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Geachte raadscommissie 
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Beantwoording: 
1 Algemeen 
Leisure board 
Kenmerk van de toeristisch-recreatieve sector in Noordwest-Holland en ook de Kop van Noord-Holland is 
de grote versnippering. Om de ambities waar te maken is een aanpak van deze versnippering 
noodzakelijk. Alleen door een goede (blijvende) samenwerking kunnen stappen gemaakt worden. Daartoe 
is de leisure board opgericht. 

Strategische visie 
De Strategische Visie 2020 voor Den Helder stelt als doel een professionele toeristische sector 
die erin slaagt om meer bezoekers en meer bestedingen in de stad te genereren. Dat kan alleen als de 
stad er voor zorgt dat zij genoeg te bieden heeft voor de toerist en recreant. Om dit te bereiken stelt Den 
Helder zich onder andere de volgende opgaven: 

Den Helder definieert haar eigen toeristische identiteit, een soort rode draad die leidend is voor 
toeristische programma's, projecten en promotie. Deze eigen identiteit is ook een voor de 
vrijetijdsconsument zichtbaar toegevoegde waarde (sfeer, emotie) en wordt tegelijkertijd door de 
lokale aanbieders en gebruikers herkend (trots en gewaardeerd (draagvlak). 
Den Helder is op zoek naar verbreding en innovatie van het toeristische product: 
kwaliteitsverbetering, samenhang tussen deelproducten, productdifferentiatie, seizoen verlenging 
en verbreding van de werkgelegenheid. Alleen inzetten op verblijfsaccommodaties en het 
hoogseizoen is niet langer verantwoord gezien de trends en ontwikkelingen in het toerisme. 
Den Helder zorgt voor verdieping van de belevingswaarde van haar toeristisch product. De 
vrijetijdsconsument verlangt beleving; nieuwe ervaringen opdoen die iets aan het verblijf 
toevoegen en waaraan bij thuiskomst met een goed gevoel wordt teruggedacht. 

2 Meer toeristen naar Den Helder: onderbouwing behoefte uitbreiding verblijfscapaciteit 
Algemene ontwikkelingen en trends op basis van landelijke rapporten/cijfers 

De markt voor toeristisch kamperen staat al jaren onder druk en het aantal overnachtingen op 
campings loopt gestaag terug; 
Steeds vaker zijn gasten op zoek naar luxe en comfort; 
Circa 80% van alle gasten is afkomstig uit Nederland; 
De vraag naar minicampings (kamperen bij de boer) neemt jaarlijks licht toe en ook 
natuurkampeerterreinen mogen zich al enkele jaren verheugen op meer belangstelling; 
Als gevolg van de vakantiespreiding is de grootste vraag naar kampeeraccommodatie opgerekt 
naar 9 weken. Buiten de zomermaanden kunnen wel gasten aangetrokken worden, maar dan zal 
men moeten beschikken over voorzieningen voor elk weertype; 
De vraag naar bungalows is aanmerkelijk beter gespreid over het jaar. Bij veel bungalowparken 
zijn voldoende voorzieningen voor elk weertype. Zakelijk gebruik van bungalows en de 
voorzieningen van het park, komt nog niet veel voor. 
In de verblijfsrecreatie is sprake van consolidatie. Eén van de uitzonderingen zijn de minicampings 
die jaarlijks een lichte groei laten zien. 

Behoefte blijkt uit cijfers SVR 
Bij de Stichting Vrije Recreatie (SVR) met circa 2000 campings (in Nederland circa 1200 en in het 
buitenland ruim 800) zijn ruim 150.000 donateur gezinnen aangesloten. Het kamperen bij de boer groeide 
de afgelopen jaren gestaag, zeker toen in 2008 de Wet op de Openluchtrecreatie niet meer gold, welke 
wet vasthield aan de regel dat boerencampings slechts 15 kampeermiddelen mochten toestaan. Veel 
gemeenten constateerden immers al eerder dat dit aantal beslist onvoldoende was om te beantwoorden 
aan de steeds groeiende behoefte aan kleinschalig kamperen voor rust- en ruimtezoekende recreanten en 
besloten het aantal plaatsen te verruimen naar 20 en sommige gemeenten zelfs naar 25, aldus de SVR. 
De groeiende behoefte aan kampeerplaatsen op kleinschalige plattelandscampings en de verruiming bij 
veel Nederlandse gemeenten resulteerden tot de volgende cijfers in het kam peerseizoen 2012: 
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%) en 1.287.600 in het buitenland (toename 43%). 
Deze stijgende lijn doet ons verwachten, 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. 

