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Onderwerp: Minicampings 

Gevraagd besluit: 
Wijziging van de nota 'Kamperen bij de boer' door een uitbreiding van 20 naar 25 staanplaatsen per 
minicamping inclusief maximaal 4 kleine trekkershutten toe te staan. 

Publiekssamenvatting 
Het college heeft op 12 april 2012 een verzoek van 9 minicampinghouders ontvangen. Het voorstel van de 
minicampinghouders wordt gesteund door Stichting Vrije Recreatie (SVR). In de aanvraag staat: (....)"om een 
uitbreiding per minicamping naar 25 kampeerplaatsen plus 2 kleine trekkershutten1 toe te staan (....) Ze willen 
de uitbreiding naar eigen inzicht kunnen invullen". In een gesprek is door de minicampinghouders toegelicht dat 
dit betekent dat ze in totaal 27 staanplaatsen vragen, inclusief maximaal 4 kleine trekkershutten. 
Het college staat positief tegenover uitbreiding van staanplaatsen op minicampings. De diversiteit in 
verblijfsaccommodaties wordt hiermee bevorderd en er wordt aangesloten bij het regionaal toeristisch beleid. 
Vanwege het regionale toeristisch beleid (maximaal 25 staanplaatsen per minicamping) wordt voorgesteld het 
bestaande beleid te verruimen tot maximaal 25 staanplaatsen per minicamping in plaats van de door 
minicampinghouders aangevraagde verruiming naar 27 staanplaatsen. De minicampinghouders kunnen de 
uitbreiding naar eigen inzicht invullen; dat wil zeggen kampeerplaatsen of kleine trekkershutten. 
Eén van de gemeentelijke doelstellingen is de economische betekenis van toerisme en recreatie voor Den 
Helder te vergroten en te komen tot professionalisering van de toeristische sector in Den Helder. De uitbreiding 
en bijhorende kwaliteitsslag beogen hogere bestedingen in deze economische pijler. Met de uitbreiding van het 
aantal staanplaatsen van 20 naar 25 per minicamping wordt dus een stap gezet in de uitvoering van de 
doelstellingen van de Strategische Visie 2020 van Gemeente Den Helder. 

Inleiding 
Het college heeft op 12 april 2012 een verzoek van 9 minicampinghouders ontvangen. Het voorstel van de 
minicampinghouders wordt gesteund door Stichting Vrije Recreatie (SVR). In de aanvraag staat: (....)"om een 
uitbreiding per minicamping naar 25 kampeerplaatsen plus 2 kleine trekkershutten toe te staan (....) Ze willen 
de uitbreiding naar eigen inzicht kunnen invullen". In een gesprek is door de minicampinghouders toegelicht dat 
dit betekent dat ze in totaal 27 staanplaatsen vragen, inclusief maximaal 4 kleine trekkershutten. 
In het huidige gemeentelijk beleid mogen minicampings in Den Helder maximaal 20 toeristische (staan)plaatsen 
inclusief maximaal 2 kleine trekkershutten per camping hebben (Nota Kamperen bij de Boer, 2007). 

De negen minicampings zijn gelegen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld in 2011. 
In de Structuurvisie Julianadorp aan Zee (2005 - 2020) uit 2007 is opgenomen dat, de verdere uitbreiding van 
de recreatiegebieden nog maar beperkt zal plaatsvinden. Het voorstel om het aantal staanplaatsen te verruimen 
is in lijn met de uitgangspunten die in de nota 'Toerisme en Recreatie' zijn opgenomen. 
"Het aantal overnachtingen neemt al jaren onvoldoende toe in Den Helder. Dit geldt in sterke mate voor het 
aantal overnachtingen op campings. Oorzaken hiervan zijn achterblijvende kwaliteit en gestegen welvaart onder 
campinggasten" (nota Toerisme en Recreatie, 2008). Met het toestaan van maximaal vier kleine trekkershutten 
per minicamping wordt een bescheiden kwaliteitsimpuls gegeven aan de verblijfsaccommodaties. 
De kampeersector kan onvoldoende profiteren van de groei van korte vakanties. De belangrijkste doelgroep, 
gezinnen met kleine kinderen, is wel groot maar slinkt in demografisch opzicht. De vraag groeit niet meer 
vanzelf en bedrijven zullen zelf marktkansen moeten scheppen (p. 11, Nota Toerisme en Recreatie, 2008). 
Wederom sluit het initiatief van de ondernemers aan bij het gemeentelijk beleid. 

