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Hoofdstuk 1   Vooraf 

 

De fractie van de VVD is benaderd door een tweetal kampeerautogebruikers in Stichtse 

Vecht. Zij hebben ons benaderd voor mogelijkheden van camperplaats locaties in onze 

mooie gemeente. Stichtse Vecht kent (nog) geen locaties voor kampeerauto’s terwijl hier 

behoefte aan is.  

Deze inwoners van Stichtse Vecht hebben ons in contact gebracht met de NKC. De NKC 

(Nederlandse Kampeerauto Club) telt ruim 27.000 leden in Nederland en is daarmee de 

grootste vereniging van kampeerautogebruikers van Europa. Het hoofddoel is het behartigen 

van de belangen van de kampeerautogebruiker in Nederland en daarbuiten. 

In Nederland zijn ca. 71.000 geregistreerde kampeerauto´s. Driekwart van de 

kampeerautogebruiker is 55plus.  Gemiddeld goed opgeleid, gemiddeld twee maal modaal 

inkomen en uit onderzoek is gebleken dat de besteding per kampeerauto ongeveer 70 euro 

per dag bedraagt.  

Via de digitale media hebben wij een oproep gedaan om in contact te komen met nog meer 

kampeerautogebruikers in Stichtse Vecht om verdere invulling te geven aan het initiatief. Na 

het ontvangen van meer positieve reacties heeft de fractie van de VVD een zogenaamde 

scan gemaakt van onze gemeente voor mogelijke locaties. Ook hebben we in kaart gebracht 

welke infrastructuur er al ligt en welke plekken interessant zouden kunnen zijn uit 

economisch of praktisch oogpunt. 
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Hoofdstuk 2   Inleiding 

 

De verkoop van kampeerauto’s zit de laatste jaren fors in de lift. Er staan op dit moment zo'n 

71.000 kampeerauto’s in Nederland geregistreerd (Bron: Bovag, juli 2011). 

Kampeerautogebruikers hebben vrijheid hoog in het vaandel staan. Deze manier van 

recreëren krijgt steeds meer aanhang. Niet alleen in Nederland, maar ook in omringende 

landen. Met als gevolg dat steeds meer buitenlandse bezoekers voor korte trips of langere 

vakanties ons land per kampeerauto bezoeken (Bron: NKC 2011). 

Doordat veel kampeerauto’s het hele jaar door gebruikt worden, wordt het recreatieseizoen 

aanzienlijk verlengd. Naamsbekendheid en aantrekkingskracht van onze gemeente wordt 

vergroot in binnen- en buitenland, mede door het beschrijven van de gemeente en haar 

overnachtingsmogelijkheden in de uitgaven van de NKC en andere veelal buitenlandse 

gidsen en websites. 

Kampeertoerisme 

Het recreatiegedrag van de kampeerautogebruiker is anders dan de toerist met een caravan, 

en is te vergelijken met een botenbezitter; deze meren af/gaan staan, recreëren, 

consumeren, overnachten en toeren verder. 

Op het moment dat de kampeerautogebruiker in zijn of haar kampeerauto stapt, is de 
vakantie begonnen. Want door eigen watertanks, toilet, douche, keuken en 
slaapgelegenheid is hij nagenoeg geheel selfsupporting en kan hij gaan en staan 
waar hij wil. Overnachten met een kampeerauto vraagt weinig voorzieningen. Bezoek 
aan een camping behoort slechts tot één van de mogelijkheden.  
33 % van het aantal campergebruikers wenst niet op een camping te overnachten en zal 

altijd naar een vrije of speciaal aangewezen plaats zoeken. Zij accepteren het ontbreken of 

slechts in beperkte mate aanwezig zijn van faciliteiten. Het gevoel van ultieme vrijheid is 

veelal overheersend. 30% heeft geen voorkeur voor een camperplaats of camping, 37% 

geeft de voorkeur aan een camping. 

 

Een camperplaats met basisvoorzieningen, zoals watertappunt, 

toiletafvoer, vuilwaterafvoer en eventueel elektra voorziening is al voldoende. 

