de gemeenten genoemd.
Bij het verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor kleinschalig kamperen zegt meer dan de
helft van de gemeenten géén rekening te houden met de concurrentiepositie van bestaande
kampeerterreinen met vergunning. Een minderheid, 27%, zegt dit wel mee te wegen en 20%
weet het niet of heeft geen mening.
Het algemene beeld dat op grond van de hiervoor genoemde uitkomsten ontstaat, is dat de gemeente de hun door de WOR verstrekte beleidsvrijheid niet hebben gebruikt om de diversiteit in
kampeervormen in de gemeente te vergroten. Veelal lijkt hieraan echter ook geen behoefte te
bestaan. Ten opzichte van de oude Kampeerwet blijkt er niet zoveel te zijn veranderd.
Cumulatie van kampeervormen
Gemeenten kunnen ertoe besluiten meer dan één kleinschalige kampeervorm op één locatie
en/of door één exploitant toe te laten. Bijvoorbeeld kamperen bij de boer gecombineerd met natuurkamperen of kamperen door groepen. Uit het onderzoek blijkt dat van deze mogelijkheid in de
praktijk weinig gebruik wordt gemaakt. Slechts 1% van de gemeenten zegt dit regelmatig te doen;
10% af en toe, terwijl de rest deze mogelijkheid niet benut. Meer dan de helft van de gemeenten
zegt geen antwoord te kunnen geven op de vraag of dergelijke aanvragen om cumulatie in de regel worden gehonoreerd. Op de vraag of de gemeente grenzen stelt aan cumulatie antwoordt
43% bevestigend en 12% ontkennend. De overigen hebben hierover geen mening. De verkregen
antwoorden hebben alleen betrekking op de cumulatie van kampeervormen die onder de werking
van de WOR vallen. Cumulatie met verblijfsvormen die niet onder de WOR vallen, zoals groepsaccommodaties of zomerhuizen, is niet onderzocht.
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2.3.3 Voorwaarden aan vergunningen, vrijstellingen en onthe ffingen
Gemeenten kunnen aan vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voorschriften verbinden. 61
Procent van de gemeenten zegt voorwaarden te verbinden aan soort en aantal toe te laten kampeermiddelen. Een even groot aantal let ook op de belangen van orde, rust, veiligheid, natuur en
landschapsbescherming.
Opvallend is de geringe rol die de rechtsbescherming van de kampeerder bij de verlening van
vergunningen speelt. De inhoud van het reglement wordt slechts in 39% van de gevallen meegewogen. Bijna even hoog (35%) is het aantal gemeenten dat aangeeft dat het reglement geen enkele rol speelt.
Weigeren of intrekken vergunning of ontheffing
De WOR geeft gemeenten de bevoegdheid een aangevraagde vergunning of ontheffing te weigeren of een verleende vergunning of ontheffing in te trekken. Gemeenten blijken van die mogelijkheid nauwelijks gebruik te maken. Op de vraag of de gemeente al eens een vergunning of
ontheffing heeft ingetrokken, antwoordt 90% van de gemeenten ontkennend en slechts 3% bevestigend. Als belangrijkste reden voor het intrekken wordt opgegeven dat de kampeerhouder
met zijn onderneming was opgehouden. Op de vraag of de gemeente al eens een vergunning- of
ontheffingaanvraag heeft geweigerd, antwoordt 70% van de gemeenten ontkennend en 15% bevestigend.
In de diepte-interviews werd door enkele gemeenten als oorzaak voor deze weinig kritische houding met betrekking tot vergunningaanvragen genoemd dat vergunningen door hen tot wederopzegging zijn verleend, waardoor een periodieke toetsing, zoals bij verlenging van tijdelijke
vergunningen, niet aan de orde is.

2.4

Groepsaccommodaties en zomerhuiscomplexen

Groepsaccommodaties en zomerhuiscomplexen nemen in het onderzoek een bijzondere plaats in
omdat ze niet onder de werkingssfeer van de WOR vallen (het voornemen bestaat om dit alsnog
te doen). Voor de inwerkingtreding van de WOR vielen ze echter wel onder de werkingssfeer van
de oude Kampeerwet. In de huidige situatie kunnen gemeenten regels stellen aan groepsaccommodaties en zomerhuiscomplexen op grond van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Zo
dienen bijvoorbeeld met het oog op brandveiligheid gebruiksvergunningen afgegeven te worden.
Uit de enquête komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de gemeenten geen gebruik
maakt van deze mogelijkheid. In 51% van de gevallen gaven de gemeenten aan dat geen gebruiksvergunningen zijn verleend; 30% van de gemeenten wist het niet of had geen mening.
Slechts 20% van de gemeenten stelde dat wel gebruiksvergunningen zijn verleend.
Opvallend is dat 40% van de gemeenten van oordeel is dat groepsaccommodaties vergunningplichtig dienen te worden wanneer zij weer onder de werking van de WOR zouden komen.
Tijdens de diepte-interviews onderbouwen sommige gemeenten dit antwoord door te spreken van
een ‘wetmatig vacuüm’ dat anders zou kunnen ontstaan. Hiervan is echter geen sprake. Gecon-
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stateerd kan worden dat het beschikbare instrumentarium (de bouwregelgeving) juist onvoldoende wordt benut. Zoals opgemerkt hebben veel gemeenten een forse achterstand met het afgeven
van gebruiksvergunningen op basis van de bouwregelgeving waardoor periodieke controles
daarop door de brandweer niet plaats kunnen vinden. Als reden voor deze achterstand geven de
geïnterviewde vertegenwoordigers van de betreffende gemeentelijke diensten aan dat het afgeven van gebruiksvergunningen geen prioriteit heeft.
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3

Handhaving Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen

3.1

Inleiding

Artikel 17 van de WOR bepaalt dat in het belang van de hygiëne, gezondheid en veiligheid bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur met betrekking tot kampeerterreinen en jachthavens
regels worden gesteld. Voor wat betreft de kampeerterreinen dient het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen daartoe. Een algemene maatregel van bestuur voor jachthavens is inmiddels ook gepubliceerd maar is niet bij het onderzoek betrokken.
Het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen is, qua inhoud, vrijwel identiek aan de inhoud van het op de oude Kampeerwet gebaseerde Besluit hygiëne en gezondheid
kampeerplaatsen. De wijzigingen beperken zich tot aanpassingen van de structuur en terminologie en zijn louter technisch van aard. Hieronder worden kort de elementen aangegeven die door
het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen worden bestreken.
· Hygiëne. Het Besluit bevat regels voor de aanwezigheid, aantal en uitvoering van toiletten,
tappunten en wasgelegenheden. Deze regels gelden in minder zware vorm voor kampeerterreinen met een vrijstelling of ontheffing voor ten hoogste 10 kampeermiddelen, voor terreinen
bedoeld voor kleinschalig kamperen door groepen en voor natuurkampeerterreinen (artikelen
7 tot en met 20).
· Gezondheid. De belangrijkste bepalingen uit het Besluit ten aanzien van dit thema hebben
vooral betrekking op drinkwater. Met de inwerkingtreding van het Waterleidingbesluit zijn in dit
verband ook regels van kracht geworden voor de kwaliteit van de drinkwatervoorzieningen1.
· Veiligheid. Het Besluit bevat voorschriften die mede de veiligheid betreffen. Het gaat daarbij
om het op een duidelijk zichtbare plaats vermelden van adressen en telefoonnummers van
arts, brandweer en politie en om de deugdelijkheid van voorzieningen (artikelen 21 en 22).
Werkingssfeer Besluit
Het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen is niet van toepassing op
zomerhuizen en groepsaccommodaties. Dit houdt verband met het feit dat, anders dan in de
kampeerwet, bouwwerken waarin recreatief nachtverblijf wordt gehouden, niet automatisch onder
de reikwijdte van de WOR vallen. Wel bestaat de mogelijkheid om hoofdstuk IV van de WOR op
dergelijke bouwwerken van overeenkomstige toepassing te verklaren. De nota van toelichting op
het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen geeft aan dat nog nader zal
worden bezien of er aanleiding bestaat van deze mogelijkheid gebruik te maken. In het Bouwbesluit zijn ten aanzien van logiesverblijven (waartoe zomerhuizen en groepsaccommodaties kunnen worden gerekend) voorschriften opgenomen die de zaken gezondheid, veiligheid en
bruikbaarheid betreffen en die in sommige opzichten verder gaan dan de regeling zoals die voor
zomerhuizen en groepsaccommodaties gold ten tijde van de Kampeerwet. Inmiddels is besloten
om zomerhuiscomplexen alsnog onder de werkingssfeer van de WOR te brengen. Een AMvB op
grond van art. 32 van de WOR is daartoe om advies naar de Raad van State gezonden.
______________
1

Als gevolg hiervan is het betreffende onderdeel van het Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen ingetrokken (zie ook onder 3, aanpalende wet- en regelgeving).
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3.2

Handhavende instanties

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt is de invulling van het Besluit vrij summier. Dit is gelegen in het
feit dat de aspecten hygiëne, gezondheid en veiligheid deels in een breed scala van andere wetten geregeld worden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Warenwet, de Woningwet, het
Drinkwaterbesluit en dergelijke1. Voor de handhaving van deze besluiten zijn niet alleen gemeenten maar ook andere handhavende instanties verantwoordelijk. Het volgende overzicht geeft
daarvan een beeld (niet uitputtend).
Tabel 7

Overzicht wetten/regels en de bevoegde handhavende instanties

Instantie
Gemeenten

Wetten/regels
· Vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen WOR
· Besluit horeca- sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer
· Bouwbesluit
· Gemeentelijke bouwverordeningen

Provincies

·

Besluit veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Keuringsdienst van Waren

·
·

Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen
Warenwet en Warenwetregeling (eet- en drinkwaren, consumentenartikelen en veterinaire zaken)

Inspectie Milieuhygiëne en
waterleidingbedrijven
Arbeidsinspectie

·
·

Waterleidingbesluit
Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater

·
·
·

Arbowet
Arbobesluit
Arboregeling en beleidsregels

KLPD en regiopolitie

·

Algemene handhaving wettelijke voorschriften

Algemene Inspectiedienst

·

WOR

Brandweer

·

Brandpreventiemaatregelen

GGD

·

Preventiemaatregelen volksgezondheid

Rijkswaterstaat en/of waterschappen

·
·

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Lozingenbesluit

KIWA

·

Opslag gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks

Dienst voor het Stoomwezen

·

Besluit opslag propaan milieubeheer

3.3

Uitvoering van de handhaving

Een aantal van de in de voorgaande tabel opgenomen instanties zijn benaderd met het verzoek
om deel te nemen aan het onderzoek. De Algemene Inspectiedienst, een waterschap, Rijkswaterstaat, de Inspectie Gezondheidszorg en de Keuringsdienst van Waren weigerden deelname
omdat zij niet actief handhaven bij kampeerterreinen en derhalve geen relevante informatie kunnen verstrekken. Bij de Inspectie Milieuhygiëne, een politiekorps, een GGD en een brandweerkorps heeft wel een gesprek plaats gevonden. Ook tijdens de interviews met de gemeenten is op
dit onderwerp ingegaan. Het volgende (kwalitatieve) beeld komt hieruit naar voren.
De gemeenten zijn primair voor de handhaving verantwoordelijk. Uit het onderzoek blijkt echter
dat zij in de meeste gevallen niet of nauwelijks controles uitvoeren. Vanwege het ontbreken van
formatieplaatsen voor handhaving van de WOR, zoals eerder in deze rapportage werd geconsta______________
1

