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Inspraaknota                                                                                                                        April 2008  
  
De conceptversie van de Nota Kampeerbeleid heeft vanaf 21 november 2007 tot en met 2 januari 
2008 ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn schriftelijk 3 inspraakreacties 
ontvangen. Bij de vaststelling van het kampeerbeleid moeten deze reacties worden meegewogen. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de ingekomen reacties en wordt het gemeentelijk standpunt 
gegeven. 
 
Indieners 
 
Van de volgende personen/instanties is een reactie ontvangen: 
 
Nr Naam Adres Woonplaats Thema 
1 LTO Noord afdeling Dalfsen,  

de heer E. Kortstee 
P/a Koepelallee 
3 

7722 KT DALFSEN 4 

2 “Boerhoes”, mevrouw A. Kingma  Koepelallee 8 7722 KT DALFSEN 4 
3 Recron, de heer H. Kuiper Postbus 27 7940 AA MEPPEL 3.1, 3.2, 4, 5.1, 5.2 
 
 
Resultaten inspraakprocedure 
 
De ontvangen inspraakreacties hebben geresulteerd in de volgende thematische indeling waarbij de 
indeling van het kampeerbeleid is aangehouden: 
 
1.  Inleiding 
1.1  Achtergrond 
1.1. Status van de Nota Kampeerbeleid 
1.2. Leeswijzer Nota Kampeerbeleid 

 
2.   Beleidskaders 
2.1. Deelgebieden 
2.2  Beleidsplan Recreatie en Toerisme 
2.3  Bestemmingsplannen 
 
3.  Kampeerterreinen 
3.1  Algemeen 
3.2  Kampeerterrein: Toeristische recreatieplaatsen 
 
4.  Kleinschalig Kamperen 
 
5.  Overige vormen van kamperen 
5.1  Verenigingskamperen 
5.2  Natuurkamperen 
5.3  Kamperen buiten kampeerterreinen 
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Reactienota  
 
 
3.1 Kampeerterreinen algemeen  
 
Inspreker: 3 
  
Samenvatting inspraakreactie 
Inspreker bepleit om alle reeds gevestigde kampeerterreinen mee te laten lopen in diverse 
bestemmingsplannen buitengebeid in plaats van bestemmingsplannen per recreatiebedrijf. Daardoor 
kunnen voor ondernemers op het gebied van verblijfsrecreatie dezelfde voorwaarden worden 
gecreëerd. Waar maatwerk is vereist, biedt het bestemmingsplan eveneens voldoende mogelijkheden 
om in te spelen op de specifieke situatie.   
Ten aanzien van de maatvoering van trekkershutten wordt bepleit voor het ophogen van de 
maatvoering voor trekkershutten en tenthuisjes tot een vloeroppervlak tot minimaal 28 m2 in plaats 
van de huidige 18 m2. Dit is ingegeven door een grotere behoefte aan comfort, ook bij deze groep  
kampeerders.       
Om beter in te kunnen spelen op de behoefte aan meer ruimte, luxe en comfort van de vergrijzende 
populatie verblijfsrecreanten wordt verzocht om de gehanteerde maatvoering voor stacaravans van de 
provincie te hanteren. Deze provinciale richtlijn luidt: 60 m2 (inclusief berging), 1 bouwlaag en geen 
vormeisen.  
Tot slot wordt gevraagd de maximale bouwhoogte van 8 m voor voorzieningen (gebouwen) te laten 
vervallen omdat elk bouwwerk, zo refereert spreker, getoetst wordt aan de welstandsnota en 
maatvoering (van het bestemmingsplan).  
 
Reactie  
De in tabel 3 en 4 opgesomde recreatiebestemmingen voor reguliere kampeerterreinen en mini-
campings zullen meelopen in de actualisering en digitalisering van alle bestemmingsplannen voor de 
recreatiegebieden en herziening bestemmingsplan buitengebied Dalfsen en herziening 
bestemmingsplan buitengebied Nieuwleusen. Hierbij zullen uniformiteit van voorschriften en plankaart 
uitgangspunt zijn. Voor situaties waar maatwerk vereist is kan eveneens via het bestemmingsplan 
worden ingespeeld.  
 