1 Kleine trekkershut: een trekkershut is een kleine houten verblijfplaats waarin maximaal 4 personen kunnen overnachten op een camping, 
met een maximaal oppervlakte van 16 m 2 , een maximale goothoogte van 2,5 meter en een maximale bouwhoogte van 4,0 meter; 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, 2011. 
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"De focus ligt niet op het realiseren van nieuwe (traditionele) campings, maar op het mogelijk maken en 
reguleren van alternatieve vormen van kleinschalig kamperen, aanvullend op het bestaande aanbod van 
kampeeraccommodaties" (Nota Toerisme en Recreatie, 2008). Het toestaan van meer kleine trekkershutten 
zorgt voor een alternatieve vorm van kleinschalig kamperen en recreëren. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het bevorderen van de diversiteit in de verblijfsaccommodaties. 
Samen optrekken in het regionale toeristisch beleid; 
De uitbreiding van 20 naar 25 staanplaatsen per minicamping inclusief maximaal 4 kleine trekkershutten. 
Waarbij de minicampinghouders de uitbreiding naar eigen inzicht mogen invullen; dat wil zeggen 
kampeerplaatsen of kleine trekkershutten. 
Met de uitbreiding van het aantal staanplaatsen van 20 naar 25 per minicamping wordt een stap gezet in de 
uitvoering van de doelstellingen van de Strategische Visie 2020 van Gemeente Den Helder. Eén van de 
doelstellingen is de economische betekenis van toerisme en recreatie voor Den Helder te vergroten en te 
komen tot professionalisering van de toeristische sector in Den Helder. De uitbreiding en kwaliteitsslag beogen 
hogere bestedingen in deze economische pijler. 

Kader 
Nota Toerisme en Recreatie', 2008 
Structuurvisie Julianadorp aan Zee, (2005 - 2020) 
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld in 2011 
Nota 'Kamperen bij de Boer', 17 september 2007 
Strategische visie 2020, 2007 

Argumenten 
Gemeente Den Helder wil graag in samenwerking met ondernemers (in dit geval minicampinghouders) werken 
aan een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, en zeker ook toeristen. Het vergroten van de 
verblijfaccommodaties in de gemeente is een goede stap in de richting van meer verblijfsmogelijkheden 
aanbieden aan toeristen. Zodoende stijgen niet alleen verblijfsinkomsten, maar ook de uitgaven van de totale 
toeristische markt in de gemeente. 

De belangenbehartiger voor grote vakantieparken Recron is geen voorstander van het uitbreiden van het aantal 
minicampings / boerencampings of het aantal plaatsen bij een minicamping naar bijvoorbeeld 25. De huidige 
markt staat volgens de Recron al enorm onder druk. Er is volgende de Recron sprake een verdringingsmarkt, 
die op prijs en kwaliteit wordt uitgevochten. De minicamping of boerencamping past dus in het totale aanbod, 
maar voor groei van het aantal plaatsen of aantal minicampings is geen markt op dit moment. Uitbreiding zal 
volgens de Recron alleen maar leiden tot verdere versnippering en kan ten koste gaan van de primaire markt, 
die van de professionele bedrijven, die al fors moeten blijven investeren om in de belangstelling van de recreant 
te blijven. 

De SVR (belangenbehartiger voor minicampings in Nederland) geeft aan dat steeds meer recreanten tijdens 
hun vakantie het jachtige leven ontvluchten en hun rust zoeken op deze kleinschalige campings op het 
platteland. In 2012 vierden 7.481.400 recreanten hun vakantie op een SVR-camping in Nederland (ten opzichte 
van 2007 een toename van maar liefst 57,5%). Door deze stijgende lijn verwacht de SVR dat de vraag naar 
kleinschalig kamperen ook in 2013 weer hoger zal zijn dan in 2012. De SVR is zich ervan bewust dat in 
bepaalde provincies de behoefte aan verruiming niet bestaat, maar dat die zeker wel aanwezig is in de 
toeristisch in trek zijnde gebieden, waartoe natuurlijk de kustgebieden moeten worden gerekend. 