Bijlage 2 bevat een overzicht en een korte beschrijving van de aanpalende wet- en regelgeving.
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teerd, is deze uitkomst niet verrassend (zie § 2.1). In dezelfde paragraaf constateren we achterstanden bij het aanpassen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen aan de regels van de
WOR. In die gevallen is een adequate handhaving bij voorbaat uitgesloten.
Dit beeld van een niet-adequate handhaving wordt bevestigd door de Inspectie Milieuhygiëne
(IMH). De IMH voerde in 2000 in samenwerking met de Keuringsdienst van Waren een onderzoek uit naar de situatie met betrekking tot hygiëne, gezondheid en veiligheid op 50 grote campings. Het onderzoek had een landelijk karakter en was onder meer gericht op
legionellabestrijding, drinkwaterkwaliteit, afvalwaterbehandeling, naleving vergunningvoorwaarden en dergelijke. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat in 2000 bij ruim de helft van
de gecontroleerde campings niet werd voldaan aan de wettelijke voorschriften voor de opslag van
milieugevaarlijke stoffen. Dit gold zowel voor de opslag van gas (propaan/butaan) alsmede voor
de opslag van (zwembad)chemicaliën. Geconstateerd werd dat in kwantitatief en kwalitatief opzicht het toezicht van de gemeenten op deze regelgeving niet als toereikend moet worden aangemerkt.
Ter illustratie: enkele gemeentelijke uitspraken over de handhaving.
· ‘Hoewel gemeenten bevoegd gezag zijn terzake van de kampeerregelgeving staan campings laag
op de prioriteitenlijst’.
· ‘Uit navraag bij de collega van gemeentelijke milieuzaken bleek dat ook van die kant niet of nauwelijks op campings wordt gecontroleerd’.
· ‘In handhaving wordt door de gemeente geen energie gestoken. Er zijn nooit klachten geweest over
de kampeerterreinen. Controles door de brandweer vinden wel geregeld plaats’.
· ‘Controle is in deze gemeente een punt dat beter zou kunnen. Er wordt wel eens per jaar gecontroleerd door de brandweer en door de afdeling milieuhygiëne van de gemeente. Ook al is een controle van de kwaliteit van het drinkwater verplicht, tot op heden heeft het hier nog niet plaats
gevonden. Een reden hiervoor is dat het risico niet hoog wordt geacht, daar alle kampeerterreinen
aangesloten zijn op de reguliere waterleiding. Er wordt wel streng toegezien op veiligheidsaspecten, met name op gasinstallaties, gasflessen en gasslangen’.
· ‘De commissie Michiels is hier niet bekend. Toch wordt aan de aanbevelingen binnen de gemeente
reeds vormgegeven. In de gemeente is een aparte afdeling die zich met handhaving op kampeerterreinen bezighoudt. Deze afdeling probeert de handhavingstaken zoveel mogelijk te integreren.
Er worden handhavingacties geïnitieerd in verband met de eisen op het gebied van milieu en veiligheid. Het is echter niet zo dat wat betreft de handhaving samengewerkt wordt met andere instanties’.
· ‘Op het punt van handhaving bestaat veel onduidelijkheid. Het is niet helder wat onder de WOR en
wat onder het Bouwbesluit valt. Het is niet duidelijk wat op het gebied van handhaving verwacht
wordt. Er bestaat ook onduidelijkheid over de kampeervormen. De aanbevelingen van de commissie Michiels worden in principe ondersteund. Vanuit de Rijksoverheid zou een circulaire kunnen
komen om aan te geven hoe een gemeente de wet zou moeten interpreteren, met name in gevallen
waarin niet duidelijk is of de WOR wel of niet van toepassing is’.
· ‘Het besluit heeft voornamelijk in het beginstadium van een nieuw kampeerterrein betekenis. Als
het aantal voorgeschreven sanitaire voorzieningen eenmaal is aangelegd, hoef je dat niet elk jaar
te controleren. Aan de controle van het Besluit wordt niet veel gedaan, behalve als er een melding
is. Meestal is het de ondernemer zelf die de nodige maatregelen neemt. Zaken die in het Besluit
geregeld zijn, kun je ook in de WOR zelf regelen. De Brandweer voert wel regelmatig controles uit.
Voor de handhaving is weinig capaciteit beschikbaar, met name omdat er veel tijd gaat naar het
bestrijden van permanente bewoning van zomerhuisjes en dergelijke. Er vindt wel afstemming
plaats met brandweer, politie en dergelijke. Belangrijke informatie wordt uitgewisseld, af en toe praten ze elkaar bij. Ook binnen de gemeente zelf vindt informatie-uitwisseling plaats’.
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De conclusie die we hieruit trekken is dat de voorlichting aan gemeenten over de aspecten hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen duidelijk verbetering behoeft.
Naast het zogenoemde ‘tweede lijnstoezicht’, controleren hoe anderen (met name de gemeenten)
uitvoering geven aan hun bevoegdheden, voert de IMH in het kader van het ‘eerste lijnstoezicht’
controles uit van de drinkwaterkwaliteit en legionellapreventie. Deze controles hebben geen structureel karakter, maar bestaan uit periodieke gerichte acties. Per 1 januari 2002 is - in samenwerking met de waterleidingbedrijven - een intensieve controle van start gegaan. Deze controles
borduren voort op het eerder genoemde IMH-onderzoek dat heeft uitgewezen dat het merendeel
van de campinghouders bekend is met de legionellaproblematiek. Veel van hen hebben inmiddels de risicoanalyses uitgevoerd waartoe zij op grond van de Tijdelijke regeling legionellapreventie zijn verplicht en hebben beheersmaatregelen getroffen. Er mag daarom van uitgegaan worden
dat er ten aanzien van het risico van besmetting door de legionellabacterie in het waterleidingsysteem op campings binnen enige tijd sprake zal zijn van een beheerste situatie.
De politie is in zeer beperkte mate betrokken bij de handhaving. Het enige aspect van de WOR
waarmee de politie zich bezighoudt is het optreden tegen vrij kamperen hetgeen als aandachtspunt is aangemerkt bij de dagelijkse surveillance-instructie. Dit uiteraard met name in het voor- en
hoogseizoen. Met andere zaken rond de WOR, zoals de naleving van vergunningvoorschriften en
dergelijke houdt de politie zich niet bezig.
De Brandweer houdt op campings toezicht op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften.
De bepalingen waaronder de vergunningen zijn verleend, liggen hieraan ten grondslag. Controles
worden in de meeste gevallen eens per jaar uitgevoerd. Gecontroleerd wordt dan op aantallen
bezoekers en kampeermiddelen, stooktoestellen, gasflessen, ventielen en dergelijke. In een aantal gevallen wordt samengewerkt met andere diensten, zoals met de gemeentelijke milieudienst.
Overigens stellen veel respondenten dat over de brandveiligheidseisen op campings nog veel
onduidelijkheid bestaat. Hiervoor zijn namelijk nog geen landelijk uniforme regels beschikbaar.
Uit de interviews bleek dat velen zich zorgen maken over de risico’s van dicht op elkaar staande
kampeermiddelen met gasflessen, barbecues en dergelijke. Ook het Besluit hygiëne, gezondheid
en veiligheid van kampeerterreinen bevat bijvoorbeeld geen regels over de onderlinge afstand die
tussen kampeermiddelen moet worden aangehouden uit een oogpunt van brandveiligheid, bereikbaarheid voor de brandweer enzovoorts.
De GGD’s worden in een aantal gevallen door de gemeenten ingeschakeld om controles uit te
voeren op de aspecten hygiëne en volksgezondheid op kampeerterreinen. Afstemming met andere handhavende instanties vindt niet plaats.
Geconcludeerd kan worden dat de handhaving van de wet- en regelgeving te wensen overlaat.
Niet alleen de handhaving van de kampeerregelgeving schiet tekort, ook de afstemming tussen
de activiteiten van de verschillende handhavers die op deelterreinen op campings komen controleren is onvoldoende. Veelal worden door hen geen onderlinge afspraken gemaakt over uit te
voeren controles waardoor deze niet kunnen worden gebundeld. Dit heeft tot gevolg dat de campingondernemer met diverse controlerende instanties te maken kan krijgen. De aanbevelingen
van de commissie Michiels worden daarmee niet in de praktijk gebracht.
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4

Kamperen bij de boer

4.1

Inleiding

Het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’ heeft sinds de totstandkoming van de kampeerwetgeving
in de belangstelling gestaan. De mogelijkheid tot het incidenteel plaatsen van vijf kampeermiddelen voor een periode van zes weken zoals dat was toegestaan onder de oude Kampeerwet, is in
de WOR uitgebreid tot het houden van een kampeerterrein voor ten hoogste tien kampeermiddelen, met de keuze dit aantal voor korte perioden te verhogen tot ten hoogste vijftien. In de WOR is
deze vorm van kleinschalig kamperen overigens niet langer beperkt tot agrarisch bedrijf en het
boerenerf. De terminologie ‘kamperen bij de boer’ is daarom (zoals ook in hoofdstuk 1 opgemerkt) feitelijk onjuist, maar zo ingeburgerd dat deze vorm in de rapportage op deze wijze blijft
aangeduid.
De evaluatievraag over deze vorm van kleinschalig kamperen spitst zich vooral toe op de in de
WOR genoemde ‘korte perioden’ waarin het aantal kampeermiddelen kan worden verhoogd tot
vijftien. Hoe gaan de gemeenten daar nu mee om? Is het wenselijk tegemoet te komen aan de
door belangengroeperingen richting politiek geuite wens de korte – door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen - periode(n) te verruimen tot het gehele kampeerseizoen?
Voordat we ingaan op de vraag of verruiming verantwoord is, geven we eerst een beeld van de
wijze waarop de gemeenten sinds de komst van de WOR met ‘kamperen bij de boer” zijn omgegaan.

4.2

Huidige omvang

Kamperen bij de boer komt in 69% van de gemeenten voor. Na de categorie ’kampeerterreinen
met vergunning’ is dit de meest voorkomende vorm van kamperen. Het is ook verreweg de grootste vorm van kleinschalig kamperen. Sinds 1 november 1997 zijn door 52% van de gemeenten
vrijstellingen of ontheffingen verleend voor kamperen bij de boer. Het verschil met de hiervoor
genoemde 69% houdt in dat:
· of in de overgangsperiode van de Kampeerwet naar de WOR en al vóór 1 november 1997 de
ontheffingen of vrijstellingen voor kamperen bij de boer zijn aangepast aan de WOR;
· of dat voor een deel van de accommodaties waar gekampeerd wordt bij de boer nog geen
nieuw ontheffing of vrijstelling, conform de WOR, is verleend.
De eerder geconstateerde achterstand van gemeenten bij het vernieuwen van vergunningen en
ontheffingen in het algemeen, maakt de laatste veronderstelling het meest aannemelijk. Een aantal ondernemers zou dan nog over een ontheffing of vrijstelling beschikken voor maximaal 5 kampeermiddelen voor een periode van 6 weken volgens de regels van de oude Kampeerwet.
Uitbreiding tot 15 kampeermiddelen
De WOR staat toe dat gemeenten – in door hen vast te stellen korte perioden - het aantal toe te
laten kampeermiddelen verhogen van 10 tot ten hoogste 15. Gemeenten zijn hiertoe overigens
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niet verplicht. De volgende figuur geeft een overzicht van het aantal maal dat een exploitant een
gemeente om uitbreiding heeft verzocht.
Figuur 5

Verzoeken uitbreiding (N = 312)
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Sinds 1 november 1997 blijkt de helft van de gemeenten een aanvraag voor een uitbreiding van
het aantal kampeermiddelen van tien naar 15 te hebben ontvangen. Van deze aanvragen werd
het grootste deel gehonoreerd. De uitbreiding is zoals gezegd gebonden aan een ‘korte’ periode.
De duur die gemeenten voor deze periode hanteren bedraagt in bijna alle gevallen 6 of méér
aaneengesloten weken (92%). Per kalenderjaar wordt de periode meestal 1 keer (58%) en soms
tot 2 of 3 keer (34%) ingepast.
Het standpunt van de gemeenten op de vraag of uitbreiding tot 15 plaatsen gedurende het gehele
kampeerseizoen (15 maart – 31 oktober) zou moeten worden toegestaan, is onderwerp van de
volgende figuur.
Figuur 6

Verruiming periode toestaan (N = 297)
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Uit de figuur komt naar voren dat gemeenten verdeeld oordelen over het verzoek van de belangenorganisaties de uitbreiding gedurende het hele seizoen mogelijk te maken. Hoewel het aantal
voorstanders aanmerkelijk groter is dan het aantal tegenstanders, is het aantal gemeenten dat
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hier neutraal tegenover staat zo groot dat er gesproken kan worden van duidelijk verdeelde
standpunten. Een duidelijke meerderheid voor of tegen is niet aanwezig.