Hoewel kampeerterreinen in eerste instantie bedoeld zijn voor kampeermiddelen en stacaravans 
bieden trekkershutten, voor ondernemer en toerist, bij uitstek mogelijkheden het kampeerseizoen te 
verbreden met overnachtingsmogelijkheden voor kort verblijf in voor- en naseizoen. Het toestaan van 
trekkershutten c.q. tenthuisjes wordt gezien als een toevoeging op het bestaande kampeerproduct en 
wil de gemeente faciliteren. Voor trekkershutten is een bouwvergunning noodzakelijk. De maximale 
oppervlakte van een trekkershut of tenthuisjes zal worden opgerekt tot 28 m2, de maximale hoogte 
van deze objecten blijft 3,3 m.  
 
Aanvankelijk was via de Wet op de Openluchtrecreatie geregeld dat stacaravans die een 
plaatsgebonden karakter hebben, vergunningsvrij konden worden geplaatst. Om de huidige praktijk 
van het vergunningsvrij plaatsen van caravans te kunnen voortzetten na afschaffing van de WOR, 
wordt de woningwet gewijzigd. Het Rijk gaat dit in een Algemene Maatregel van Bestuur regelen. Bij 
het opstellen van de concept Nota Kampeerbeleid is er vanuit gegaan dat van het Rijk duidelijkheid 
zou worden gegeven over wanneer een stacaravan wel of niet bouwvergunningsplichtig is ofwel dat 
gebruik zal worden gemaakt van de geldende jurisprudentie. Inmiddels is duidelijk dat het Rijk in de 
AMvB hierover geen expliciete uitspraken doet en stelt dat stacaravans, tenten, tentwagens of 
kampeerauto’s die als bouwwerk worden gezien niet bouwvergunningsplichtig zijn, mits zij voldoen 
aan het bestemmingsplan en de voorschriften die volgens het bestemmingsplan zijn gesteld. De 
bedoeling is dat deze wijziging van de Woningwet op 1 april 2008 in werking zou treden. 
 
Er is veel jurisprudentie over welke stacaravans bouwvergunningsplichtig zijn en welke niet. Harde 
uitspraken over wanneer iets niet langer een stacaravan is maar een recreatiewoning, zijn er echter 
niet. De jurisprudentie geeft echter wel aan dat een stacaravan geen vaste verankering in de grond 
mag hebben, verrijdbaar moet zijn, als één deel verplaatsbaar moet zijn en een chassis met wielen 
moet hebben en voorzien moet zijn van een dissel. De te gebruiken definitie in de komende 
herzieningen bestemmingsplannen buitengebied wordt, evenals hetgeen de afgelopen jaren gebruikt 
is in het Dalfser kampeerbeleid, hierop geënt.  
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Met de op stapel staande wetswijziging boet de jurisprudentie omtrent stacaravans veel aan belang in. 
Het primaat ligt immers meer dan dat bij de WOR het geval was bij de gemeente in de rol van 
(bestemmings)planwetgever om het begrip stacaravan in te vullen. De gemeenteraad heeft in principe 
een grote beleidsvrijheid om een bestemmingsplan in te vullen. In de jurisprudentie omtrent inrichting 
van begripsbepalingen in een bestemmingsplan wordt deze lijn ook bevestigd. Van belang bij het 
maken van een herziening bestemmingsplan is dat bij de invulling van begrippen rekening wordt 
gehouden met wat gebruikelijk dan wel gangbaar is. Resumerend: bij een redelijke invulling van het 
begrip “stacaravan” in het bestemmingsplan blijft een stacaravan als het voldoet aan de voorwaarden 
van het bestemmingsplan bouwvergunningsvrij.  
Gelet op gangbare eisen (vanuit comfort) van deze tijd past, ook op basis van provinciaal beleid, 
de maatvoering van maximaal 60 m2 (inclusief berging). Hier worden wel voorwaarden verbonden: 
 

1. onder een stacaravan  moet een orgineel as/wielstelsel aanwezig zijn; 
2. de stacaravan mag maxiamaal uit één bouwlaag bestaan; 
3. de totale oppervlakte van een stacaravan inclusief bijgebouw en/of aanbouw mag maximaal 

60 m2 bedragen, waarbij de oppervlakte van het bij gebouw en/of aanbouw niet meer 
bedraagt dan maximaal 6 m2; 