De toerist die op vakantie gaat met zijn camper, in tegenstelling tot de toerist met een 

caravan, heeft de intentie om niet lang op een plek te blijven en vraagt om andere 

voorzieningen. 

 

 

De toerist die op vakante gaat met zijn kampeerauto, wil zo dicht mogelijk bij diverse 

voorzieningen van een gemeente staan opdat hij in deze korte tijd (het betreft vaak slechts 

één, twee of drie overnachtingen) genoeg van de desbetreffende gemeente kan zien. 
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Realisatie 

Voor deze kampeerautogebruiker, een specifieke doelgroep recreanten, willen we 

overnachtingsplekken realiseren. Het gaat dus specifiek om de recreant die met een 

kampeerauto onze gemeente wil bezoeken en die wij in onze gemeente een 

overnachtingplaats willen bieden. 

Deze overnachtingsplekken zijn faciliteiten, die niet concurrerend zijn voor bestaande 

campings. 

Daarom willen de indieners een paar camperplaatsen aanwijzen binnen en buiten de 

bebouwde kom van de gemeente Stichtse Vecht. 

In het kader van de uitbreiding van toerisme en de toeristische aantrekkelijkheid van Stichtse 

Vecht te tonen is het wenselijk minimaal 2 en camperlocaties te realiseren met een bezetting 

van 3 tot 4 camperplaatsen.



INITIATIEFVOORSTEL REALISATIE CAMPERPLAATSEN 
 

 

Hoofdstuk 3   Beoogd effect 

 

Profijt 

Wie? 

- De gemeente; meer naamsbekendheid, verlenging van het recreatieseizoen en extra 
aandacht voor historische, culturele en landschappelijke aspecten zijn de voordelen van een 
gemeentelijke camperlocatie.  
 

- Middenstand, instellingen, bedrijven en horeca; kampeerautogebruikers besteden in 
een gastvrije gemeente flink wat geld. Een opsteker voor veel ondernemingen en een 
verlenging van het recreatieseizoen.  
 

- De kampeerautogebruiker; hij is welkom, gedraagt zich hiernaar en zal zeker 
terugkomen. Het onderling doorgeven van een goede overnachtingsplek in een gastvrije 
gemeente is traditie en wordt mede gestimuleerd doordat gebruikers hun commentaar over 
een specifieke locatie op de website www.campercontact.nl kunnen geven.  
 

APV & Planologisch 

De wet op de openluchtrecreatie per 1 januari 2008 is ingetrokken. 
De landelijk ervaring leert dat het kansen biedt voor stimulering van het toerisme en de 
plaatselijke economie. 
Op grond van artikel 4.18 van de Algemene Plaatselijke verordening Stichtse Vecht is het 
verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst 
te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig is bestemd of mede bestemd is. 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders kan camperplaatsen aanwijzen, waarop het 
verbod van artikel 4.18 niet geldt. 
Gemeente Stichtse Vecht is een aantrekkelijke gemeente voor recreatie en toerisme met 
veel cultuurhistorische waarde en bezienswaardigheden. 
Stichtse Vecht kan op de kaart gezet worden, als kampeerauto vriendelijke gemeente en 
wordt gepromoot in de landelijke kampeerbladen en internet websites voor de 
kampeerautogebruiker. 
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Hoofdstuk 4   Uitgangspunten 

 

Als voorwaarden bij het realiseren van de camperplaatsen kan gesteld worden, dat: 

· De camperplaatsen alleen mogen worden gebruikt door kampeerauto’s; 

· De camperplaatsen slechts voor een korte duur (maximaal 3 nachten) bezet mogen zijn 

door dezelfde kampeerauto. 

 

Algemene regels voor een camperplaats: 

Definitie van begrip camperplaats: 

· Locatie waar met een kampeerauto mag worden overnacht. 