4.3

Voordelen en bezwaren

Gemeenten die tegen uitbreiding van kamperen bij de boer zijn, noemen vaak als argument dat
dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de concurrentiepositie van vergunningplichtige
kampeerbedrijven in de omgeving. Deze moeten immers aan zwaardere eisen voldoen dan bedrijven die over een ontheffing of vrijstelling beschikken. Desgevraagd geven de gemeenten overigens in ruime meerderheid (74%) aan, géén nadelige gevolgen voor die concurrentiepositie te
verwachten als de periode voor uitbreiding van het aantal standplaatsen wordt verruimd. Gedurende de interviews stelden een aantal gemeenten dat “een ander slag kampeerders” gebruik
maakt van de voorzieningen voor kleinschalig kamperen. De grotere kampeerterreinen hebben
daar niet onder te leiden. Het concurrentiebezwaar lijkt daarmee niet zeer zwaarwegend.
Bezwaren
Een klein deel van de gemeenten (26%) verwacht echter wel nadelige gevolgen voor de vergunningplichtige bedrijven. Tijdens de interviews is bovendien nog een aantal andere bezwaren tegen de verruiming naar voren gebracht:
· aantasting van natuur- en landschap;
· bezwaren in relatie tot de ruimtelijke ordening (versnippering, aantasting belangen andere
functies zoals productielandbouw en dergelijke);
· milieubezwaren en gevaren voor de volksgezondheid (gebrek aan voorzieningen);
· verandering karakter kamperen bij de boer als vorm van kleinschalig toeristisch kamperen
(seizoenplaatsen, stacaravans).
Vooral het laatste punt, verandering karakter van het kamperen bij de boer, is in veel gevallen als
bezwaar genoemd. Gevreesd wordt dat het loslaten van de piekopvang en het daarvoor in de
plaats toestaan van 15 plaatsen gedurende het gehele kampeerseizoen zal leiden tot het innemen van vaste standplaatsen, waardoor het karakter van toeristisch kamperen en het argument
van piekopvang verloren gaat. Bovendien kan dat volgens een aantal geïnterviewden leiden tot
de komst van stacaravans die permanent het landschap ontsieren.
Voordelen
Voordelen van verruiming van het kamperen bij de boer zijn ook genoemd. De vraag naar deze
vorm van kleinschalig kamperen is groeiende en het niet op die vraag kunnen inspelen betekent
dat kansen worden gemist, maar ook dat productverbetering en –vernieuwing achterwege blijft.
Volgens enkele geïnterviewden staat het agrarisch inkomen in veel gevallen onder druk en de
opbrengsten van 10 plaatsen zijn dusdanig marginaal dat 15 plaatsen eigenlijk minimaal nodig
zijn om het product te kunnen blijven aanbieden. Bovendien is er – zo stelt men – op de meeste
bedrijven volop ruimte beschikbaar 15 kampeermiddelen op zodanige wijze te plaatsen dat er
geen ontsiering plaats vindt van natuur en landschap. Bezwaren met betrekking tot de hygiëne en
volksgezondheid worden van de hand gewezen met het argument dat de betreffende bedrijven in
de regel over meer dan genoeg sanitaire voorzieningen beschikken en in verhouding zeker niet
achterblijven bij het voorzieningenniveau van een vergunningplichtig bedrijf. Zo schrijft bijvoorbeeld de Stichting Vrije Recreatie (SVR), waarbij in binnen- en buitenland circa 2000 mini-
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campings zijn aangesloten, de leden voor dat elk bedrijf beschikt over een kampeerreglement. De
WOR stelt dat alleen verplicht voor de vergunningbedrijven. Verder wordt opgemerkt dat een uitbreiding gedurende het gehele kampeerseizoen de handhaving vergemakkelijkt. Een ander argument tenslotte vóór verruiming van het kamperen bij de boer is de zogenoemde ‘vernieuwing
van het landelijk gebied’. In diverse vernieuwingsprogramma’s1 nemen recreatie en toerisme een
prominente plaats in. Het extra ruimte bieden voor kampeerbedrijven, zowel vergunningbedrijven
als ontheffingsbedrijven voor kleinschalig kamperen, speelt daarbij een rol. In dat kader wordt het
niet onlogisch geacht om ook het kamperen bij de boer te versterken. Ook voeren voorstanders
aan dat ondernemers gebaat zijn met een eenduidige heldere wetgeving die gelijk wordt uitgevoerd. Ondernemers stellen dat de recreant absoluut niet begrijpt waarom er de ene week 15
mogen staan en de andere week 10.
Verdergaande verruiming
Sommige geïnterviewden, waaronder de belangenorganisaties voor kamperen bij de boer, willen
nog verder gaan en, binnen het systeem van ontheffingen en vrijstellingen, graag zien dat de
WOR 25 tot 40 standplaatsen toelaat. Het kleinschalig karakter zou daardoor niet worden aangetast, de voorzieningen zijn er en er is een toenemende vraag van de recreanten naar dit soort
kleinschalige accommodaties. De meeste geïnterviewden zijn echter van mening dat het aantal
van 10 respectievelijk 15 plaatsen niet moet worden overschreden en dat bij grotere aantallen
vergunningverlening en een positieve planologische bestemming geboden is.

4.4

Juridische aspecten van de verruiming

De WOR laat de verruiming van het kamperen bij de boer van 10 naar 15 plaatsen voor korte periode(n) over aan het oordeel van de gemeenten. Staat het de gemeenten vrij om nu, op basis
van het geldende artikel 8, lid 3 van de WOR, toe te staan dat 15 plaatsen gedurende het gehele
kampeerseizoen van 15 maart tot 31 oktober worden ingenomen?
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenten dit in een aantal gevallen toestaan. Het antwoord op
die vraag moet op grond van de beperkt beschikbare jurisprudentie echter ontkennend luiden. In
de uitspraak in de ‘zaak Vorden’ bepaalde de rechtbank dat ….”burgemeester en wethouders een
zekere vrijheid van interpretatie toekomt met betrekking tot het begrip ‘korte periode’ als bedoeld
in art 8, derde lid, van de WOR. Deze vrijheid gaat echter niet zover dat de gehele periode van
de tulpvakantie tot en met de astervakantie (15 maart tot 31 oktober), hetgeen neerkomt op een
periode van vijf tot zes maanden, kan worden aangewezen, aangezien deze periode in redelijk heid niet als ‘kort’ kan worden beschouwd. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat de mogelijkheid van verhoging van het aantal kampeermiddelen tot
maximaal vijftien is bedoeld voor piekopvang tijdens het kampeerseizoen en dat daarbij gedacht
moet worden aan perioden van hooguit 8 tot 10 weken, afhankelijk van de plaatselijke recreatiedruk”2.

______________
1

Onder meer het integraal gebiedsgericht beleid, reconstructiegebieden intensieve veehouderij, pilotgebieden
BANS (Bestuursaccoorden Nieuwe Stijl in het kader van de plattelandsvernieuwing) en Europese programma’s voor
plattelandsontwikkeling (LEADER+).
2
Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 9 juli 1998 (reg.nrs: 97/1199 VEROR en 97/1201 VEROR).
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In een ander geval de ‘zaak Noord-Beveland’ beoordeelde de arrondissementsrechtbank te Middelburg in de uitspraak van 14 augustus 2000 (reg nrs. Awb 99/604 t/m 99/609) .….” de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om de korte periode, als bedoeld in
art 8, derde lid van de WOR, vast te stellen op 90 dagen in plaats van de maximaal 120 dagen,
zoals de gemeenteraad van Noord-Beveland in een besluit van 29 oktober 1998 had vastgelegd.
De rechtbank oordeelde dat de bevoegdheid toekomt aan burgemeester en wethouders en dat
het deze vrij stond om een lager aantal dagen vast te stellen dan de gemeenteraad had gedaan”.
Hoewel het hier gaat om een beperkt aantal rechterlijke uitspraken, ontstaat hiermee
het volgende beeld het is de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om
de duur van de korte periode te bepalen;
2. het begrip ‘korte periode’ staat voor hooguit 8 tot 10 weken.
3. de mogelijkheid van verhoging is bedoeld voor piekopvang.
Met andere woorden: als besloten wordt dat het gemeenten is toegestaan het kamperen bij de
boer te verruimen tot maximaal 15 kampeermiddelen gedurende het gehele kampeerseizoen dan
lijkt een wijziging van art 8, derde lid, van de WOR noodzakelijk.
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5

Overnachtingsmogelijkheden kampeerauto’s

5.1

Inleiding

Volgens de WOR is een kampeerauto een kampeermiddel. Dat betekent dat het overnachten in
een kampeerauto geregeld wordt door het regime van de kampeerregelgeving in de WOR. Concreet houdt dit in dat alleen overnacht mag worden in een kampeerauto die staat op een kampeerterrein met een vergunning, ontheffing of vrijstelling. Volgens artikel 15 van de WOR kan bij
verordening voor maximaal 5 kampeermiddelen voor een korte periode kamperen buiten kampeerterreinen worden toegestaan (vrij kamperen). Hier kan ook het overnachten in kampeerauto’s
onder vallen.
Kampeerautobezitters dringen bij de Tweede Kamer aan op een wijziging van artikel 15 van de
WOR teneinde in de kampeerauto op openbare parkeerplaatsen te mogen overnachten. In afwijking van de ons omringende landen is dat in ons land niet toegestaan. De vraag is - en zo ja onder welke omstandigheden – dit alsnog toegestaan kan worden.
Relevante aspecten voor de beoordeling van de wens van kampeerautobezitters
Naast kampeeraspecten zijn aan het vraagstuk diverse andere elementen verbonden, zoals
openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, natuur- en landschapsbescherming, milieuhygiëne, wegbeheer en parkeerbeheer. Om deze zaken goed te kunnen beoordelen hebben wij het
vraagstuk in de eerste plaats voorgelegd aan de gemeenten. In de schriftelijke enquête was de
vraag opgenomen of en – zo ja welke - faciliteiten voor kampeerauto’s zijn getroffen buiten de
gevestigde kampeerterreinen. Verder hebben wij het oordeel van de gemeenten gevraagd over
de wens van kampeerautobezitters om door middel van wijziging van de WOR het overnachten
op openbare parkeerplaatsen toe te staan. Tot slot is aan de gemeenten gevraagd of – wanneer
aan het verzoek tegemoet zou worden gekomen - dit per gemeente via de gemeentelijke verordening moet worden geregeld of landelijk via een uniforme regeling. Aanvullend daarop hebben
wij het verzoek ter beoordeling voorgelegd aan een aantal gemeenten, andere overheden, belangenorganisaties, nat uurbeheerders en wegbeheerders.

5.2

Huidige omvang, voordelen en bezwaren

Gemeenten maken geen gebruik van artikel 15, lid 1 van de WOR voor het bieden van overnachtingsmogelijkheden voor kampeerauto’s. Het overgrote deel van de gemeenten (90%) biedt dan
ook geen faciliteiten voor kampeerauto’s buiten de gevestigde kampeerterreinen. Slechts 5%
geeft aan dat er wel faciliteiten zijn getroffen. In de meeste gevallen gaat het dan om gereguleerde overnachtingsplaatsen op openbare parkeerplaatsen.
De conclusie die we hieruit trekken is dat gemeenten in de huidige praktijk geen speciale positie
toekennen of speciale faciliteiten treffen voor kampeerauto’s buiten kampeerterreinen.
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Enigszins afwijkend daarvan is het antwoord dat gemeenten geven op de vraag of tegemoet moet
worden gekomen aan het verzoek van kampeerautobezitters een mogelijkheid te scheppen om
op openbare parkeerplaatsen te mogen overnachten.
Figuur 7

Overnachten openbare parkeerplaatsen (N = 310)
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Hoewel de gemeenten in meerderheid (55%) vinden dat hieraan niet moet worden tegemoet gekomen, is toch 41% van de gemeenten van oordeel dat dit wel, zij het niet overal, moet worden
toegestaan. Een klein aantal gemeenten (4%) vond dat overal aan dit verzoek moet worden tegemoet gekomen. In de diepte-interviews waren de gemeenten overwegend tegen waarbij men
vooral bezwaren voor de openbare orde en veiligheid naar voren bracht. Opmerkingen die onder
meer daarover werden gemaakt, waren bijvoorbeeld:
· gevaar voor overval en beroving.
· geen sociale controle, problemen met drugs en prostitutie
· niet controleerbaar.
· loslaten van de systematiek van de kampeerregelgeving van de WOR en de precedentwerking die daarvan uitgaat op andere vormen.
· hygiënische problemen (gevaar voor bijvoorbeeld leegstorten van toiletten in de berm);
· geen grip op de grootte van de groep kampeerders;
· problemen met het innen van de toeristenbelasting.
· overlast, drukte en afval, beperking uitzicht omwonenden.
· oneerlijke concurrentie met vergunningplichtige bedrijven.
· afstanden in Nederland zijn te klein om overnachten op parkeerplaatsen te rechtvaardigen.
· openbare parkeerterreinen zijn hier niet voor bedoeld en ingericht.
Bovenstaande bloemlezing van reacties kwamen ook terug in de meeste interviews met vertegenwoordigers van andere overheden (ministeries, provincies), belangenorganisaties, weg- en
natuurbeheerders. De laatste categorie wees in het bijzonder op de nadelige gevolgen voor natuur- en landschap wanneer her en der in natuurgebieden buiten de reguliere kampeerterreinen
kan worden overnacht. De conclusie die wij daaruit trekken is dat er in het algemeen weinig steun
voor het verzoek van de kampeerautobezitters is aangetroffen.
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De belangenorganisatie van kampeerautobezitters (Nederlandse Kampeerauto Club) is eveneens
geïnterviewd. Zij brengt naar voren dat in de WOR geen rekening is gehouden met kampeerauto’s waardoor de doelstelling van de wet - de diversiteit aan kampeervormen te vergroten – blijkbaar niet op de kampeerautobezitters van toepassing is. Zij zien hun belangen bij voorkeur
gediend door een landelijke regeling met als uitgangspunt dat kampeerauto’s gedurende korte
perioden buiten kampeerterreinen (bijvoorbeeld op openbare parkeerplaatsen) kunnen staan,
tenzij dit om gegronde redenen niet kan worden toegelaten. De kampeerautobezitters zouden tegen de laatstgenoemde afwijzing in beroep moeten kunnen gaan.
Gemeentelijk of landelijk regelen?
De kampeerautobezitters wensen dus duidelijk een landelijk uniforme regeling. De gemeenten
kiezen in antwoord op de vraag, als men aan het verzoek van kampeerautobezitters tegemoet
zou treden, met een kleine meerderheid (53%) voor een regeling via een gemeentelijke verordening. Een grote minderheid (47%) zou in dat geval aan een landelijk uniforme regeling de voorkeur geven. In de interviews werd in de meeste gevallen naar voren gebracht dat voor het
tegemoet komen aan het verzoek van de kampeerautobezitters maatwerk is vereist dat het best
op gemeentelijk niveau kan worden geregeld.