4. de hoogte van een stacaravan mag niet meer dan 3,75 m bedragen; 
5. de breedte van een stacaravan mag niet meer dan 4,5m bedragen; 
6. de stacaravan mag niet zijn/worden opgebouwd uit steenachtige materialen; 
7. de stacaravan bestaat uit één geheel (zogeheten “enkele” stacaravan)  

 
De gemeente wil bij nader inzien de wijziging van de Woningwet niet afwachten. Ook met de nieuwe 
wetgeving zal er ook nieuwe jurisprudentie komen ten aanzien van de invulling van het begrip 
stacaravan. De gekozen definitie van stacaravan is gebaseerd op de laatste inzichten in de 
jurisprudentie omtrent de invulling van de begripsbepalingen van een bestemmingsplan. De tijd zal 
leren in hoeverre de hier gekozen definitie van een stacaravan Raad van State-proof is.  
 
De gemeente Dalfsen wil inzake de maatvoering stacaravans nu duidelijkheid verschaffen. Ook 
binnen de gemeenten Ommen en Hardenberg bestaat hierover consensus. Beide gemeenten hebben 
namelijk de provinciale maatvoering voor stacaravans van 60 m2 (inclusief berging) overgenomen.  
  
De eis van een maximale bouwhoogte van 8 m voor voorzieningen (gebouwen) is vastgelegd in het 
bestemmingsplan en is van belang bij de toetsing van bouwaanvragen, inclusief eisen van welstand. 
Deze eis is dus daarmee al vastgelegd, en derhalve overbodig in de Nota Kampeerbeleid.  
 
Het beleid en de gekozen vertaling om alles onder te brengen in het bestemmingsplan zijn als zodanig 
gekozen om de ondernemer zoveel mogelijk ruimte te geven in te spelen op de veranderingen in de 
markt. De gemeente laat immers het vergunningenstelsel los, maar wil door het stellen van enkele 
voorschriften wel grip houden op de kwaliteit en diversiteit van het aanbod.  
 
Conclusie 
In de nota wordt de maatvoering voor trekkershutten aangepast en maximaal 28 m2. Voor wat betreft 
de stacaravans wordt een verruiming naar een oppervlaktemaat van 60 m2 (inclusief berging) 
voorgesteld, en geen vormeisen. De eis voor de maximale hoogte van 8 m vervalt in de nota maar 
blijft gehandhaafd in het bestemmingsplan, en is daarmee geborgd.  
 
 
3.2 Kampeerterrein: Toeristische recreatieplaatsen  
 
Inspreker: 3 
 
Samenvatting inspraakreactie 
Inspreker bepleit de eis met betrekking tot minimaal 25% toeristische standplaatsen per terrein te 
laten vervallen. Genoemd standpunt belemmert een ondernemer om snel te kunnen reageren op 
veranderende behoeften in de markt. Gesteld wordt dat toeristische ontwikkelingen het noodzakelijk 
maken om als ondernemer meer in te zetten op seizoen of jaarplaatsen.  
Voor wat betreft de Handreiking Brandveiligheid kampeerterreinen wordt aangegeven dat er geen 
afstandseisen voor toeristische kampeerplaatsen zijn opgenomen. De regeling hoeft slechts 
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betrekking te hebben op stacaravans. In de betreffende handreiking zijn voor toeristische 
kampeerplaatsen geen afstandseisen binnen het compartiment opgenomen.   
 
Reactie  
Het behoudt van diversiteit in het aanbod ligt ten grondslag aan de eis van 25% toeristische 
standplaatsen per terrein. Hoewel de verleiding groot zo kunnen zijn om een terrein met één type te 
kunnen inrichten blijkt uit de praktijk dat veel reguliere kampeerterreinen aan deze eis kunnen 
voldoen. Mede door minder goede resultaten (als gevolg van slecht weer tijdens de bouwvakperiode) 
staan de resultaten onder druk. Niettemin ziet de gemeente de toeristische kampeerder als een 
doelgroep die zij graag wil behouden, mede door de hogere toeristische bestedingen.  
Terreinen waar (in het verleden) andere afspraken met betrekking tot toeristische standplaatsen zijn 
vastgelegd behouden deze regeling in het bestemmingsplan.  
 