 

Criteria voor opname van camperplaats op de website: 

· Is een plek (géén gedoog of illegale plek) waar je mag overnachten in een kampeerauto; 

· Is goed toegankelijk voor alle soorten kampeerauto’s, tenzij anders staat aangegeven; 

- Is voorzien van een ondergrond die verhard is en daarmee geschikt voor kampeerauto’s, 

tenzij anders staat aangegeven; 

- Is het gehele jaar als camperplaats bruikbaar, tenzij anders staat aangegeven d.m.v. 

openingsdata en –tijden; 

· Is te allen tijde voor de kampeerautobezitter op- en af te rijden, (d.w.z. vrij toegankelijk) 

tenzij anders staat aangegeven; 

· Is duidelijk als zodanig aangeduid d.m.v. een bord voor de rijroute, evenals een 

bord voor het aantal plekken en de toegestane verblijfsduur. 

 

Een camperplaats is beslist geen camping en mag ook zo niet worden beschouwd. Tafel en 

stoelen buiten mag alleen maar indien men zelf aanwezig is en de ruimte dit toelaat. ’s 

Nachts moet alles opgeruimd zijn. 

 

Voor de handhaving moeten goede afspraken gemaakt worden. Deze regels moeten 

duidelijk aangegeven worden op borden en de handhaving moet regelmatig gecontroleerd 

door boa’s en/of de politie. 

 

Voorzieningen voor verzorging 

 

Uit onze gesprekken met de NKC en kampeerautogebruikers is gebleken dat een 

kampeerauto voldoende mogelijkheden heeft om voor meerdere dagen drinkwater mee te 

nemen en vuilwater op te slaan. Gemiddeld eens per drie dagen dient vers water ingenomen 

te worden en dienen de afvaltanks met vuilwater en het cassettetoilet geleegd te worden. 

Een mogelijke aansluiting op een  

 

 

 

elektriciteitsnet wordt gewaardeerd, maar is geen vereiste. Wel zal het de aantrekkingskracht 

van een camperplaats vergroten. 
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Belangrijk is wel dat er openbare straatverlichting is. Dit ten aanzien van de sociale 

veiligheid. 

 

De vereisten in volgorde van prioriteit 

 

1. Verharde ondergrond 

2. Dichtbij kern/dorp 

3. Openbare (straat)verlichting 

4. Loospunt voor afvalwater en cassettetoilet 

5. Watertappunt 

6. Elektra 

7. Afvalbak 

 

Uitleg Sani-station 

Een Sani-station is een zuil waar de afvalstoffen (cassettetoilet en vuilwater) kunnen worden 

geloosd. Ook is het (vaak tegen betaling) mogelijk om schoon water in te nemen en elektra 

te gebruiken. De kosten en opbrengsten van een sani-station zijn afhankelijk van het 

gevoerde beleid en de uitvoering van het station. In sommige gevallen is het gebruik 

inbegrepen in de voor een overnachting gevraagde vergoeding. Maar meestal wordt per te 

leveren dienst een vergoeding gevraagd. Algemeen gehanteerde:  

€ 1,- tot € 2,- voor 100 liter drinkwater.  

€ 0,- tot € 1,- voor het lozen van afvalwater van het cassettetoilet.  

€ 0,- tot € 1,- voor het lozen van (huishoud) vuilwater.  

€ 1,- tot € 2,- per 24 uur elektriciteit/6A.  

 

In veel gevallen wordt voor het lozen van toilet- en afvalwater 

geen vergoeding gevraagd om illegaal en ongewenst lozen te 

voorkomen. Vaak staat daar een wat hogere prijs voor het 

drinkwater tegenover. Bron: NKC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande voorzieningen 

Wij stellen voor om in de pilot-fase zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande 

voorzieningen. Dus een locatie waar al een verharde ondergrond is, een locatie waar al 

openbare (straat)verlichting aanwezig is en mogelijk al een loospunt voor afvalwater en 

cassettetoilet bv bij een haventje. 

 

 



INITIATIEFVOORSTEL REALISATIE CAMPERPLAATSEN 
 

Communicatie op locaties 

 

Bij de camperlocatie zal een parkeerbord geplaatst worden met het kampeerautosymbool. 

Daarbij zal aangegeven worden hoeveel campers maximaal gebruik mogen maken van de 

GOP’s (gereguleerde overnachtingsplaatsen). Op het huisregelbord kan verdere informatie 

verstrekt worden over (het huisregelbord gratis aan te leveren door het NKC):  

- Maximum verblijfsduur  

- Betaling gebruik GOP  

- Verwijzing naar de facilitaire voorzieningen als watertappunten, loospunt en 

elektravoorziening.  