5.3

Juridische aspecten

De kampeerautobezitters opteren voor een algemene vrijstelling via artikel 15 van de WOR volgens het principe ‘ja, tenzij’. De WOR daarentegen gaat uit van een algemeen kampeerverbod,
tenzij er vergunning, ontheffing of vrijstelling is verleend of bij verordening kamperen voor eigen
gebruik of vrij kamperen wordt toegestaan. Inspelen op de wens van kampeerautobezitters betekent dan ook een doorkruising van het systeem van regelgeving van de WOR.
Kijken we naar de mogelijkheden die de huidige regelgeving van de WOR biedt voor de wensen
van kampeerautobezitters, dan kunnen we constateren dat een wijziging van de wet niet nodig is
om aan die wensen te voldoen. Voorwaarde daarvoor is dat de gemeente over een kampeerverordening beschikt en dan artikel 15 van de WOR toepast voor het tijdelijk toelaten van maximaal
5 kampeermiddelen, waaronder kampeerauto’s, buiten kampeerterreinen.
Gemeenten hebben daarnaast binnen de WOR andere mogelijkheden om voorzieningen te treffen. Zij kunnen met houders van bestaande vergunning- of ontheffingterreinen binnen de gemeente overleg plegen over het beschikbaar stellen van standplaatsen voor kampeerauto’s. Als
die mogelijkheden er niet zijn, kunnen zij zelf aanvullende voorzieningen treffen en locaties inrichten of laten inrichten. In de provincie Zeeland zijn voorbeelden aangetroffen van afspraken die
gemeenten met campinghouders hebben gemaakt dat het parkeerterrein buiten de camping als
standplaats voor kampeerauto’s mag worden gebruikt.
Aanpassing van de WOR, zoals kampeerautobezitters dat wensen, is dus niet nodig omdat deze
reeds de mogelijkheid biedt om faciliteiten voor kampeerauto’s te bieden buiten kampeerterreinen.
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Bijlage 1 Onderzoeksvragen
Ten behoeve van de evaluatie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.
I

Inventarisatie beleidsomgeving WOR
· Wat is de doelstelling van de WOR?
· Welke gemeentelijke verplichtingen zijn in de wet aan de orde?
· Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de oude Kampeerwet?

II Doorwerking naar gemeentelijk beleid
Centraal in dit blok staat de vraag of de nieuwe kampeerregelgeving door gemeenten in de
praktijk wordt gebracht (doorwerking) en of dit leidt tot de beoogde effecten (vergroten beleidsvrijheid en vergroting diversiteit in aanbod). De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd.
1. Formele situatie
· Is het gemeentelijke verblijfsrecreatiebeleid formeel vastgelegd?
· Zo nee, waarom niet?
· Zo ja, in welke vorm (bestemmingsplan, beleidsnota/ -notitie, kampeerverordening)?
· Op welke wijze wordt omgegaan met zonering / quotering?
· Vindt er regionale afstemming plaats?
· Wat is de relatie met het Streekplan?
· Is de invulling conform de WOR?
· Op welke wijze is het kampeerbeleid ingebed in de gemeentelijke organisatie?
2. Concrete doorwerking
· Op welke wijze vullen gemeenten de begrippen “kampeervormen” en “korte perioden” in?
· Maken gemeenten gebruik van de mogelijkheid van het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen en het regelen van kleinschalig kamperen bij verordening?
· Vindt in de praktijk cumulatie van verschillende vrijstellings - en ontheffingsvormen
plaats?
· Houden gemeenten rekening met eventuele concurrentievoordelen? Op welke wijze?
· Worden mogelijkheden geboden voor kleinschalig of kortdurend kamperen binnen de
bebouwde kom (door middel van toepassing van de artikelen 13 en 15 WOR)?
· Maken gemeenten gebruik van de mogelijkheid van artikel 11, lid 1, WOR voorschriften te
verbinden over de soort en het aantal toe te laten kampeermiddelen
· Maken gemeenten gebruik van de mogelijkheid van artikel 11, lid 2, WOR om aan het verlenen van vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voorschriften te verbinden in het belang van orde, rust en dergelijke?
3. Vergroting diversiteit aanbod
· Heeft de WOR in de praktijk geleid tot een vergroting van de gemeentelijke beleidsvrijheid?
· Heeft dat geleid tot een vergroting van de diversiteit van het aanbod?
· Welke kampeervormen zijn in de gemeente mogelijk?
· Hoe is de ontwikkeling van het aanbod voor deze vormen?
· Hoe gaat de gemeente om met het ontstaan van nieuwe exploitatievormen?
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4. Afstemming met andere wet- en regelgeving
· Op welke wijze geven gemeenten de afstemming tussen kampeerregelgeving en de Woningwet, Bouwbesluit, Wet op de ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en de Hinderwet
(stankcirkels) vorm?
5. Overgangsperiode
· Zijn de vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen die onder de Kampeerwet zijn verleend
inmiddels opnieuw beoordeeld en al dan niet verleend?
· Wanneer dit niet het geval is: Wat is daar dan de achtergrond van? Op welke wijze gaan
gemeenten daarmee om? Welke mogelijke consequenties heeft dat voor de betreffende
bedrijven?
6. Handhaving
Omdat de handhaving van de kampeerregelgeving reeds door de Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving is onderzocht, concentreert de evaluatie zich op de
uitvoering van de gedane aanbevelingen.
· Welke aanbevelingen heeft de Commissie gedaan?
· Op welke wijze is daar in de praktijk gevolg aan gegeven?
· Zijn de aanbevelingen nog actueel of dienen ze te worden aangepast?
7. Concluderend
· Welke conclusies kunnen worden getrokken over de doorwerking en de effecten van de
WOR?
· Dient de gemeentelijke kampeerverordening - zoals die bestond ten tijde van de Kampeerwet - als instrument van gemeentelijke sturing heroverwogen te worden?
III Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van kampeerterreinen
Het Besluit heeft in de praktijk een beperkte invulling gekregen waardoor een diepgaande
evaluatie van de werking ervan niet nodig is. De evaluatie dient zich met name te richten op
de relatie met aanpalende wet- en regelgeving en de werkwijze van de handhavende instanties die in dat verband actief zijn. De vraag daarbij is of de aspecten veiligheid, gezondheid en
hygiëne adequaat zijn geregeld. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd.
· Welke accommodatievormen vallen onder de werkingssfeer van de WOR? (Nu en straks,
na aanpassing WOR op het punt van zomerhuiscomplexen en groepsaccommodaties)
· Aan welke eisen op het gebied van hygiëne, gezondheid en veiligheid dienen deze te voldoen?
· Tot welke wet - en regelgeving is dit te herleiden?
· Welke organisaties hebben een taak in de handhaving van deze wetten en regels?
· Wat is hun werkwijze?
· Werken ze samen / stemmen ze de werkzaamheden af?
· Hoe ervaren de betrokken verblijfsrecreatiebedrijven de handhaving?
· Zijn er knelpunten / witte vlekken in de handhaving van de wetten en regels?
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IV Beoordelen van verruimingsm ogelijkheden voor “het kamperen bij de boer”
De WOR bepaalt dat vrijstelling of ontheffing verleend kan worden voor het houden van een
kampeerterrein voor ten hoogste tien kampeermiddelen. Gedurende korte perioden kunnen
gemeenten toestaan dit aantal te verhogen tot maximaal 15. De centrale vraag van dit deelonderzoek is of medewerking gegeven kan worden aan het verzoek van de Stichting Vrije Recreatie om de beperking voor de korte perioden te laten vervallen.
· Hoe verhoudt de verruiming zich tot de regels op het gebied van ruimtelijke ordening, milieubeheer (i.v.m. stankcirkels)gezondheid en hygiëne?
· Wat betekent dit voor de concurrentiepositie van vergunningplichtige bedrijven?
· Heeft het verruimen van de periode gevolgen voor de landschappelijke inpassing?
V Beoordelen van de positie van kampeerauto’s in relatie tot de huidige regelgeving
In tegenstelling tot de ons omringende landen is het niet toegestaan in een kampeerauto
op openbare parkeerplaatsen te overnachten. De vraag is of - en zo ja onder welke
voorwaarden - dit alsnog toegestaan kan worden.
· Welke andere wet - en regelgeving (bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet) en instanties
zijn hierbij van belang?
· Beperkt de andere wet- en regelgeving het toestaan van parkeren op openbare parkeerplaatsen?
· Wat is het standpunt van andere relevante instanties hierover?
· Biedt het bij verordening toestaan van kleinschalig kamperen gedurende korte perioden een oplossing?
VI Concluderend
· Welke beleidsmatige conclusies volgen uit de beantwoording van de voorgaande vragen?
· Tot welke veranderingen in de wet - en regelgeving zou dit moeten leiden?
· Tot welke wijzigingen in de uitvoering van de WOR dient dit te leiden?
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Bijlage 2 Overzicht aanpalende wet- en regelgeving
Voor de WOR is de relatie relevant met vooral de volgende wetgeving (de opsomming is niet uitputtend).
·

Wet op de ruimtelijke ordening. Deze wet biedt het algemene kader voor het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. De afstemming tussen deze wet en de WOR krijgt op landelijk niveau gestalte via het Structuurschema Groene Ruimte. Daarnaast is op provinciaal en
lokaal niveau afstemming vereist met respectievelijk het Streekplan en met name met het Bestemmingsplan.

·

Algemene wet bestuursrecht. Via deze wet is onder andere geregeld hoe wijze burgers bij de
besluitvorming door overheden kunnen worden betrokken en op welke wijze tegen overheidsbesluiten bezwaar en beroep kan worden aangetekend. Alle gemeentelijke besluiten moeten
aan de regels van de wet voldoen, dus ook besluiten op het gebied van het kamperen.

·

Gemeentewet. De Gemeentewet biedt gemeenten mogelijkheden het bestuurlijk gezag in de
gemeente uit te oefenen en biedt het algemene kader voor handhaving van beleid en besluiten via de bestuursrechtelijke weg (door het uitoefenen van bestuursdwang of het opleggen
van een dwangsom).

·

Woningwet en Bouwbesluit. Deze bieden mogelijkheden voor de regulering van bouwactiviteiten op kampeerterreinen via de bouwvergunningplicht. De wet bepaalt dat iedere gemeente
een Bouwverordening op moet stellen. Het Bouwbesluit bevat algemene technische eisen
t.a.v. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van gebouwen en bouwwerken. Voor de in de WOR aangegeven kampeermiddelen is geen bouwvergunning vereist en is
het Bouwbesluit niet van toepassing. Dit wordt anders wanneer, zoals is voorgenomen, zomerhuiscomplexen tevens onder de werking van de WOR worden gebracht.

·

Waterleidingwet en Waterleidingbesluit. Deze wet is van toepassing op iedereen die water
wint of water in grote hoeveelheden transporteert in collectieve leidingstelsels (o.a. recreatiebedrijven). Het Waterleidingbesluit heeft voor onder andere kampeerterreinen de kwaliteitseisen voor drinkwater vastgelegd die eerder al golden op grond van het Besluit hygiëne,
gezondheid en veiligheid op basis van de WOR. In het verlengde daarvan kan, in afwachting
van een AMvB, de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater worden genoemd die
o.a. eigenaren van campings verplicht om risico analyses uit te voeren en zo nodig maatregelen te nemen.

·

Wet Milieubeheer. Deze wet voorziet in een integratie van milieuwetgeving. De Hinderwet, de
Afvalstoffenwet en de Wet geluidhinder zijn volledig in de Wmb opgegaan. Voor vergunningvrije inrichtingen gelden op grond van diverse besluiten (onder meer het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer en het Besluit mestbassins
milieubeheer) regels ten opzichte van zogenoemde ‘gevoelige objecten’ waaronder reguliere
kampeerterreinen. Voor vergunningplichtige inrichtingen wordt de Stankrichtlijn uit de brochure Veehouderij en Hinderwet gehanteerd. Voor beide categorieën van inrichtingen geldt dat
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kleinschalig kamperen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a en derde lid van de
WOR niet als ‘gevoelig object’ c.q. als grond voor weigering van de vergunning geldt.
·

De milieu effectrapportage (M.E.R.) is van toepassing op de aanleg van een recreatieve of
toeristische voorziening (waar onder kampeerterreinen) die 500.000 bezoekers of meer per
jaar trekt, een oppervlakte beslaat van 50 ha of meer, of een oppervlakte beslaat van 20 ha of
meer in een gevoelig gebied.

·

Op basis van de eerder genoemde Wet milieubeheer is in 1998 het Besluit horeca-, sport - en
recreatieinrichtingen milieubeheer van kracht geworden. In het besluit worden eisen gesteld
aan geluidsniveau, energieverbruik, afvalstoffen, afvalwater, lichthinder en waterverbruik. De
uitvoering van het besluit is in handen van de gemeenten. Recreatiebedrijven, zoals campings, die onder de werking van het bes luit vallen kunnen doorgaans volstaan met een melding.

·

Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO). Deze wet regelt de lozingen op het oppervlaktewater. Afvalwater van campings mag niet meer direct op het oppervlaktewater worden geloosd, maar op de riolering. Waar geen riolering aanwezig is of wordt aangelegd mag alleen
onder voorwaarden (na zuivering) worden geloosd.

·

Natuurbeschermingswet. Deze wet maakt het mogelijk natuurmonumenten te beschermen
door deze aan te wijzen als ‘beschermd natuurmonument’ of als ‘staatsnatuurmonument’ en
aan een aanwijzing rechtsgevolgen te verbinden. Deze rechtsgevolgen kunnen beperkingen
opleggen aan het vestigen of uitbreiden van kampeerplaatsen. Daarnaast is een deel van de
Europese regelgeving op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn via de Natuurbeschermingswet geregeld.

·

Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen op grond van de Wet op de gevaarlijke werktuigen. Het besluit regelt de veiligheid van speeltoestellen onder meer op campings.

·

Wet en Besluit veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Deze wet geldt voor alle
openbare zwembaden en sinds 1990 ook voor campingbaden.

