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Naar aanleiding van het Raadsvoorstel verruiming kampeerbeleid hebben we nog enkele vragen ter
verduidelijking:
Deze vragen gaan over standpunt 2.1.4 de pop-up campings:
Er wordt gesproken over, ik citeer enkele zinnen uit het raadsvoorstel en de analyse:
Op bestaande kampeer terreinen kan dit de bezettingsgraad in het voor- en najaar extra bevorderen.
Pop-Up campings kunnen meerwaarde hebben voor de bestaande kampeerterreinen, met name in
het voor- en na seizoen
Tijdens het hoofdseizoen juli-augustus hebben veel bestaande campings reeds een hoge tot
maximale bezetting. Voor het flexibel en tijdelijk kunnen uitbreiden van het kampeeraanbod in
Dalfsen tijdens het hoofseizoen zouden Pop-Up Campings op andere, voor overnachting geschikte
terreinen, dan de bestaande campings een goede mogelijkheid zijn. Advies is om de mogelijkheden
hiertoe nader te onderzoeken.
Daarnaast is uit de analyse gebleken dat campings geen uitbreiding van plekken willen, wij lezen hier
een tegenstrijdigheid.
Onze vragen zijn als volgt:
1. Waar moeten wij aan denken bij pop-up? Als wij googlen komt er diverse info voorbij. Allerlei luxe
tenten op een camping, tentjes bij een festival. Hoe moeten wij dit voorstel lezen?
Antwoord: Pop-up campings kunnen verschillende vormen hebben, dat zal van de initiatiefnemer
afhangen. Veelal betreft het een tijdelijke inrichting van een terrein met mobiele kampeermiddelen.
In 2020 is hier door Corona een toename geweest in vraag naar kampeermogelijkheden. Ook
gemeente Dalfsen is een dergelijke aanvraag en zijn aanvragen te verwachten. Deze aanvragen
worden uiteraard op wenselijkheid en haalbaarheid beoordeelt en het betreft maatwerk per locatie.
2.In het voorstel wordt gesproken over het extra bevorderen van de bezettingsgraad in het voor- en
najaar op bestaande campings. En het bieden van extra ruimte op andere recreatieve plekken in de
maanden juli en augustus. Hoe moeten wij dit lezen in de context met datgene wat de
campingeigenaren hebben aangegeven dat extra kampeerplaatsen niet gewenst zijn en enkele
gevallen zelfs afgeraden wordt?
Antwoord: Samenwerking met een partij voor een pop-up kan op een bestaande camping een hogere
benutting van de bestaande plaatsen in het voor- en naseizoen bevorderen. Bijvoorbeeld door het
aanbieden van luxe ingerichte tenten, een thema camping, bijzondere activiteiten, bijzonder
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voertuigen voor overnachting en/of het aanbieden van arrangementen.
De campingeigenaren in Dalfsen hebben overwegend laten weten geen uitbreiding van het aantal
kampeerplekken op hun eigen campings te wensen, dat is iets anders dan de benutting van
kampeerplekken.
Naast de bestaande mogelijkheid dat nieuwe initiatiefnemers nieuwe kampeerterreinen willen
starten vormt een tijdelijke pop-up camping een meer flexibele vorm om bijvoorbeeld in de drukkere
zomervakantie maanden extra kampeermogelijkheden te realiseren in gemeente Dalfsen.

3. Is de pop-up bedoelt als tijdelijke uitbreiding voor de in onze gemeente aanwezige campings of
ook voor andere recreatieve terreinen/privéterreinen? Zo ja, aan welke recreatieve/privé terreinen
moeten wij dan denken? Is hier ook over gesproken met natuurorganisaties?
Antwoord: Advies aan de Raad is om als gemeente Dalfsen actief te gaan bepalen op welke overige
recreatie terreinen met gereguleerde overnachtingsmogelijkheid en onder welke voorwaarden PopUp campings kunnen bijdragen aan extra aanbod van kampeerplaatsen. Naast de genoemde betere
benutting van bestaande campings kan het dan met name gaan om terreinen waar verblijfsrecreatie
al mogelijk is of veilig en verantwoord vorm kan krijgen. Dit is onderwerp van nader onderzoek en van
overleg met eventueel te betrekken terreinorganisaties. Bij de beoordeling van de vergunning zal dit
worden betrokken.
4. Hoe lang mag een pop-up camping ingezet worden, we lezen voor- en najaar en de maanden juli
en augustus, is dit niet het gehele kampeerseizoen?
Antwoord: Een pop-up camping is in principe een activiteit waar een tijdelijke vergunning voor
aangevraagd moet worden. Deze zal veelal voor een deel van hetkampeerseizoen worden gevraagd.
5. Een tijdelijke pop-up camping kan gerealiseerd worden via vergunningverlening. Hoe moeten wij
dit voor ons zien i.c.m. de tijdelijkheid. Hoe ziet deze vergunningsaanvraag er uit, wat is dan de
aanvraagstermijn en moet dit dan elk jaar opnieuw?
Antwoord: De aanvraag moet voldoen aan de indieningsvereisten voor een reguliere
omgevingsvergunning. Hier hoort in ieder geval informatie over de terreininrichting (inrichtingsplan),
brandveiligheid, parkeren, e.d. bij. Afhankelijke van de specifieke locatie kan meer gevraagd worden,
denk bijvoorbeeld aan een flora en faunatoets. Ook kan overleg met ketenpartners nodig zijn, zoals
het Waterschap of de Veiligheidsregio. Als alle benodigde stukken aangeleverd zijn en de aanvraag
ontvankelijk is, dan gaat de termijn van 8 weken lopen waarbinnen een besluit op de aanvraag
genomen moet worden. Een tijdelijke omgevingsvergunning is in principe eenmalig en geldt alleen
voor de termijn die vastgelegd wordt in die vergunning. Deze termijn kan bijvoorbeeld het
hoogseizoen van een bepaald jaar zijn. Na deze termijn vervalt de omgevingsvergunning en mag er
niet langer een camping aanwezig zijn op dat stuk grond waar de vergunning betrekking op had.
Als er elk jaar voor dezelfde plek een vergunning wordt aangevraagd, kan dit niet meer als tijdelijk
worden aangemerkt.

6. Dan nog een algemene vraag, deze analyse is gebaseerd op een raadpleging van de sector
(campinghouders Dalfsen, SVR en Hiswa- Recron). Hoe heeft deze raadpleging plaatsgevonden? Zijn
alle campinghouders en natuur- en boerencampings in de Gemeente Dalfsen hierin gehoord?
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Antwoord: Wegens Corona heeft de raadpleging digitaal plaats gevonden. Alle campinghouders in
Dalfsen hebben een vragenlijst ontvangen en deze naar eigen goeddunken ingevuld en al dan niet
ingeleverd.
In de bijlage: Analyse kampeeraanbod Dalfsen feb. 2021 is onder punt 6, pg 18. Aangegeven dat 8
campinghouders een reactie hebben gegeven.

Alvast bedankt voor de beantwoording.
Met vriendelijke groet,
Betsy Ramerman
Fractievoorzitter
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