De gemeente stelt vanuit brandveiligheid de eis dat de minimale afstand tussen kampeermiddelen 3 m 
bedraagt. Deze minimale afstandseis geldt voor alle kampeermiddelen, dus ook tussen stacaravans. 
Deze gemeentelijk eis is strikter dan de handreiking, die kent geen afstandseisen voor toeristische 
kampeerplaatsen. De verplaatsbaarheid en betere brandbestendigheid van toercaravans en campers 
heeft voor de gemeente daarbij een ondergeschikt belang ten opzichte van de brandveiligheidseis van 
3 m.   
 
Conclusie 
Voor wat betreft de minimum eis van 25% voor toeristische standplaatsen blijft de nota ongewijzigd, 
waarbij voor terreinbeheerders waar andere afspraken mee zijn gemaakt als eigen regeling wordt 
vastgelegd. De minimale afstandseis van 3 m tussen kampeermiddelen blijft gehandhaafd in verband 
met brandveiligheid.      
 
 
4. Kleinschalig Kamperen 
 
Insprekers: 1, 2, 3 
 
Samenvatting inspraakreacties 
Insprekers hebben een verschillende mening met betrekking tot het kleinschalig kamperen. 
Een van de insprekers (Recron) kan instemmen met maximaal 15 kampeermiddelen en motiveert dit 
met de onder druk staande toeristische sector. Niet meer van hetzelfde, wel vergroting van de 
diversiteit van het verblijfsproduct en kwaliteitsverbetering van het toeristisch product.      
De andere twee insprekers (LTO en Boerhoes) hebben de opvatting dat voor het kleinschalig 
kamperen het maximum aantal kampeermiddelen verruimd moet worden naar 25 kampeermiddelen. 
Deze mening is mede ingegeven door een goede bedrijfsvoering. Toenemende regelgeving op het 
terrein van bijvoorbeeld BHV, Legionella en afvalverwijdering maar ook veranderende vraag van de 
kampeerder die om meer luxe voorzieningen vraagt leidt in toenemende mate tot extra investeringen. 
Het huidige aantal van 15 kampeermiddelen zou niet voldoende zijn om deze meerkosten te dragen.   
Om flexibel te kunnen inspelen op de vraag van de markt vindt alleen LTO dat ook kampeermiddelen 
als stacaravans en trekkershutten moeten worden toegestaan.  
 
De koppeling aan het bestaande en in werking zijnde agrarisch bedrijf wordt door insprekers 
ondersteund, en erkend als een onderscheidend marktsegment ten opzichte van reguliere 
kampeerterreinen. Door één van insprekers is de vraag neergelegd waar de grens wordt gelegd en 
geeft aan deze grens te willen stellen bij agrarische bedrijven van 40 NGE’s.   
 
Bij beëindiging van het agrarisch bedrijf wordt bepleit het kleinschalig kamperen te continueren, 
bijvoorbeeld via een overgangsregeling en beoordeling op maat.  
 
Reactie  
Kenmerkend voor het kamperen bij de boer is de kleinschaligheid van de toeristische nevenfunctie bij 
het agrarisch bedrijf. Dit betekent een camping met sobere voorzieningen bij de toeristische 
standplaatsen. Deze kleinschalige kampeerterreinen vormen primair een aanvulling op middelgrote en 
grote reguliere kampeerterreinen, met een eigen karakter en een eigen toegevoegde waarde. De 
afgelopen jaren hebben al verschillende agrariërs verblijfsrecreatie als neventak in hun bedrijfsvoering 
opgenomen. De beleving van het landelijk gebied, de rust en relatie met het boerenleven zijn voor 
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veel verblijfsrecreanten motieven om voor deze kleinschalige accommodaties te kiezen. De gemeente 
wil vasthouden aan een koppeling met het agrarisch bedrijf en kleinschalige kampeerterrein en het 
een onderscheid behouden met reguliere kampeerterreinen. Ook de provincie kent het uitgangspunt 
van deze koppeling aan het agrarisch bedrijf.  
Het faciliteren van andere kampeermiddelen zoals stacaravans en trekkershutten past daarbij niet bij 
het kleinschalige karakter van kamperen bij de boer. Ook landschappelijk is het in deze van belang 
om een verschil te versterken met reguliere kampeerterreinen.              
 
