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Samenvatting: 
Per 1 januari van dit jaar is de Wet op de openlucht recreatie (Wor) komen te vervallen. Op grond van de Wor was 
onder meer het kamperen gebonden aan een vergunning van burgemeester en wethouders. De Wet op de 
openluchtrecreatie was onder meer het juridische fundament voor de vergunningverlening van het kamperen bij de 
boer. Het vervallen van de Wor noodzaakt de gemeente tot aanpassing van de APV. 

Concept besluit: 
Overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen de Algemene plaatselijk verordening 

te wijzigen overeenkomstig het eveneens bijgevoegde concept raadsbesluit. 
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Advies, kenmerk Jk pag. 1 van 3 



1. Toelichting op het besluit 

Inleiding 
Per 1 januari van dit jaar is de Wet op de openlucht recreatie (Wor) komen te vervallen. Op grond van de Wor 
was onder meer het kamperen gebonden aan een vergunning van burgemeester en wethouders. De Wet op de 
openluchtrecreatie was onder meer het juridische fundament voor de vergunningverlening van het kamperen bij 
de boer. Het vervallen van de Wor noodzaakt de gemeente tot aanpassing van de APV. 

Het kamperen buiten kamperterreinen kan echter niet uitsluitend in een bestemmingsplan worden geregeld. Dit 
geldt zowel voor een algemeen verbod, als voor het toestaan van bijzondere incidentele kampeervormen (onder 
bepaalde voorwaarden). Het vaak incidentele karakter van kamperen buiten kampeerterreinen, maakt een 
expliciete bestemming van locaties waar deze kampeervorm is toegestaan, feitelijk onmogelijk. De gemeente 
gaat als dan wel erg ver, omdat hierdoor nachtvissen, groepskamperen bij sportevenementen e.d. ook 
onmogelijk wordt. 
Om minder ver te gaan dan een algemeen verbod op het kamperen buiten kampeerterreinen, zal in een 
verordening moeten worden geregeld dat het kamperen buiten een kampeerterrein in principe is verboden en in 
welke gevallen - in afwijking van dat verbod - kamperen wel is toegestaan. Het ligt voor de hand om deze 
verordening in de APV op te nemen. Dit heeft als voordeel dat alle procedurele bepalingen van de APV 
automatisch gelden voor de kampeerregeling. 
In het bijgevoegde concept raadsbesluit zijn de daarvoor noodzakelijke bepalingen opgenomen. 

Tenslotte delen wij u mede dat in het raadsbesluit van 21 januari 2008 nr. 003/GR in artikel 2.3.1.6 (afwijkende 
sluitingstijden horecabedrijven) een tekstuele fout is gemaakt. Van het nu voorliggende voorstel wordt nu tevens 
gebruik gemaakt om artikel 2.3.1.6. tekstueel aan te passen. 

2. Gevolgen 

Financieel 
NvT 

Juridisch 

Door de wijziging wordt er onder meer een nieuw juridisch fundament gelegd voor het kamperen bij de boer. 

Personeel en ondernemingsraad 

NvT 

EU 
NvT 

ICT 
NvT 

Communicatief 

Extern: 
Hoe wordt de burger geïnformeerd? 

Persbericht: 
Nee 

Intern: 
Raad wordt geïnformeerd door middel van: 
- concept raadsvoorstel en -besluit 

Personeel wordt geïnformeerd door middel van: 
- n.v.t. 
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3. Verdere procedure 
Zodra de verordening is vastgesteld zal deze worden afgekondigd waarna deze in werking treedt 

4. Relatie met Strategische Visie 
Met name het vaststellen van de kampeerregels in de APV heeft een relatie met de ontwikkeling van het 
toerisme in Den Helder. Uit overleg met RWO is naar voren gekomen dit deze regels van belang zijn voor het 
uitvoerend niveau en zal de beleidsvisie uitsluitend ondersteunen. 

5. Wijze van totstandkoming 

Overleg gevoerd met het team beleid van RWO 

6. Bijlagen 
Ontwerp raadsvoorstel 
Ontwerp Raadsbesluit 
Brochure " Het kampeer beleid na de Wet op de openluchtrecreatie" 
Brochure "Nachtvissen goed geregeld" 
Nota Kamperen bij de boer 2007 
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