·

Wet bodembescherming en lozingenbesluit bodembescherming. Het besluit bevat regels voor
bodemlozingen van huishoudelijk afvalwater, koelwater en overige vloeistoffen en geldt ook
voor kampeerterreinen. Het aantal lozingseenheden waarvoor kampeerterreinen worden aangeslagen varieert afhankelijk van de vorm. Bij reguliere kampeerterreinen ex art 10, lid 1 onder b WOR, ligt deze aanslag hoger dan bij vormen van kleinschalig kamperen.
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Bijlage 3 Overzicht geïnterviewde organisaties
Gemeenten
· Alblasserdam
· Apeldoorn
· Bergeijk
· Bergen (L)
· De Wolden
· Hardenberg
· Harderwijk
· Katwijk
· Noordwijk
· Valkenburg
· Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
· Vlieland
· Schouwen-Duiveland
· Soest
· Texel
Ministeries en andere overheden
· Brandweer, gemeente Monster
· GGD Flevoland
· Ministerie van Economische Zaken; Directie Ruimtelijk-Economisch Beleid
· Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Directie Oost
· Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Directie Juridische Zaken
· Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Directie Uitvoering Rijkswaterstaat
· Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West
· Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Rijksplanologische
Dienst
· Regiopolitie Hollands Midden
· Staatsbosbeheer
· Vakberaad Recreatie en Toerisme van de provincies
Belangenorganisaties
· ANWB
· Nederlandse Kampeerauto Club
· Organisatie van Recreatieondernemers Nederland (RECRON)
· Scouting Nederland
· Stichting Boerderijtoerisme Nederland
· Stichting Natuurkampeerterreinen
· Stichting Vrije Recreatie
· Vereniging Gastvrije Nederlandse Landgoederen en Kastelen (LKC)
· Vereniging Kampeerboeren (VEKABO)
· Vereniging voor Natuur en Recreatie (NIVON)
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Bijlage 4 Rechte tellingen
Vraag 1 Welke verblijfsrecreatievormen komen voor in uw gemeente?
Kampeerterrein met vergunning
Kleinschalige kampeerterreinen (voorheen het kamperen bij de boer)
Groepskamperen op eigen kampeerterrein
Natuurkampeerterreinen
Groepskamperen buiten een kampeerterrein
Vrij kamperen
Kamperen voor eigen gebruik
Zomerhuiscomplexen
Groepsaccommodaties
Geen van allen
Totaal

Aantal
258
227
89
55
74
3
22
150
137
29
329

%
78%
69%
27%
17%
22%
1%
7%
46%
42%
9%
100%

Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag 2 Hoeveel kampeerterreinen met vergunning telt uw gemeente op dit moment?
0
1 tm 5
6 tm 10
11 tm 15
Meer dan 15
Totaal

Aantal
33
188
41
10
22
294

%
11%
64%
14%
3%
7%
100%

Vraag 3 Hoeveel kampeerplekken hebben deze kampeerterreinen met vergunning gezamenlijk?
1 tm 25
26 tm 100
101 tm 500
501 tm 1000
1001 tm 2000
Meer dan 2000
Totaal

Aantal
13
38
92
47
30
26
246

%
5%
15%
37%
19%
12%
11%
100%
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Vraag 4 Hoeveel groepsaccommodaties telt uw gemeente op dit moment?
0
1 tm 5
6 tm 10
11 tm 15
Meer dan 15
Totaal

Aantal
128
131
18
5
2
284

%
45%
46%
6%
2%
1%
100%

Aantal
124
134
15
4
10
287

%
43%
47%
5%
1%
3%
100%

Vraag 5 Hoeveel zomerhuiscomplexen telt uw gemeente op dit moment?
0
1 tm 5
6 tm 10
11 tm 15
Meer dan 15
Totaal

Vraag 6 Hoeveel ontheffingen en/of vrijstellingen voor kleinschalig kamperen, natuurkamperen, vrij kamperen, kamperen voor eigen gebruik, groepskamperen op eigen terrein en
groepskamperen buiten kampeerterreinen zijn er sinds 1 november 1997 verleend binnen uw
gemeente?
0
1 tm 5
6 tm 10
11 tm 15
Meer dan 15
Totaal

Aantal
65
118
41
32
34
290

%
22%
41%
14%
11%
12%
100%

Vraag 7 Is er een ambtenaar die specifiek de Wet op de Openluchtrecreatie in zijn/haar portefeuille heeft?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal
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Aantal
224
97
8
329

%
68%
29%
2%
100%

Vraag 8 Hoeveel formatieplaatsen (in fulltime eenheden) zijn binnen uw gemeente beschikbaar
voor de gemeentelijke vormgeving/uitvoering van de Wet op de Openluchtrecreatie?
0
0,01
0,04
0,05
0,07
0,1
0,12
0,15
0,16
0,2
0,25
0,3
0,33
0,4
0,5
0,6
0,65
0,7
0,77
0,8
1
1,25
1,33
1,6
2
3
Totaal

Aantal
109
6
1
20
2
47
1
1
1
23
4
9
1
1
24
2
1
1
1
1
33
1
1
1
1
1
294

%
37%
2%
0%
7%
1%
16%
0%
0%
0%
8%
1%
3%
0%
0%
8%
1%
0%
0%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Vraag 9 Hoeveel formatieplaatsen (in fulltime eenheden) zijn binnen uw gemeente beschikbaar voor de handhaving van de Wet op de Openluchtrecreatie?
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,1
0,2
0,25
0,3
0,5
0,7
0,8
1
1,33
1,8
2
Totaal

Aantal
177
7
1
1
1
9
36
7
3
5
11
1
1
22
1
1
1
285

%
62%
2%
0%
0%
0%
3%
13%
2%
1%
2%
4%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
100%
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Vraag 10 Is het gemeentelijke kampeerbeleid formeel vastgelegd?
Ja
Nee
Totaal

Aantal

%

212
112
324

65%
35%
100%

Vraag 11 In welk beleidsstuk is het kampeerbeleid formeel vastgelegd en in welk jaar is dit
gebeurd?
Bestemmingsplan (terreinen aangewezen als kampeerterrein)
Structuurplan
Beleidsnota/-notitie
Kampeerverordening
besluit op de openluchtrecreatie
weet niet/geen mening
Anders, namelijk;
Totaal

Aantal

%

147
9
153
83
8
4
11
217

68%
4%
71%
38%
4%
2%
5%
100%

Aantal
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
2
2
2
1
5
4
7
3
17
18
8
8
15

%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
3%
1%
2%
2%
2%
2%
1%
5%
4%
6%
3%
16%
17%
7%
7%
14%

108

100%

Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag 11 Bestemmingsplan
1970
1974
1975
1976
1978
1980
1981
1982
1983
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
weet niet/geen mening
Totaal
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Vraag 11 Structuurplan
1995
1999
2001
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
1
1
4
1
7

%
14%
14%
57%
14%
100%

Aantal
2
2
1
1
15
26
28
29
16
8
9
4
141

%
1%
1%
1%
1%
11%
18%
20%
21%
11%
6%
6%
3%
100%

Aantal
5
3
1
6
5
7
14
12
6
4
4
4
71

%
7%
4%
1%
8%
7%
10%
20%
17%
8%
6%
6%
6%
100%

Vraag 11 Beleidsnota
1987
1989
1990
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
weet niet/geen mening
Totaal

Vraag 11 Kampeerverordening
1986
1987
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
weet niet/geen mening
Totaal
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Vraag 12 Waarom is dit beleid niet formeel vastgelegd?
Er komt geen/ weinig verblijfsrecreatie voor in de gemeente
Er wordt nog aan gewerkt
Het gaat goed zonder vastlegging van het beleid
lage prioriteit/capaciteit
gemeentelijke herindeling
weet niet/geen mening
Anders, namelijk;.
Totaal

Aantal
54
40
10
5
4
5
8
107

%
50%
37%
9%
5%
4%
5%
7%
100%

Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag 13 Ten tijde van de 'oude' Kampeerwet waren gemeenten verplicht een gemeentelijke
Kampeerverordening op te stellen Bent u van mening dat deze verplichting opnieuw ingevoerd zou moeten worden?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
53
141
129
323

%
16%
44%
40%
100%

Aantal
50
60
36
2
181
23
326

%
15%
18%
11%
1%
56%
7%
100%

Aantal
66
62
44
35
39
18
15
3
3
26
120

%
55%
52%
37%
29%
33%
15%
13%
3%
3%
22%
100%

Vraag 14 Vindt er regionale afstemming van het kampeerbeleid plaats?
Ja, met een of enkele gemeenten in de regio
Ja, met (bijna) alle gemeenten in de regio
Ja, met de provincie
Ja, met (één van de regionale diensten van) het ministerie van LNV
Nee
weet niet/geen mening
Totaal
Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag 15 Op welke punten vindt deze regionale afstemming plaats?
Over de toegestane kampeervormen in de regio
Over de lengte van perioden uitbreiding tot 15 kampeermiddelen
Over de planning van perioden uitbreiding tot 15 kampeermiddelen
Over de handhaving van vergunningvoorschriften
Over milieu-, natuur- en landschapbescherming
Over regionale zonering/quotering
Over het beleid ten aanzien van kampeerwagens
permanente bewoning
Handhaving
Op andere punten, namelijk;.
Totaal
Meerdere antwoorden mogelijk
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Vraag 16 Past het gemeentelijke kampeerbeleid in het provinciale Streekplan?
Ja, sluit erbij aan
Nee, wijkt af
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
175
5
134
314

%
56%
2%
43%
100%

Vraag 18 Hoe vaak vindt periodiek overleg plaats tussen kampeerondernemers en/of aanbieders van kleinschalig kamperen en de gemeente?
Meer dan eens per maand
Tussen eens per maand en eens per half jaar
Tussen eens per half jaar en eens per jaar
Minder dan eens per jaar
Nooit
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
1
18
67
92
124
15
317

%
0%
6%
21%
29%
39%
5%
100%

Vraag 19 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 'Er bestaat een goede afstemming tussen de kampeerregelgeving en andere wet- en regelgeving zoals onder andere
de Woningwet, het Bouwbesluit, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer?
Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens/ niet mee oneens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
9
79
73
43
4
115
323

%
3%
24%
23%
13%
1%
36%
100%

Vraag 21 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? 'De handhaving van de kampeerregelgeving is effectief'
Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens/ niet mee oneens
Niet mee eens
Helemaal niet mee eens
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
6
56
63
72
12
115
324

%
2%
17%
19%
22%
4%
35%
100%
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Vraag 23 Zijn in uw gemeente sinds 1 november 1997 een of meerdere vrijstellingen en/of ontheffingen verleend voor het exploiteren van een kampeerterrein voor ten hoogste 10 kampeermiddelen (tenten, caravans ed) (art 8, lid 2a WOR)?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
170
142
14
326

%
52%
44%
4%
100%

Vraag 24 Zijn in uw gemeente sinds 1 november 1997 een of meerdere vrijstellingen en/of
ontheffingen verleend voor het exploiteren van een kampeerterrein door een organisatie met
een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard ten behoeve van
eigen doeleinden?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
72
234
20
326

%
22%
72%
6%
100%

Vraag 25 Zijn in uw gemeente sinds 1 november 1997 een of meerdere vrijstellingen en/of
ontheffingen verleend voor het exploiteren van een natuurkampeerterrein (art 8, lid 2c WOR)?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
32
279
15
326

%
10%
86%
5%
100%

Vraag 26 Zijn in uw gemeente sinds 1 november 1997 een of meerdere vrijstellingen en/of
ontheffingen verleend voor het plaatsen van kampeermiddelen buiten kampeerterreinen door
groepen (bijvoorbeeld verenigingen) voor een korte, aaneengesloten periode (a 13, lid 1
WOR)?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
149
158
20
327

%
46%
48%
6%
100%

Vraag 27 Is in uw gemeente sinds 1 november 1997 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
bij verordening het plaatsen of geplaatst houden van ten hoogste vijf kampeermiddelen gedurende korte perioden toe te staan (art 15, lid 1 WOR)?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal
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Aantal
39
264
22
325

%
12%
81%
7%
100%

Vraag 28 Wordt dit artikel (art 15, lid 1 WOR) in voorkomende gevallen benut voor het bieden
van ove rnachtingsmogelijkheden voor kampeerauto's?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
16
252
47
315

%
5%
80%
15%
100%

Vraag 29 Is in uw gemeente sinds 1 november 1997 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
bij verordening het plaatsen van één kampeermiddel voor eigen gebruik door de eigenaar van
een terrein voor langere perioden toe te staan (art 15, lid 2 WOR)?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
23
267
35
325

%
7%
82%
11%
100%

Vraag 30 Indien van één of meerdere van bovenstaande mogelijkheden tot het verlenen van
vrijstelling, ontheffing of verordening geen gebruik is gemaakt, kunt u dan aangeven waarom
hier geen gebruik van is gemaakt?
Er is geen belangstelling voor (enkele) van de hierboven genoemde vormen
De kampeervorm(en) past/ passen niet in het gemeentelijk beleid
De gemeente omvat geen natuurterrein
Om natuur en/of landschap te beschermen
Om het milieu te beschermen
Concurrentiepositie van kampeerterreinen met vergunning te beschermen
kampeerbeleid moet nog gestalte krijgen
kampeerbeleid is in bestemmingsplan geregeld
weet niet/geen mening
Andere redenen, namelijk;.
Totaal