- Algemene huisregels betreffende lawaaioverlast, afval, uitstalling van luifels, tafels en 

stoelen en verder gedragsregels. 
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Hoofdstuk 5   Mogelijke locaties 

 

Zoals eerder aangeven heeft de fractie van de VVD een quick scan gemaakt van onze 

gemeente. Wij zijn ons ervan bewust dat we misschien potentiële locaties over het hoofd 

hebben gezien. Van de leden in de werksessie horen wij graag eventuele andere mogelijke 

locaties die in aanmerking zouden kunnen komen voor de realisatie van camperplaatsen. 

 

Let op. Onderstaande locaties zijn zoeklocaties. Er heeft nog geen enkele afstemming 

plaatsgevonden met mogelijke beheerders en/of omwonenden. 

Wij stellen voor om voor de pilot-fase twee camperlocaties aan te wijzen met 2 tot 4 

camperplekken. 

 

Op Buuren te Maarssen. Tegenover de ingang van jachthaven Den Hoek ligt een 

stukje terrein wat een uitstekende plek zou kunnen zijn voor een camperplaats. In het 

groen en op maximaal 100 meter loopafstand van de jachthaven, waar al diverse 

voorzieningen aanwezig zijn. In overleg en in samenwerking met de eigenaar van de 

jachthaven zouden de kampeerautogebruikers gebruik kunnen maken van de 

recreantenvoorzieningen. Betalingsmogelijkheden bij de havenmeester.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal plaatsen: 

2 

 

Pluspunten: 

Openbare straatverlichting aanwezig. 

Gebruik van recreantenvoorzieningen in de 

jachthaven. 

 

Minpunten: 

Nog geen verhard terrein. 
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Parkeerplaats bij gemeentelijk administratiekantoor te Maarssen. Aan het begin van het 

parkeerterrein, links van de ingang zouden 2 of 3 camperplaatsen gerealiseerd kunnen 

worden. Er is hier al een elektrakast aanwezig. Innen van mogelijke bijdragen m.b.t. de 

eventuele voorzieningen zou kunnen via de balie van het gemeentehuis.  

 

 

Parkeerterrein Kleine Plas Tuinbouwweg  te Maarssen. Bij de ingang van 

volkstuinencomplex Vechtlust ligt een parkeerterrein welke geschikt zou zijn als 

camperplaats.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpoolplaats Floraweg  te Maarssenbroek.  Aan het eind van de carpoolplaats is ruimte 

voor aan aantal kampeerauto’s.  

 

 
 
 
 

 

Aantal plaatsen: 
2 of 3 
 
Pluspunten: 
Openbare straatverlichting aanwezig. 
Elektrakast aanwezig. 
Prullenbak aanwezig. 
 
 
Minpunten: 
Geen loospunt aanwezig. 
 

 

Aantal plaatsen: 

2-4 

 

Pluspunten: 

Openbare straatverlichting aanwezig. 

Gebruik van fraaie natuur. 

Verharde ondergrond. 

 

Minpunten: 

Ver buiten het centrum. 

Geen verdere voorzieningen. 
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Loswal te Breukelen. Bij de aanlegplaatsen voor pleziervaart. Deze locatie is bijzonder 

geschikt vanwege zijn reeds bestaande voorzieningen en de locatie dicht bij het centrum. 

Gelden zouden kunnen door de brugwachter die ook het liggeld van de boten int. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatieve locaties 

- Maarssen: ‘oude’ Amsterdamsestraatweg 

- Maarssen: parkeerterrein Maarssense hockey vereniging 

- Maarssen: aan het einde van de Timmermanslaan (zeer kleine locatie)

 

 

 

 

 

Aantal plaatsen: 

2-4 

 

Pluspunten: 

Openbare straatverlichting aanwezig. 

Loospunt reeds aanwezig. 

Watertappunt aanwezig. 

Prullenbak aanwezig. 

 

Minpunten: 

Dichtbij omwonenden. 

