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Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Gevraagd besluit: 
Het gevraagde besluit betreft het wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening 1996 (APV) zoals in het 
hierbij conceptraadsbesluit gedetailleerd is uitgewerkt. 

Inleiding en aanleiding 
Op 1 januari van dit jaar is de Wet op de openlucht recreatie (Wor) komen te vervallen. De Wor bevatte een 
algemeen verbod op het kamperen buiten kampeerterreinen, (artikel 15, lid 1). Dit betekent dat op allerlei 
plaatsen binnen de gemeente - ook op die plaatsen waar dit niet wenselijk is- gekampeerd kan gaan worden. 
Om dit te voorkomen dient de gemeente zelf een regeling te treffen. In beginsel dient dit in het 
bestemmingsplan te worden geregeld. 

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. 

Met betrekking tot de aanpassing van de APV merken wij voorts nog het volgende op. 
In het raadsbesluit van 21 januari 2008 nr. 003/GR is in artikel 2.3.1.6 van de APV (afwijkende sluitingstijden 
horecabedrijven) een tekstuele fout geslopen, waardoor de verschillende leden van dit artikel verkeerd zijn 
genummerd. Wij stellen u voor om van het nu voorliggende voorstel tot aanpassing van de APV tevens gebruik 
te maken om genoemd artikel tekstueel aan te passen. 

Beoogd resultaat 
Het reguleren van kamperen buiten kampeerterreinen. Daarnaast wordt deze wijziging het nieuwe juridische 
fundament voor het kamperen bij de boer, waarvoor u onlangs het beleid heeft vastgesteld. 

Kader 
De verordenende bevoegdheid op grond van de Gemeentewet 

Argumenten / alternatieven 
Voor wat de argumenten betreft verwijzen wij u naar de inleiding en aanleiding. Er zijn geen alternatieven. 

Financiële consequenties 
De uitvoering en het beheer geschiedt binnen de bestaande formatie. Er zijn dus geen financiële consequentie. 

Juridische consequenties 
Het bestaande vergunningstelsel wordt vanuit de Wet op de openluchtrecreatie overgebracht naar de APV 
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