Aantal

%

225
89
49
48
17

73%
29%
16%
16%
6%

23
11
3
3
17
307

7%
4%
1%
1%
6%
100%

Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag 31 Heeft zich in uw gemeente sinds 1 november 1997 de situatie wel eens voorgedaan
dat meerdere aanvragen voor een ontheffing, vrijstelling en/of verordening zijn gedaan voor
één locatie en/of door één aanvrager?
Ja, veelvuldig
Ja, af en toe
Nee, nooit
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
2
33
259
30
324

%
1%
10%
80%
9%
100%
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Vraag 32 Worden dergelijke aanvragen in de regel gehonoreerd?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal

%

40
85
145
270

15%
31%
54%
100%

Vraag 33 Stelt u grenzen en/of voorwaarden aan dergelijke vormen van cumulatie op één locatie?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
120
33
129
282

%
43%
12%
46%
100%

Vraag 34 Wordt in uw gemeente bij het verstrekken van ontheffingen, vrijstellingen en/of verordeningen voor kleinschalig kamperen, natuurkamperen etc rekening gehouden met de concurrentiepositie van bestaande kampeerterreinen met een vergunning?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
80
157
59
296

%
27%
53%
20%
100%

Vraag 35 Is door uw gemeente sinds 1 november 1997 gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om aan het verlenen van vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voorschriften te verbinden over de soort en het aantal toe te laten kampeermiddelen (art 11, lid 1 WOR)?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
196
96
29
321

%
61%
30%
9%
100%

Vraag 36 Is door uw gemeente sinds 1 november 1997 gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om aan het verlenen van vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen voorschriften te verbinden in het belang van orde, rust, veiligheid, natuur- en landschapsbescherming, milieubescherming, hygiëne en gezondheid (art 11, lid 2 WOR)?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal
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Aantal
195
96
31
322

%
61%
30%
10%
100%

Vraag 37 In artikel 9 WOR is bepaald dat bij een vergunningaanvraag voor een kampeerterrein een reglement moet worden toegevoegd, waarin geldende tarieven, wijze en termijn van
opzegging, kampeerregels ed zijn opgenomen Speelt de inhoud van het reglement een ril bij
het al dan niet verlenen van een vergunning?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
122
110
82
314

%
39%
35%
26%
100%

Vraag 38 Artikel 12 WOR geeft burgemeester en wethouders de mogelijkheid een vergunning
of ontheffing voor een kampeerterrein in te trekken Is daar sinds het in werking treden van de
WOR in uw gemeente al eens gebruik van gemaakt?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
11
293
21
325

%
3%
90%
6%
100%

Aantal
2
3
9
2
11

%
18%
27%
82%
18%
100%

Vraag 39 Op welke grond is/zijn de vergunning(en) ingetrokken?
De door de kampeerterreinhouder verstrekte gegevens waren onjuist
Men hield zich niet aan opgelegde beperkingen/ voorschriften
De kampeerhouder is opgehouden met zijn onderneming
Andere reden, namelijk;.
Totaal
Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag 40 Is op basis van artikel 10 WOR dat een aantal voorwaarden stelt aan het verlenen
van een vergunning, vrijstelling of ontheffing al eens een vergunning geweigerd?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
50
228
47
325

%
15%
70%
14%
100%

Vraag 41 Heeft de WOR naar uw mening de gemeentelijke beleidsvrijheid ten aanzien van
het kampeerbeleid vergroot in vergelijking met de oude Kampeerwet?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
114
15
193
322

%
35%
5%
60%
100%
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Vraag 43 Heeft de WOR naar uw mening de diversiteit van de in uw gemeente voorkomende
kampeervormen (groepskamperen, natuurkamperen, vrij kamperen, etc) vergroot in vergelijking met de oude Kampeerwet?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
42
123
156
321

%
13%
38%
49%
100%

Vraag 45 Zijn de vergunningen die onder de Kampeerwet zijn verleend inmiddels opnieuw
beoordeeld en al dan niet verleend op basis van de WOR?
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Niet van toepassing
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
135
54
49
61
26
325

%
42%
17%
15%
19%
8%
100%

Vraag 46 Zijn de ontheffingen en vrijstellingen die onder de Kampeerwet zijn verleend inmiddels opnieuw beoordeeld en al dan niet verleend op basis van de WOR?
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Niet van toepassing
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
126
33
45
87
30
321

%
39%
10%
14%
27%
9%
100%

Vraag 47 Zijn in uw gemeente met het oog op de brandveiligheid gebruiksvergunningen in het
kader van het Bouwbesluit en de Bouwverordening verstrekt ten behoeve van groepsaccommodaties of zomerhuizen die op een kampeerterrein staan, maar (nog) niet onder de werking
van de WOR vallen?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
62
159
93
314

%
20%
51%
30%
100%

Vraag 48 Overwogen wordt om naast de zomerhuiscomplexen ook de groepsaccommodaties
onder de werking van de WOR te plaatsen Denkt u dat volstaan kan worden met het vergunningplichtig maken van alle groepsaccommodaties?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal
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Aantal
128
15
178
321

%
40%
5%
55%
100%

Vraag 50 Hoe vaak is door de accommodaties voor ten hoogste tien kampeermiddelen in uw
gemeente sinds 1 november 1997 een aanvraag gedaan tot uitbreiding naar 15 kampeermiddelen?
0
1 tm 3
4 tm 6
7 of meer
Totaal

Aantal
156
85
27
44
312

%
50%
27%
9%
14%
100%

Vraag 51 Hoeveel van deze aanvragen zijn door uw gemeente gehonoreerd?
0
1 tm 3
4 tm 6
7 of meer
Totaal

Aantal
11
78
25
43
157

%
7%
50%
16%
27%
100%

Vraag 52 De uitbreiding tot 15 kampeermiddelen heeft betrekking op een beperkte periode
Wat is de lengte van de periode die uw gemeente hierbij doorgaans hanteert?
Maximaal 1 week
Maximaal 2 aaneengesloten weken
Maximaal 3 aaneengesloten weken
Maximaal 4 aaneengesloten weken
Maximaal 5 aaneengesloten weken
Maximaal 6 aaneengesloten weken
Meer dan 6 aaneengesloten weken
Totaal

Aantal
2
3
2
3
3
49
84
146

%
1%
2%
1%
2%
2%
34%
58%
100%

Vraag 53 Hoe vaak wordt een dergelijke periode doorgaans in een kalenderjaar ingepast?
1 keer
2 tm 3 keer
4 tm 5 keer
Meer dan 5 keer
Totaal

Aantal
86
50
6
6
148

%
58%
34%
4%
4%
100%
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Vraag 54 Vanuit organisaties die het kamperen behartigen is het verzoek gekomen de uitbreiding
van 10 naar 15 kampeermiddelen niet te beperken tot korte perioden, maar gedurende het gehele
kampeerseizoen (15 maart - 31 oktober) toe te staan. In hoeverre bent u het met dit voorstel
eens?
Helemaal mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Helemaal mee oneens
Totaal

Aantal
61
78
93
50
15
297

%
21%
26%
31%
17%
5%
100%

Vraag 55 Heeft een uitbreiding van 10 naar 15 kampeermiddelen door vrijstelling of ontheffing
van het verbod op kamperen zonder vergunning nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie van vergunningplichtige kampeerbedrijven in uw gemeente?
Ja, deze uitbreiding heeft nadelige gevolgen voor deze bedrijven
Nee, deze uitbreiding heeft geen nadelige gevolgen voor deze bedrijven
Totaal

Aantal
64
180
244

%
26%
74%
100%

Vraag 56 Zijn in uw gemeente faciliteiten voor kampeerauto's getroffen buiten de gevestigde
kampeerterreinen?
Ja
Nee
weet niet/geen mening
Totaal

Aantal
16
285
17
318

%
5%
90%
5%
100%

Aantal
8
6
4
17

%
47%
35%
24%
100%

Vraag 57 Welke faciliteiten zijn er getroffen?
Gereguleerde overnachtingsplaatsen op openbare parkeerplaatsen
Gereguleerde overnachtingsplaatsen op overige plekken
Andere faciliteiten, namelijk;.
Totaal
Meerdere antwoorden mogelijk

Vraag 58 Kampeerautobezitters hebben het Ministerie van LNV gevraagd om middels een
aanpassing van de WOR een mogelijkheid te scheppen om te overnachten op openbare parkeerplaatsen Vindt u dat aan dit verzoek tegemoet moet worden gekomen?
Ja, overal
Ja, maar niet overal
Nee, nergens
Totaal
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Aantal
12
127
171
310

%
4%
41%
55%
100%

Vraag 60 Als men aan het verzoek tegemoet zou treden, vindt u dan dat dit per gemeente (via
een gemeentelijke verordening) geregeld zou moeten worden of dat er een landelijke, uniforme regeling zou moeten worden opgesteld?
Per gemeente via een gemeentelijke verordening
Landelijk via een uniforme regeling
Totaal

Aantal
161
142
303

%
53%
47%
100%

Aantal
18
23
10
19
5
50
20
42
47
15
46
34
329

%
5%
7%
3%
6%
2%
15%
6%
13%
14%
5%
14%
10%
100%

Aantal
11
50
120
116
20
6
4
2
329

%
3%
15%
36%
35%
6%
2%
1%
1%
100%

Aantal
4
30
52
125
118
329

%
1%
9%
16%
38%
36%
100%

Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

Grootte gemeente
minder dan 5 000 inwoners
5 000 - 10 000 inwoners
10 000 - 20 000 inwoners
20 000 - 50 000 inwoners
50 000 - 100 000 inwoners
100 000 - 150 000 inwoners
150 000 - 250 000 inwoners
250 000 inwoners of meer
Totaal

Mate van stedelijkheid
Zeer sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Matig stedelijk
Weinig stedelijk
Niet-stedelijk
Totaal

73
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Bijlage 5 Wet op de Openluchtrecreatie
Staatsblad 25-03-1994 , 300.

Wet van 25 maart 1994, houdende regels ten behoeve
van de openluchtrecreatie

(Wet op de Openluchtrecreatie
[Versie geldig vanaf: 01-03-1999])
Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63; Staatsblad 1997, 510; Staatsblad 1997, 710; Staatsblad
1998, 459; Staatsblad 1998, 582; Staatsblad 1999, 30
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van artikel
22, derde lid, van de Grondwet, regels te stellen ten behoeve van de openluchtrecreatie,
alsmede, in het kader van het regeringsstreven naar vermindering en vereenvoudiging van
overheidsregelingen, de wettelijke regelen inzake het kamperen te herzien;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1989/90, 1992/93, 1993/94, 21447
Handelingen II 1993/94, blz. 870-879; 915-927; 1349-1350; 1617
Kamerstukken I 1993/94, 21447 (104, 104a, 104b, 104c)
Handelingen I 1993/94, blz. 1305

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die
inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden
van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf;
c. kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander
onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover
geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge artikel 40 van de Woningwet een
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bouwvergunning vereist is; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen
geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden
gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
d. kampeerovereenkomst: overeenkomst tussen de houder van een kampeerterrein en
degene die een kampeermiddel plaatst of geplaatst houdt betreffende het plaatsen of
geplaatst houden daarvan;
e. jachthaven: haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid
wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen;
f. inspecteur: op grond van artikel 33, derde lid, aangewezen toezichthouder;
g. volkstuin: perceel grond dat zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de woning van
de gebruiker bevindt, waarop de gebruiker gewassen teelt voor eigen gebruik;
h. volkstuincomplex: terrein met een oppervlakte van ten minste 10 are waarop zich twee
of meer volkstuinen bevinden.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden niet als kampeermiddelen
beschouwd vaartuigen, woonwagens in de zin van de Woningwet, tenten in gebruik voor het
houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen of voorstellingen, en voertuigen in gebruik als
direktiekeet.
3. Ingeval een caravan is aan te merken als een bouwwerk en het plaatsen geschiedt in
overeenstemming met de bepalingen van deze wet is voor het plaatsen geen
bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet vereist.

HOOFDSTUK II. DE RAAD VOOR DE
OPENLUCHTRECREATIE
Artikel 2
[Vervallen.]

Artikel 3
[Vervallen.]

Artikel 4
[Vervallen.]

Artikel 5
[Vervallen.]

Artikel 6
[Vervallen.]

Artikel 7
[Vervallen.]
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HOOFDSTUK III. BEPALINGEN BETREFFENDE HET
KAMPEREN
Titel I. Bepalingen betreffende kampeerterreinen
§ 1. Algemeen

Artikel 8
1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een kampeerterrein
te houden.
2. Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, kunnen burgemeester en wethouders
vrijstelling of ontheffing verlenen voor:
a. het houden van de kampeerterrein voor ten hoogste tien kampeermiddelen;
b. het houden van een kampeerterrein door een organisatie met een doelstelling van
sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard ten behoeve van eigen
doeleinden of
c. het houden van een natuurkampeerterrein dat voldoet aan door Onze Minister gestelde
regelen.
3. In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, kunnen burgemeester en wethouders voor
door hen per kalenderjaar vast te stellen korte perioden, het aantal toe te laten
kampeermiddelen verhogen tot ten hoogste vijftien.
4. De regelen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, hebben in ieder geval betrekking op
het soort en het aantal toe te laten kampeermiddelen, de periode gedurende welke deze
kampeermiddelen op het terrein aanwezig mogen zijn, alsmede op de inrichting en het
gebruik van het kampeerterrein.
§ 2. Vergunning, vrijstelling of ontheffing

Artikel 9
1. Een aanvraag tot een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, dient vergezeld te
gaan van een reglement.
2. Een reglement bevat voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het kampeerterrein
en het verblijf daarop. Hiertoe behoren in elk geval:
a. bepalingen die een inzicht geven in de opbouw van het tarief;
b. bepalingen over de wijze van bekendmaking van de geldende prijzen;
c. de vergoeding onderscheidenlijk de berekeningswijze van de vergoeding die de houder
van de vergunning berekent onderscheidenlijk hanteert bij de in artikel 21, eerste lid,
bedoelde bemiddeling;
d. de regelen, die de houder van de vergunning in acht neemt bij het aangaan van
kampeerovereenkomsten en die in elk geval betrekking hebben op:
1°. de duur van de overeenkomst;
2°. de wijze, de termijn en de gronden van opzegging;
3°. de gevallen waarin degene die het kampeermiddel plaatst aanspraak op
verlenging van de overeenkomst kan maken en
4°. de verplichtingen die voor degene die het kampeermiddel plaatst geldelijke
gevolgen met zich meebrengen;
e. de kampeerregels en
f. bepalingen over de wijze van bekendmaking van het reglement.
3. Wijzigingen in een reglement worden toegezonden aan burgemeester en wethouders.

