
Geachte raad,

graag wil ik wat gedachten met U delen omtrent de exploitatie van de lokale camperplekken.

Eerst hebben we gratis camperplekken in Dalfsen
Die worden opgeheven want ze mogen niet tegen minder dan de kostprijs beschikbaar worden 
gesteld, daarvoor wordt een prijs van €6,20 per overnachting vastgesteld.
Nu gaan ze geëxploiteerd worden door een ondernemer, die de gemeente daarvoor €50,00 per jaar 
voor dient te betalen.

8 plekken maal 365 dagen maakt een potentieel gebruik van 2920 camperovernachtingen mogelijk.
Daardoor wordt de kostprijs per potentiële overnachting minder dan 2 cent. Zelfs als de huurkosten 
slechts 10% van de totale exploitatiekosten zijn blijft de kostprijs onder de 20 cent.

Die 2920 overnachtingen per jaar is natuurlijk niet realistisch. Beter is om het gebruik van de 
afgelopen jaren te schatten.
In Dalfsen staan de 5 plekken in de maanden juli en augustus zo goed als constant bezet. Dat is 300 
overnachtingen.
In Nieuwleusen staat er gemiddeld eens per 2 weken 1 camper. Dat is 25 overnachtingen per jaar. 
Samen is dat, behoudend geschat, minstens 325 overnachtingen per jaar. Daarmee gerekend wordt 
de kostprijs iets meer dan anderhalve Euro per overnachting per camper.

Mijn vraag aan de wethouder: mogen we er van uit gaan dat het tarief voor de overnachting met een
camper in de gemeente Dalfsen goedkoper gaat worden?

In het raadsvoorstel wordt ook gesproken over een jaaromzet van €500 Euro over 2021. Als ik dat 
omreken met de huidige prijs van €6,20 kom ik op een aantal overnachtingen van slechts 80 in 
2021.
Waarom is dat aantal zoveel lager dan ik zou verwachten? 
Zijn er zoveel campergasten die wel overnachten maar niet betalen? Of kan het zijn dat de prijs van 
€6,20 zoveel camperaars afschrikt?
En, indien het laatste het geval zou zijn, zijn deze camperaars dan op campings e.d. gaan staan? 
(m.a.w. heeft de maatregel om de camperplekken niet langer gratis aan te bieden er toegeleid dat de 
oneerlijke concurrentie met campings e.d. verminderd is, of hebben we die toeristen weggejaagd?)

Vragen, waarvan ik verwacht dat ook de gemeenteraad deze beantwoord zou willen hebben voordat 
ze dit voorstel aanneemt.

Met dank voor Uw aandacht,
Germo Veltmaat


