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Nr. RV19.0044 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Gemeente Belangen betreffende Camperstandplaatsen Willemsoord   Aan de fractie Gemeente Belangen i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 8 mei 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Camperstandplaatsen Willemsoord, het antwoord vindt u onder de vraag:  
Geacht college,  
Onderstaand  treft u schriftelijke vragen aan van de fractie Gemeentebelangen met in de bijlage 
foto’s . 
 
In de afgelopen weken horen wij verschillende klachten over het gebruik van de 
camperstandplaatsen op Willemsoord, zo bereikte ons het bericht dat er op bijvoorbeeld 
Koningsdag zeker 60 campers stonden, dit terwijl het maximum aantal 40 is. Daarnaast worden  
er op de parkeerplaats Prins Hendriklaan ook geregeld campers voor lange duur  
geparkeerd/gekampeerd.  
Voor wat betreft Willemsoord loopt dit -ons inziens -wel erg uit de hand. Meterslange 
elektriciteitssnoeren over het voet/fietspad en over het openbare terrein wat gevaarlijke 
situaties met zich meebrengt. Naast deze gevaarlijke situatie is er ook nog een grote ergernis: 
hondenpoep, de honden van de campinggasten worden veelvuldig uitgelaten op de 
grasstroken. Gemeentebelangen is van mening dat bovenstaande echt niet door de beugel kan. 
Menig toeristenpark zou beboet worden met deze gevaarlijke situaties.  
Wij hebben hierom de volgende vragen :  
 
1. Hoeveel campers zijn er in 2019 toegestaan op Willemsoord en het parkeerterrein aan 
de Prins Hendriklaan en welke regels gelden er voor het gebruik van de openbare ruimte in het 
kader van veiligheid en hondenpoep? Op Willemsoord zijn 40 ingerichte camperplaatsen beschikbaar, waar tegen een vergoeding gebruik van kan worden gemaakt. De verdere ontwikkelingen van de recent met u gedeelde plannen voor Willemsoord Noord zullen leidend zijn bij het definitief beschikbare aantal camperplaatsen op Willemsoord.   Op het parkeerterrein aan de Prins Hendriklaan zijn geen ingerichte camperplaatsen.  De regeling Algemene plaatselijke verordening (APV) is van toepassing op het gebruik van de openbare ruimte in het kader van veiligheid en hondenpoep. Dit jaar zal de herziene ter behandeling en vaststelling aan uw raad worden aangeboden. 
 
2. Welke taak heeft de gemeentelijke handhaving en/of Willemsoord hierbij en is er 
recentelijk nog handhavend opgetreden? 

In het bestemmingsplan van Willemsoord heeft het terrein de bestemming “gemengd- uit te 
werken”. Binnen deze bestemming zijn overnachtingsplaatsen voor campers toegestaan en er wordt geen limiet gegeven op het aantal campers.   In de huidige APV is opgenomen (artikel 4.18) dat het verboden is ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheerverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.  
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Ondanks dat er een verbod in de APV opgenomen staat, geldt dit verbod niet op het moment dat het bestemmingsplan het wel toestaat. In deze situatie staat het bestemmingsplan campers toe dus is er geen sprake van een verbod op grond van de APV. Om die reden kan er niet worden gehandhaafd en daarom is dit de afgelopen maanden ook niet gebeurd.  
 
3. Bent u  het met ons eens dat een structurele uitbreiding van het aantal camperplaatsen 
(naar 40 of meer) geen aanwinst is voor het nautisch monument Willemsoord?  
Wat is uw visie ten aanzien van deze ontwikkeling ?  De afgelopen jaren hebben, in goed overleg tussen partijen en in samenspraak met uw raadscommissie, toeristen gebruik kunnen maken van het grote aantal unieke stadscamperplaatsen op Willemsoord. Het paste In het gebruik van het gebied Willemsoord en heeft onze gemeente in positie gebracht ten opzichte van de steeds groter worden vraag naar campervakanties. Met de ontwikkeling van de Marinecampus aan de Noordoostkant van Willemsoord richten wij ons op de verbinding op tussen Den Helder en de Koninklijke Marine en op de historie. Deze ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het aantal camperplaatsen. In de planologische ontwikkeling zal gezocht worden naar een mogelijk goede balans tussen het unieke karakter van het erfgoed en toerisme.    Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 11 juni 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus   