77

Artikel 10
1. Een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, kan slechts worden verleend indien:
a. is voldaan of op redelijke wijze zal worden voldaan aan de regelen gesteld bij of
krachtens deze wet en
b. de aanvraag betrekking heeft op een terrein dat bij bestemmingsplan uitsluitend of
mede als kampeerterrein is aangewezen.
2. Een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, kan slechts worden
verleend:
a. indien is voldaan of op redelijke wijze zal worden voldaan aan de regelen gesteld bij of
krachtens deze wet en
b. voor zover het bestemmingsplan zich er niet tegen verzet.

Artikel 11
1. Burgemeester en wethouders verbinden aan een vergunning als bedoeld in artikel 8,
eerste lid, of aan een vrijstelling of een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid,
voorschriften over de soort en het aantal van de op het kampeerterrein toe te laten
kampeermiddelen. Burgemeester en wethouders kunnen deze voorschriften wijzigen of
intrekken.
2. Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de orde, de rust, de veiligheid, de
natuur- en landschapsbescherming, de bescherming van het milieu, de hygiëne en de
gezondheid, alsmede overige onderwerpen betreffende het kamperen aan een vergunning
als bedoeld in artikel 8, eerste lid, of aan een vrijstelling of een ontheffing als bedoeld in
artikel 8, tweede lid, beperkingen of voorschriften verbinden, dan wel deze beperkingen of
voorschriften wijzigen of intrekken.

Artikel 12
Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, of
een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, intrekken indien:
a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat, waren de juiste
gegevens verstrekt, een andere beslissing zou zijn genomen of
b. blijkt dat de beperkingen of de voorschriften gesteld krachtens artikel 11 dan wel de
regelen gesteld krachtens artikel 17 niet of niet behoorlijk worden nageleefd.
§ 3. Bepalingen betreffende het groepskamperen

Artikel 13
1. Onverminderd het bepaalde krachtens artikel 14 kunnen burgemeester en wethouders
ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 8, eerste lid, voor het gelegenheid
geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten de in artikel 8,
eerste of tweede lid, bedoelde kampeerterreinen, door groepen uitgaande van een
vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of
wetenschappelijke aard, gedurende een in de ontheffing aangegeven korte, aaneengesloten
periode.
2. Het bepaalde in de artikelen 11 en 12 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14
Provinciale staten kunnen in het belang van de natuur- en landschapsbescherming een of
meer gebieden aanwijzen waarvoor geen ontheffing als bedoeld in artikel 13 kan worden
verleend gedurende een daarbij te bepalen periode of waarvoor een aantal
kampeermiddelen ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in artikel 13 kan worden
verleend op een daarbij te bepalen maximum aantal wordt gesteld gedurende een daarbij te
bepalen periode.
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Titel II. Bepalingen betreffende het plaatsen of geplaatst
houden van kampeermiddelen
Artikel 15
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of
geplaatst te houden buiten kampeerterreinen waarvoor een vergunning, vrijstelling of
ontheffing als bedoeld in artikel 8, eerste onderscheidenlijk tweede lid, of een ontheffing als
bedoeld in artikel 13 is verleend, behoudens voor zover bij verordening door de
gemeenteraad afwijking van dit verbod is toegestaan voor het plaatsen of geplaatst houden
van ten hoogste vijf kampeermiddelen gedurende korte perioden.
2. In afwijking van het eerste lid kan bij verordening het plaatsen van één kampeermiddel
voor eigen gebruik door de eigenaar van een terrein voor langere perioden dan bedoeld in
het eerste lid, worden toegestaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat het is toegestaan
tijdelijk bij dat kampeermiddel ten hoogste twee andere kampeermiddelen voor eigen gebruik
te plaatsen.
3. Bij verordening als bedoeld in het eerste lid, kan niet worden toegestaan het plaatsen of
geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf op
terreinen aansluitend aan of behorende bij kampeerterreinen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 16
Provinciale staten kunnen in het belang van de natuur- en landschapsbescherming een of
meer gebieden aanwijzen waarvoor het verbod van artikel 15 onverkort geldt of waarvoor het
aantal kampeermiddelen, bedoeld in dat artikel, op een daarbij te bepalen lager aantal wordt
gesteld gedurende een daarbij te bepalen periode.

HOOFDSTUK IV. BEPALINGEN INZAKE DE HYGIëNE, DE
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Artikel 17
1. In het belang van de hygiëne, de gezondheid en de veiligheid worden bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur met betrekking tot kampeerterreinen en jachthavens
regelen gesteld.
2. De regelen, bedoeld in het eerste lid, kunnen verschillen per soort en naar gelang van de
grootte van kampeerterreinen en van jachthavens alsmede per soort en naar gelang van het
aantal toe te laten kampeermiddelen op kampeerterreinen onderscheidenlijk
pleziervaartuigen in jachthavens. Zij kunnen inhouden dat burgemeester en wethouders in
daarbij aangegeven gevallen ontheffing daarvan mogen verlenen.
3. De voordracht tot een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt Ons gedaan door Onze
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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HOOFDSTUK V. BIJZONDERE MAATREGELEN TEN AANZIEN
VAN KAMPEERTERREINEN EN JACHTHAVENS
Artikel 18
1. Indien de toestand van een kampeerterrein zodanig is, dat onmiddellijk gevaar dreigt voor
de gezondheid of de veiligheid van de kampeerders, kan de burgemeester de houder van
dat kampeerterrein gelasten dat onverwijld te doen ontruimen en ontruimd te houden.
2. De burgemeester heft de last op verzoek van de houder van dat kampeerterrein of uit
eigen beweging op, zodra het in het eerste lid bedoelde gevaar is geweken.
3. Van een besluit als bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt mededeling gedaan aan de
inspecteur.
4. De werking van een besluit als bedoeld in het tweede lid, wordt opgeschort totdat de
beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

Artikel 19
1. De inspecteur kan de burgemeester verzoeken artikel 18, eerste lid, toe te passen.
2. De bekendmaking aan de inspecteur van de beslissing op zijn verzoek geschiedt binnen
vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek.
3. Indien de burgemeester artikel 18, eerste lid, op verzoek van de inspecteur heeft
toegepast, hoort hij de inspecteur alvorens een besluit krachtens artikel 18, tweede lid, te
nemen.

Artikel 20
Met betrekking tot jachthavens is het bepaalde in de artikelen 18 en 19 van overeenkomstige
toepassing.

HOOFDSTUK VI. BEPALINGEN BETREFFENDE DE
KAMPEEROVEREENKOMSTEN EN TARIEVEN
Artikel 21
1. Elke overeenkomst ter zake van een bemiddeling bij koop of verkoop van een
kampeermiddel tussen de houder van een kampeerterrein of een door hem aangewezen
derde en de koper of verkoper van een kampeermiddel moet schriftelijk worden aangegaan
en betreft in ieder geval:
a. de aard en de omvang van de bemiddeling.
b. het tijdvak waarover de bemiddeling zich uitstrekt en
c. de vergoeding welke in rekening wordt gebracht voor de bemiddeling dan wel de wijze
waarop deze vergoeding wordt berekend.
2. De houder van een kampeerterrein of een door hem aangewezen derde mag ter zake
van een bemiddeling bij koop of verkoop van een kampeermiddel slechts aan hetzij de koper
hetzij de verkoper een vergoeding als bedoeld in het eerste lid, in rekening brengen.
3. Leidt de bemiddeling niet tot koop of verkoop van een kampeermiddel dan kunnen de ter
zake van de bemiddeling werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht, indien dat
tevoren schriftelijk is overeengekomen.
4. Elke overeenkomst of elk beding in strijd met het bepaalde in de voorafgaande leden is
nietig.
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5. De houder van een kampeerterrein dient degene die met hem een
kampeerovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor een tijdvak van ten minste zeven
maanden wenst aan te gaan, bij het sluiten van die overeenkomst in de gelegenheid te
stellen kennis te nemen van de voorwaarden die hij hanteert bij een overeenkomst als
bedoeld in het eerste lid.

Artikel 22
1. Elk in verband met het tot stand komen van een kampeerovereenkomst gemaakt beding
waarbij ten behoeve van een der partijen dan wel door of tegenover een derde enig niet
redelijk voordeel wordt overeengekomen, is nietig.
2. Is het voordeel slechts voor een deel onredelijk, dan blijft het beding voor het overige in
stand, voor zover dit, gelet op de inhoud en strekking van het beding, niet in onverbrekelijk
verband met het nietige deel staat.

Artikel 23
Voor zover een kampeerovereenkomst afwijkt van het reglement als bedoeld in artikel 9, ten
nadele van degene die het kampeermiddel plaatst of geplaatst houdt, kan deze laatste zich
rechtstreeks beroepen op het reglement.

HOOFDSTUK VII. BEPALINGEN BETREFFENDE HET
VESTIGEN VAN VOLKSTUINCOMPLEXEN
Artikel 24
Het is verboden zonder voorafgaande verklaring van geen bezwaar van burgemeester en
wethouders een volkstuincomplex te vestigen.

Artikel 25
De aanvraag voor een verklaring als bedoeld in artikel 24, gaat vergezeld van een rapport
waarin wordt aangegeven of, en zo ja, in welke mate de bodem van het terrein waarop de
aanvrager voornemens is een volkstuincomplex te vestigen, verontreinigd is.

Artikel 26
Burgemeester en wethouders weigeren in ieder geval een verklaring van geen bezwaar
indien uit het rapport, bedoeld in artikel 25, blijkt dat vestiging van een volkstuincomplex op
het desbetreffende terrein uit het oogpunt van volksgezondheid bezwaar ontmoet.
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HOOFDSTUK VIII. BEPALINGEN BETREFFENDE DE
PLANNING VAN DE OPENLUCHTRECREATIE EN
BETREFFENDE DE RIJKSBIJDRAGEN TEN BEHOEVE VAN
DE OPENLUCHTRECREATIE
Artikel 27
Er is een structuurschema dat in ieder geval inzicht geeft in de ruimtelijke aspecten van het
rijksbeleid inzake openluchtrecreatie. Het structuurschema is een plan als bedoeld in artikel
2a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Artikel 28
[Vervallen.]

Artikel 29
[Vervallen.]

Artikel 30
[Vervallen.]

HOOFDSTUK IX. SCHADEVERGOEDING
Artikel 31
1. De gemeenteraad kent een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe aan en op
verzoek van:
a. de houder van een kampeerterrein, indien deze schade lijdt of zal lijden als gevolg van
een besluit tot wijziging of intrekking van een vrijstelling, vergunning of ontheffing of de
aan een vrijstelling, vergunning of ontheffing verbonden voorschriften;
b. de aanvrager van een vergunning of ontheffing indien deze schade lijdt of zal lijden als
gevolg van een besluit tot weigering van de vergunning of ontheffing of de aan de
vergunning of ontheffing verbonden voorschriften.
2. Een schadevergoeding als bedoeld in het eerste lid, wordt slechts verleend, indien de
schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste behoort te blijven van degene die de
schade lijdt of zal lijden en de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening
of anderszins is verzekerd.
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HOOFDSTUK X. OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 32
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld waarbij
het bepaalde in hoofdstuk III, hoofdstuk IV, hoofdstuk V en hoofdstuk VI, geheel of
gedeeltelijk van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op:
a. het plaatsen of geplaatst houden van bouwwerken waarin gelegenheid wordt gegeven
tot het houden van recreatief nachtverblijf, niet zijnde een hotel, een pension of een
woning anders dan een zomerhuis of
b. het houden van recreatief nachtverblijf in een bouwwerk niet zijnde een hotel, een
pension of een woning anders dan een zomerhuis.
2. Onder een zomerhuis als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan elk permanent ter
plaatse aanwezig recreatiewoonverblijf, waarvan de gebruikers het hoofdverblijf elders
hebben, voor zover dit zomerhuis deel uitmaakt van een complex van zodanige huizen dat in
het kader van een bedrijf of in enigerlei vorm van onderlinge samenwerking door de
rechthebbenden wordt beheerd.