Een kleinschalig kampeerterrein is alleen mogelijk bij een functionerend agrarisch bedrijf  waar een 
inkomen wordt behaald uit landbouwactiviteiten  (wat blijkt uit de verstrekte milieuvergunning en/of 
bedrijfsomvang). In de bestemmingsplan buitengebied Dalfsen en Nieuwleusen is dit al vastgelegd, en 
niet aan het al dan niet hebben van een agrarisch bouwblok. De omvang van het agrarisch bedrijf bij 
het toekennen van deze bouwblokken is wel relevant. De gemeente is van mening dat vanaf een 
omvang 40 NGE sprake kan zijn van een agrarisch bedrijfsmatig karakter.  
 
In de vastgestelde plattelandsvisie is een regeling opgenomen met betrekking tot het voortgezet 
gebruik. Als een agrarisch bedrijf stopt, kan de kleinschalige camping nog worden voortgezet totdat de 
bestemming is verwijderd. Daarna wordt gestreefd naar beëindiging van de kleinschalige camping (in 
verband met het overgangsrecht) of dient een nieuwe afweging te worden gemaakt of voortzetting 
mogelijk is. Concrete voorwaarde daarbij is dat bedrijfsontwikkeling van agrarische bedrijven in de 
omgeving niet wordt belemmerd en de omvang van de nevenfunctie ondergeschikt dient te blijven aan 
de agrarische hoofdfunctie. 
 
Samen met de Vechtdalgemeenten Ommen en Hardenberg is een gezamenlijke visie op kamperen in 
het Vechtdal opgesteld. Ook hierin is de grens van 15 kampeermiddelen voor kleinschalig kamperen 
opgenomen. De gemeente Ommen heeft de inspraaknota onlangs in haar commissievergadering 
besproken. Voordat de raad een besluit neemt vindt er nog een overleg plaats tussen 
vertegenwoordigers van gemeente Ommen, Recron, SVR en LTO.  De gemeente Hardenberg heeft in 
haar commissievergadering voorgesteld het aantal kampeermiddelen bij kamperen bij de boer uit te 
breiden naar 25 kampeermiddelen via een artikel 19-procedure. Dit geldt echter niet voor het Vechtdal 
en het Reestdal, waar de verblijfsrecreatie zich concentreert. Besluitvorming hierover heeft in april 
2008 ((nog) niet plaatsgehad.  
 
Conclusie 
Er worden geen wijzigingen aangebracht in de nota. 
 
 
5.1 Verenigingskamperen 
 
Inspreker: 3 
 
Samenvatting inspraakreactie 
Inspreker bepleit bij een tijdelijk kampeerterrein om het aantal (aaneengesloten) dagen terug te 
brengen van 100 naar 10. Als motivering wordt gesteld dat een periode van 3 maanden nog langer is 
dan het hoogseizoen, en bovendien op een plaats gehouden wordt, die vaak volgens het 
bestemmingsplan, daar niet voor geschikt is. 
 
Reactie  
Het aantal (aaneengesloten) dagen is gesteld op ten hoogste 100. Dit is gedaan om flexibel in te 
kunnen in spelen op aanvragen. Niettemin achten wij een periode van 100 aaneengesloten dagen 
inderdaad te lang en beperken dit, mede op onze ervaringen, tot 10 dagen.   
  
Conclusie 
Het aantal (aangesloten) dagen wordt maximaal 10 dagen, en als wijziging in de nota doorgevoerd.  
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5.2 Kamperen buiten kampeerterreinen 
 
Inspreker: 3 
 
Samenvatting inspraakreactie 
Inspreker is verheugd met het standpunt van de gemeente om geen gereguleerde 
overnachtingsplaatsen buiten kampeerterreinen te realiseren. Gelet op de reguliere tijdsperiode van 
evenementen wordt voor wat betreft het tijdelijk kamperen bepleit om de periode van 10 dagen te 
beperken tot 4 dagen.  
 
Reactie  
De gemeente erkent dat de meeste evenementen niet langer duren dan 10 dagen. Dit betreft veelal 
een periode van vrijdag tot maandag. Derhalve kan gesteld worden dat “vermeende 
inkomstenderving” voor recreatieondernemers beperkt is. Het (op voorhand) verder terugdringen van 
de periode tot kamperen buiten een kampeerterrein kent voor de gemeente geen basis. In het 
bijzonder wil de gemeente het kamperen buiten kampeerterreinen in samenhang met jeugd- en 
sportactiviteiten kunnen faciliteren.     
 
Conclusie 
Er worden geen wijzigingen aangebracht in de nota. 