Mede gezien het feit, dat het kabinet de toeristische sector wil versterken door Nederland internationaal te 
promoten en meer ruimte te bieden aan ondernemers, verzoekt de SVR de hiervoor genoemde 
gemeenten dringend in hun recreatiebeleid soepel te werk te gaan en de plattelandscampings toe te staan 
in 2013 uit te breiden naar 25 kampeerplaatsen. 
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Overzicht bestaand capaciteit 
Het totaal aan verblijfsaccommodaties in Den Helder zag er in 2008 als volgt uit: 
Accommodatie Aantal 
Hotels/pensions 495 bedden 
Campings 993 plaatsen 
Boerencampings 200 plaatsen 
Appartementen/bungalows: 1440 huisjes 
Jachthavens 680 ligplaatsen 

ANWB onderzoek toeristenbelasting Gemeente Den Helder (januari 2012) 
Tarief 2012 1,20 
Tarief 2011 1,12 
Tarief 2007 0,90 
Watertoeristenbelasting nee 
Waar gaan opbrengsten heen: algemene middelen 
Opbrengst toeristenbelasting 2011 € 527.200,-

Gemeente uitgaven aan toeristische en recreatieve voorzieningen, onder andere: 
- S S N 
-VVV 
- De Helderse Vallei 
- Museumhaven Willemsoord 

3 Grondslag gewijzigd inzicht verruimen van staanplaatsen minicamping 
Veranderde markt kampeeraccommodaties (Nota Toerisme en Recreatie, 2008) 
De markt voor traditioneel kamperen in tent of toeristische caravan groeit nauwelijks. Wel is er een 
groeiende behoefte aan enerzijds kam peervakanties met een hoge mate van luxe en comfort 
(stacaravans) en anderzijds kleinschalige, alternatieve vormen zoals kamperen bij de boer, minicampings 
en gereguleerde overnachtingplaatsen voor campers. 
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 
kam peeraccom modaties. 

Behoefte aan bijzondere overnachtingvormen 
Het overnachten in bijzondere gebouwen, monumenten, historische schepen of (streekeigen) 
trekkershutten kan zich in een grote populariteit verheugen. In Den Helder zijn er voldoende 
aanknopingspunten voor spannende vormen van overnachten te vinden. Het gemeentelijke beleid is er op 
gericht om zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan aansprekende marktinitiatieven op dit gebied. 

Aansluiten bij regionaal beleid 
De gemeente Schagen heeft de volgende verblijfaccommodatie op het gebied van minicampings en 
reguliere campings. En wel een maximaal aantal kampeerplaatsen van 25 per minicamping. 
In de gemeente Texel zijn minicampings alleen toegestaan in het buitengebied en niet langs de 
dorpsranden. Altijd gekoppeld aan een boerderij met agrarische bedrijfsactiviteiten. Er is een maximum 
van 15 kampeerplaatsen per minicamping en er mogen in totaal en maximaal 2000 kampeerplaatsen op 
minicampings worden gerealiseerd. Dit is een onderdeel van het maximum aantal verblijfsplaatsen van 
45.000 op Texel. De reden om maximaal 15 kampeerplaatsen toe te staan per minicamping is om zo 
weinig mogelijk het landelijk karakter van het eiland aan te tasten. Er worden alleen trekkershutten 
toegestaan op grote campings. 

4 Behoud herkenbaarheid profiel camping en minicamping 
Praktisch onderscheid 
De reguliere campings hebben een jaarlijks bezoekersaantal (per persoon en per nacht) tussen 6.909 en 
37.436, waar de minicampings bezoekersaantallen hebben tussen 252 en 3034. 

Verschillend profiel 
Minicampings bieden een sta- of verblijfplaats met eenvoudige, noodzakelijke voorzieningen. Er zijn 
toiletten, wasgelegenheden en douches en elektriciteit. Kantines, speelautomaten en dergelijke bronnen 
van vermaak zijn er niet en juist wel bij reguliere campings. Voor vermaak op een minicamping zorgt de 
gast zelf, bijvoorbeeld door mee te helpen op de boerderij. 
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5 Overzicht Campings en mini campings binnen gemeente Den Helder (versie 10 mei 2012) 
Inning toe risten be lasting(€ 1,12 p.p.p.n) in 2011 

Naam bedrijf Soort bedrijf Aantal overnachtingen in 2011 
Camping 't Noorder Sandt 
Noorder Sandt 2 
1787 CX Julianadorp 

Reguliere Camping 37.436 
216 vaste staanplaatsen 
(hoogseizoen) 

Camping De zwaluw 
Zanddijk 259 
1787 PP Julianadorp 

Reguliere Camping 14.089 
62 vaste staanplaatsen 
(hoogseizoen) 

Camping De Donkere Duinen 
Jan Verfailleweg 616 
1783 BW Den Helder 

Reguliere Camping 9314 
9 vaste staanplaatsen 
(hoogseizoen) 

Camping Oase 
Zanddijk 75 
1787 PP Julianadorp 

Reguliere Camping 6909 
126 vaste staanplaatsen 
(hoogseizoen) 