 

 

 

Aantal plaatsen: 

2-4 

 

Pluspunten: 

Verharde ondergrond. 

Straatverlichting aanwezig. 

 

Minpunten: 

Ver buiten het centrum. 

Geen verdere voorzieningen. 

Geen fraaie locatie. 
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Hoofdstuk 6   Financiën 

 

Zoals eerder aangegeven hebben wij voorkeur om in deze pilot-fase een tweetal locaties te 

realiseren waar al zoveel mogelijk voorzieningen aanwezig zijn. Dit om de kosten tot het 

minimum te reduceren.  

Mocht uit de werksessie blijken dat er een zeer geschikte locatie naar voren komt waar toch 

een (kleine) investering moet plaatsvinden, dan stellen wij voor de aanleg, beheerskosten en 

mogelijke voorzieningen door te laten rekenen door afdeling financiën en de kosten aan te 

melden bij de Kadernota 2013. Uitgangspunt zal zijn dat voorzieningen kostendekkend 

moeten zijn. 

 

Kosten voor kamperautogebruiker 

 

Een en ander is zeer sterk afhankelijk van het aantal voorzieningen wat op een camperplaats 

aanwezig is. Als de GOP’s gereed zijn, komen er inkomsten uit de parkeervergoeding die de 

kampeerautogebruikers moeten betalen. De kosten moeten in verhouding zijn met de 

voorzieningen die geboden worden. Daarbij telt het feit ook mee dat het een pilot betreft. De 

NKC adviseert om een tarief van € 5,- per 24 uur te handhaven excl. water en elektra. De 

gemeenteraad zal het uiteindelijke tarief vast moeten stellen. 

 

Enkele voorbeelden van gemeenten in de Provincie Utrecht: 

 

Mijdrecht:  6 camperplaatsen, 8 meter plaatsen, max verblijfsduur 48 uur. Gehele jaar 

toegankelijk. Geen elektra, geen water. Verlicht. Kosten 0,-. Proef van een jaar. 

 

IJsselstein: 3 camperplaatsen, verblijfsduur onbeperkt, tarief 14,00 euro  per dag all in 

(elektra, water, water lozen, douche) gehele jaar toegankelijk. 

 

Amersfoort: 3 camperplaatsen, 7 meter plaatsen, max verblijfsduur 72 uur. Bij jachthaven. 

De havenmeester komt hier de gelden innen (1,10 euro per meter hoog seizoen/0,65 euro 

per meter laag seizoen incl. water, stroom, toilet en douchevoorziening). 
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Hoofdstuk 7   Beslispunten 

 

- De gekozen camperplaatsen toetsen aan de bestaande bestemmingsplannen en 

eventueel bestemmingsplannen aanpassen. 

- De camperplaatsen voorzien van de nodige voorzieningen, belijningen en borden. 

- Opnemen in de planning, de beheersplannen van de ambtenaren. 

- De eventuele kosten voor de herinrichting van de terreinen ten behoeve van de 

camperplaatsen aanmelden bij de kadernota 2013. 

 

Aandachtspunt 

 

Het College van B&W zal camperplaatsen aanwijzen volgens artikel 4.19 APV 2011. 
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Hoofdstuk 8   Vervolg stappen 

 

Wij hechten er waarde aan om de mogelijke locaties te bespreken met eventueel direct 

omwonenden. Alvorens over te gaan tot uitwerking van de voorzieningen zoals genoemd in 

het voorstel. 

 
Stappenplan: 

1. Wettelijk mogelijk maken, College van B&W camperplaatsen aanwijzen volgens 

artikel 4.19 APV  

2. Eventueel aanpassen van bestemmingsplan (waarschijnlijk niet nodig) 

3. Voorzieningen realiseren 

4. Bebording algemeen en per plek 

5. Beheer, controle en handhaving regelen 

6. Locaties aanmelden bij NKC en VVV, communicatie website SV 

7. Evaluatie na 2 jaar 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
 

 

Aanduiding camperlocatie op openbaar gebied  
 
Het verkeersbord met het camper(kampeerauto)symbool is bord E08N van het RVV met 

genormaliseerde categorieaanduiding. 

 

                 

Voorbeeld onderbord 