HOOFDSTUK XI. TOEZICHT EN OPSPORING
Artikel 33
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de
bij besluit van Onze Minister daartoe aangewezen ambtenaren.
2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, zijn tevens
belast de bij besluit van burgemeester en wethouders daartoe aangewezen ambtenaren. Bij
algemene maatregel van bestuur kunnen terzake van de uitoefening van dit toezicht regelen
worden gesteld.
3. Met het toezicht op de naleving van het krachtens artikel 17 bepaalde zijn mede belast de
bij besluit van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
daartoe aangewezen ambtenaren.
4. Van een besluit als bedoeld in het eerste en derde lid wordt mededeling gedaan door
plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 34
1. Met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn,
onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de daartoe
aangewezen buitengewone opsporingsambtenaren. Deze ambtenaren zijn tevens belast met
de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van
het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel,
vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.
2. Met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn tevens
belast:
a. de in artikel 33, tweede en derde lid, bedoelde ambtenaren, voor zover deze zijn
aangewezen bij besluit van Onze Minister van Justitie en
b. de ambtenaren, aangewezen bij besluit van Onze Minister in overeenstemming met
Onze Minister van Justitie.
3. Van een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt mededeling gedaan door
plaatsing in de Staatscourant.
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Artikel 35
De in de artikelen 33 en 34 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd, met medeneming van de
benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 36
1. De artikelen 5:13 en 5:15 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in artikel 34 bedoelde ambtenaren.
2. De in de artikelen 33 en 34 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het onderzoeken van
stoffen die een bedreiging kunnen vormen voor de hygiëne, gezondheid en veiligheid van
een kampeerterrein of van een jachthaven en het verrichten van opmetingen.

Artikel 37
Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van artikel 5:20,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover het betreft de verplichting tot het
verlenen van medewerking aan een krachtens artikel 33 of 34 aangewezen ambtenaar.

HOOFDSTUK XII. DWANG- EN STRAFBEPALINGEN
Artikel 38
1. Gedragingen in strijd met het verbod, gesteld in de artikelen 8 en 24, met regelen gesteld
bij of krachtens artikel 17, met voorschriften of beperkingen verbonden aan een vergunning
als bedoeld in artikel 8, eerste lid, aan een vrijstelling of een ontheffing als bedoeld in artikel
8, tweede lid, of met een last gegeven krachtens artikel 18, eerste lid, of artikel 20 juncto
artikel 18, eerste lid, worden gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of met
een geldboete van de tweede categorie.
2. Gedragingen in strijd met het verbod, gesteld bij artikel 15 of met voorschriften of
beperkingen verbonden aan een ontheffing als bedoeld in artikel 13 worden gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de eerste categorie.
3. De strafbare feiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn overtredingen.

HOOFDSTUK XIII. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 39
1. Vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen verleend op grond van de artikelen 14, 21, 22
en 27 van de Kampeerwet blijven gedurende twee jaar na inwerkingtreding van de artikelen
8 en 13 tot en met 16 van kracht, voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.
2. Indien aanvragen, ingediend in de periode genoemd in het eerste lid, voor vergunningen,
vrijstellingen of ontheffingen als bedoeld in artikel 8, ten behoeve van kampeerterreinen
waarvoor vergunning, vrijstelling of ontheffing is verleend op grond van de artikelen 14, 21 of
22 van de Kampeerwet, zouden moeten worden geweigerd uitsluitend wegens strijd met een
goedgekeurd bestemmingsplan of het ontbreken daarvan, verlenen burgemeester en
wethouders niettemin de gevraagde vergunning, vrijstelling of ontheffing. Ten aanzien van
een hernieuwde aanvraag volgen burgemeester en wethouders een zelfde handelswijze.
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3. Ontheffingen als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van de Kampeerwet blijven ook na
afloop van de in het eerste lid bedoelde periode van kracht zolang geen verordering als
bedoeld in artikel 15 is vastgesteld.

Artikel 40
De rechten en plichten, voortspruitende uit een kampeerovereenkomst welke van kracht is
op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 21 tot en met 23 worden te rekenen
vanaf een jaar na dat tijdstip beheerst door de bepalingen van deze wet, of zoveel eerder als
partijen dat overeenkomen.

Artikel 41
De Kampeerwet wordt ingetrokken op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 42
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 43
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 44
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,
dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel 45
Deze wet kan worden aangehaald als: Wet op de openluchtrecreatie.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 25 maart 1994
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
P. Bukman
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Y. C. M. T. van Rooy
Uitgegeven de achtentwintigste april 1994
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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Bijlage 6 Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid van
kampeerterreinen
Staatsblad 13-03-1995, 140.

Besluit van 13 maart 1995, houdende regels in het belang van
de hygiëne, de gezondheid en de veiligheid met betrekking
tot kampeerterreinen

(Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen
[Versie geldig vanaf: 09-02-2001])
Geschiedenis: Staatsblad 2001, 31
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van 28 december 1994, nr. MJZ 28d94010, Centrale Directie Juridische Zaken,
Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 17 van de Wet op de openluchtrecreatie;
De Raad van State gehoord (advies van 1 maart 1995, nr. W08.95.0001);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van 9 maart 1995, nr. MJZ 09395034, Centrale Directie Juridische Zaken,
Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op de openluchtrecreatie;
b. houder: houder van een vergunning, vrijstelling of ontheffing;
c. vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet;
d. drinkwater: drinkwater als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de
Waterleidingwet;
e. leidingwater: leidingwater als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Waterleidingwet.
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HOOFDSTUK II. KAMPEERTERREINEN MET VERGUNNING
§ 1. Algemeen

Artikel 2
Ten aanzien van een kampeerterrein voor het houden waarvan een vergunning is vereist,
moet de houder voldoen aan de in dit hoofdstuk gegeven voorschriften.
§ 2. Drinkwater

Artikel 3
Er is een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onder g, onderscheidenlijk h, van de Waterleidingwet.

Artikel 4
De in artikel 3 bedoelde collectieve watervoorziening of het collectieve leidingnet is
aangesloten op het leidingnet van een waterleidingbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder d, van de Waterleidingwet, tenzij toepassing wordt gegeven aan de bevoegdheid,
bedoeld in artikel 5.

Artikel 5
Burgemeester en wethouders kunnen bij het verlenen van de vergunning, na overleg met de
inspecteur, bepalen dat door de houder voor de toevoer van water aan de in artikel 3
bedoelde voorziening water onttrokken mag worden aan de bodem.

Artikel 6
[Vervallen.]
§ 3. Toiletten

Artikel 7
1. Er zijn toiletten die zijn voorzien van waterspoeling.
2. Het aantal bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste 100 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een
voor elke 25 kampeerders of een gedeelte van dat aantal;
b. bij een aantal van meer dan 100 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een
meer voor elke 35 kampeerders of een gedeelte van dat aantal meer.
3. Van het op grond van het tweede lid vastgestelde aantal toiletten mag ten hoogste een
vierde gedeelte vervangen worden door urinoirs.
4. Voor het berekenen van het vereiste aantal toiletten wordt bij het bepalen van het aantal
kampeerders geen rekening gehouden met kampeerders die gebruik maken van een
kampeermiddel of een zomerhuis, dat is voorzien van een toilet dat is aangesloten op een
voorziening als bedoeld in artikel 13.

Artikel 8
Burgemeester en wethouders kunnen, na overleg met de inspecteur, bepalen dat in afwijking
van artikel 7 toiletten niet behoeven te zijn voorzien van waterspoeling, indien dat naar hun
oordeel in verband met de aard van het kampeerterrein en het aantal toe te laten
kampeerders niet noodzakelijk is.
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Artikel 9
Indien het gebruik van chemische toiletten is toegestaan, is er ten minste een deugdelijke
voorziening voor het ledigen van die toiletten.
§ 4. Tappunten en wasgelegenheid

Artikel 10
1. Er zijn wasbakken die zijn geplaatst in een daarvoor bestemde ruimte.
2. Boven de wasbakken zijn tappunten.
3. Het aantal tappunten bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste 100 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een
voor elke 25 kampeerders of een gedeelte van dat aantal;
b. bij een aantal van meer dan 100 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een
meer voor elke 35 kampeerders of een gedeelte van dat aantal.
4. Artikel 7, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11
1. Er zijn, naast de in artikel 10 bedoelde tappunten, afzonderlijke tappunten die zijn
geplaatst op een hoogte van ten minste 45 cm en ten hoogste 100 cm.
2. Het aantal bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste 20 toe te laten kampeerders: ten minste een;
b. bij een aantal van meer dan 20 en ten hoogste 100 toe te laten kampeerders: ten
minste twee;
c. bij een aantal van meer dan 100 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een
meer voor elke 100 kampeerders of gedeelte van dat aantal meer.
3. Artikel 7, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12
1. Burgemeester en wethouders kunnen, na overleg met de inspecteur, bepalen dat er
douches zijn, die zijn geplaatst in een daarvoor bestemde ruimte, indien dat naar hun
oordeel in verband met de aard van het kampeerterrein en het aantal toe te laten
kampeerders noodzakelijk is.
2. Het aantal bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste 100 toe te laten kampeerders: ten minste een;
b. bij een aantal van meer dan 100 en ten hoogste 200 toe te laten kampeerders: ten
minste twee;
c. bij een aantal van meer dan 200 toe te laten kampeerders: telkens ten minste een
meer voor elke 100 kampeerders of een gedeelte van dat aantal meer.
3. Artikel 7, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
§ 5. Afvalwater

Artikel 13
1. Er is een voorziening voor het opvangen en afvoeren van afvalwater, waarop in ieder
geval de toiletten, wasbakken en douches zijn aangesloten.
2. Onder tappunten als bedoeld in artikel 11, is een voorziening voor het opvangen en
afvoeren van afvalwater.
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HOOFDSTUK III. KAMPEERTERREINEN MET EEN
VRIJSTELLING OF ONTHEFFING ALS BEDOELD IN ARTIKEL
8, TWEEDE LID, ONDERDEEL A, VAN DE WET
§ 1. Algemeen

Artikel 14
Ten aanzien van een kampeerterrein, waarvoor een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in
artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de wet is verleend, moet de houder voldoen aan de in
dit hoofdstuk gegeven voorschriften.
§ 2. Drinkwater

Artikel 15
1. Er zijn tappunten voor het verstrekken van drinkwater, die zijn aangesloten op het
leidingnet van een waterleidingbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van de
Waterleidingwet, dan wel op een collectieve watervoorziening of een collectief leidingnet als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderscheidenlijk artikel 1, eerste lid, onder h, van
de Waterleidingwet.
2. Het aantal bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste vijf toe te laten kampeermiddelen: ten minste een;
b. bij een aantal van meer dan vijf toe te laten kampeermiddelen: ten minste twee.
§ 3. Toiletten

Artikel 16
1. Er zijn toiletten voorzien van waterspoeling.
2. Het aantal bedraagt:
a. bij een aantal van ten hoogste vijf toe te laten kampeermiddelen: ten minste een;
b. bij een aantal van meer dan vijf toe te laten kampeermiddelen: ten minste twee.
3. Indien het gebruik van chemische toiletten is toegestaan, is er ten minste een deugdelijke
voorziening voor het ledigen van die toiletten.

HOOFDSTUK IV. KAMPEERTERREINEN MET EEN
VRIJSTELLING OF ONTHEFFING ALS BEDOELD IN ARTIKEL
8, TWEEDE LID, ONDERDEEL B OF C, VAN DE WET
§ 1. Algemeen

Artikel 17
Ten aanzien van een kampeerterrein, waarvoor een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in
artikel 8, tweede lid, onderdeel b of c, van de wet is verleend, moet de houder voldoen aan
de in dit hoofdstuk gegeven voorschriften.
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§ 2. Drinkwater

Artikel 18
[Vervallen.]
§ 3. Toiletten

Artikel 19
1. Er is ten minste een toiletvoorziening voor elke 35 kampeerders of een gedeelte van dat
aantal.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde toiletvoorziening een chemisch toilet is of indien het
gebruik van chemische toiletten is toegestaan, is er ten minste een deugdelijke voorziening
voor het ledigen van die toiletten.
3. Burgemeester en wethouders kunnen de aard van de in het eerste lid bedoelde
toiletvoorzieningen bepalen.
§ 4. Afvalwater

Artikel 20
Indien er toiletten, wasbakken en douches zijn, is er een voorziening voor het opvangen en
afvoeren van afvalwater, waarop deze toiletten, wasbakken en douches zijn aangesloten.
Indien er tappunten zijn die niet zijn aangebracht boven wasbakken, is er een voorziening
voor het opvangen en afvoeren van afvalwater.

HOOFDSTUK V. OVERIGE BEPALINGEN EN
SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
De houder draagt er zorg voor dat op een duidelijk zichtbare plaats een lijst hangt, waarop
de juiste adressen en telefoonnummers van een dienstdoende huisarts en centrale post
ambulancevervoer, alsook van de brandweer en de politie duidelijk leesbaar zijn
aangegeven. Daarbij wordt op duidelijke wijze aangegeven waar zich een telefoon bevindt,
waarvan de kampeerders gebruik kunnen maken.

Artikel 22
1. De houder draagt er zorg voor dat op het kampeerterrein aanwezige voorzieningen, als in
dit besluit voorgeschreven, deugdelijk functioneren.
2. De houder draagt er zorg voor dat het kampeerterrein en de voorzieningen daarop in
voldoende staat van onderhoud en reinheid verkeren.

Artikel 23
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid
kampeerterreinen.
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Artikel 24
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de hoofdstukken III tot en met XIII van de
Wet op de openluchtrecreatie in werking treden.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 maart 1995
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Margaretha de Boer
Uitgegeven de zestiende maart 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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