Duinzoomhoeve 
Middenvliet 7 
1787 PN Den Helder 

Mini camping 3034 

Hoeve Ons Lust 
Zanddijk 7 
1787 PP Julianadorp 

Mini camping 2790 

Helmzicht 
Zanddijk 321 
1787 PP Julianadorp 
Camping boerderij Koegras 
Langevliet 21 
1787 BJ Den Helder 

Mini camping 

Mini camping 

2300 
3 vaste staanplaatsen 
(hoogseizoen) 
2053 

Camping Mariahoeve 
Middenvliet 2-B 
1787 PN Julianadorp 

Mini camping 953 

Minicamping Doggersbank 
Doggersvaart 11-A 
1784 PD Den Helder 

Mini camping 646 

Mini camping Duinhoeve 
Nieuweweg 30 
1784 PJ Julianadorp 

Mini camping 252 

Boerencamping Spoorzicht 
Rijksweg 80 
1787 PK Julianadorp 

Mini camping 164 

Shetlander 
Nieuweweg 22 
1784 PJ Den Helder 
Holland Citiflower 
Van Foreestweg 13-A 
1787 BK Den Helder 

Mini camping 

Mini camping 

GEEN OPGAVE 
(*10 staanplaatsen) 

Start pas in 2014 (vergunning nog 
niet uitgevoerd) 

TOTAAL 14 79.940 

6 Beleid handhaving staanplaatsen 
Het bestaande beleid toezicht en handhaving blijft ook bij uitbreiding van het aantal plaatsen gelijk. 
De gemeente gaat handhaven op minicampings en reguliere campings, zodra er sprake is van 
overschrijding van het maximaal aantal staanplaatsen per minicamping en reguliere camping. Op dit 
moment worden er jaarlijks steekproeven genomen op zowel minicampings als reguliere campings om te 
inventariseren hoeveel bezoekers er op dat moment aanwezig zijn. 

Speerpunt toezicht W H 
De toetsingscriteria uit de nota 'Kamperen bij de boer, 2007' worden met nadruk bij ondernemers 
schriftelijk onder de aandacht gebracht. 
Indien verruiming van kampeerpiaatsen mogelijk wordt gemaakt door de Raad worden de 
toetsingscriteria bij een aanvraag voor verruiming gebruikt. 

7 Standpunt Stichting Top van Holland / W V 
Stichting Top van Holland 
In het citymarketingplan "Den Helder kust de Zee" van Stichting Top van Holland (september 2011) wordt 
op pagina 14 aangegeven dat één van de belangrijke doelgroepen voor Den Heider de toeristische 
bezoekers zijn, en om deze over te halen tot verblijf of dagbezoek in Den Helder. Stichting Top van 
Holland staat positief tegenover hoogwaardig en gevarieerd aanbod van toeristenaccommodaties in onze 
kuststrook. 
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VVV 
De V W Kop van Noord-Holland geeft aan dat er te weinig kwalitatief hoogwaardige accommodaties in de 
Kop zijn. De V W begrijpt dat een minicamping ondernemer met 25 plaatsen beter te exploiteren valt dan 
een minicamping met 20 plaatsen. Het hele jaar door verhuren blijft een lastige in het Nederlandse klimaat, 
maar diversiteit van het aanbod vindt de VVV belangrijk voor het totaalplaatje en voor onze 
concurrentiepositie als de Kop van Noord-Holland met name ten opzichte van de omliggende, of 
concurrerende regio's zoals de Waddeneilanden en bijv. Zeeland. Het regulier kamperen loopt al jaren 
terug, andere verhuurobjecten (strandhuisjes, chalets, hooiberghutten e.d.) komen daar voor in de plaats, 
dit zie je al op veel campings gebeuren. Wat de VVV te allen tijde wil vermijden is veel van hetzelfde: 
onderscheidend vermogen en diversiteit achten wij hierbij van belang. Op deze kernwoorden zet de VVV 
in: onderscheidend vermogen, een toegevoegde waarde zijn en het belang van diversiteit. 

8 Onderbouwing fysieke ruimte in Den Helder voor nieuwe toeristische verblijf plekken 
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. Den Helder heeft ten opzichte van de 
andere gemeenten veel minder campings en minicampings per km2. 

Vergelijkingstabel kampeerverblijf kustgemeenten 
Gemeente Landoppervlakte Reguliere campings 

(>50 staanplaatsen) 
Minicampings Totaal aantal 

campings 

Veere 133 km2 23 161* 184 
Sluis 280 km2 32 40* 72 
Zijp (Schagen) 114 km2 18 29* 47 
Den Helder 45 km2 4 10 14 
*minicamping heeft maximaal 25 staanp aatsen 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

burgemeester 
Koen Schuiling 