Volgens het rapport "Een visie op branches in het Nederlands bedrijfsleven 2012 / 2013" van de Rabobank 
neemt de landelijke vraag naar minicampings (kamperen bij de boer) jaarlijks licht toe en ook 
natuurkampeerterreinen mogen zich al enkele jaren verheugen op meer belangstelling. 

De gemeente Den Helder is qua oppervlakte een kleine kustgemeente ten opzichte van gemeente Zijpe (nu 
Schagen), gemeente Veere en gemeente Sluis. In de onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel 
campings en minicampings er per gemeente aanwezig zijn. Hieruit wordt geconcludeerd dat Den Helder naar 
rato veel minder campings en minicampings heeft dan andere kustgemeenten. 

Gemeente Landoppervlakte Reguliere campings 
(>50 staanplaatsen) 

Minicampings Totaal aantal 
campings 

Veere 133 km2 23 161* 184 
Sluis 280 km2 32 40* 72 
Zijpe (Schagen) 114 km2 18 29* 47 
Den Helder 45 km2 4 10 14 
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Met de uitbreiding van het aantal staanplaatsen van 20 naar 25 per minicamping wordt een stap gezet in de 
uitvoering van de doelstellingen van de Strategische Visie 2020 van Gemeente Den Helder. Eén van de 
doelstellingen is om de economische betekenis van toerisme en recreatie voor Den Helder te vergroten en te 
komen tot professionalisering van de toeristische sector in Den Helder. De kwaliteitsslag beoogt hogere 
bestedingen in deze economische pijler. Dat kan alleen als de stad er voor zorgt dat zij genoeg te bieden heeft 
voor de toerist en recreant. 

De gemeente wil de winstgevendheid van de lokale vrijetijdssector laten toenemen, en daarom wordt de 
kwaliteit en het aanbod van verblijfsaccommodaties versterkt. De aanvraag vanuit de minicampinghouders laat 
een versterkte innovatiekracht zien en biedt naar verhouding meer werkgelegenheid in de gemeente. 
Toestaan van meer concurrentie, middels verruiming van de kampeerplaatsen in de lokale toeristische 
verblijfssector, stimuleert lokale ondernemers innovatief en vernieuwend verblijfsaccommodatie aan te bieden. 

Er blijven kleine minicampings bestaan, maar er ontstaan door het besluit ook een paar minicampings die 
maximaal 25 staanplaatsen hebben en mogelijk trekkershutten aanbieden. Er is eerder al aangegeven dat 
hierdoor verschillende doelgroepen worden bediend: campings met meer dan 100 staanplaatsen geven een 
andere verblijfsbeleving dan een minicamping met maximaal 25 staanplaatsen. 
Het toestaan van meer kleine trekkershutten op minicampings zorgt voor een alternatieve vorm van kleinschalig 
kamperen en recreëren, die nog onvoldoende aanwezig is in Den Helder en de Kop van Noord-Holland. 

Maatschappelijk draagvlak 
De beoogde uitbreiding verruimt het verblijfsaanbod van Den Helder en voorziet in een behoefte van een 
bepaalde, groeiende groep toeristen. Daarnaast worden er meer en hogere bestedingen door toeristen 
verwacht bij de lokale middenstand. De brancheorganisaties van respectievelijk reguliere campings en 
minicampings verschillen weliswaar van mening over deze effecten. 
Over dit voorstel hebben wij breed overleg gevoerd met (vertegenwoordigers van) betrokkenen. De reikwijdte 
van het voorgesteld besluit beperkt zich tot de belangen van deze betrokken doelgroepen. Wij geven u daarom 
in overweging het besluit als niet referendabel te beschouwen in het licht van de uitzonderingsbepalingen 
volgens artikel 2 sub a. van de Referendumverordening gemeente Den Heider 2012. 

Financiële consequenties 
Indien minicampings gebruik maken van de verruiming van het aantal staanplaatsen en deze ook bezet worden, 
is het mogelijk dat de gemeente jaarlijks meer toeristenbelasting int. 

Communicatie 
Er wordt een persbericht verzonden. 

Na besluitvorming worden de minicampinghouders middels een brief op de hoogte gebracht. 

Realisatie 
De aanvraag van een minicamping voor uitbreiding wordt getoetst aan het aangepaste beleid, waarbij de 
bestaande toetsingscriteria voor minicampings worden gebruikt. 

Den Helder, 12 maart 2013. 

Burgemeester en Wethouders vai ir/De n Helder, 

secretaris 
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