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SAMENVATTING 
 
Per 1 januari 2008 vervalt de Wet op de Openluchtrecreatie. Deze is momenteel nog de basis voor 
vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen op het gebied van kamperen. Voor deze datum moeten 
gemeenten hun regelgeving op het gebied van kamperen aanpassen.  
 
Het Bestemmingsplan en de APV zijn hiervoor de meest geëigende instrumenten.  
 
De notitie Verblijfrecreatie in het Vechtdal na afschaffing van de WOR is een ambtelijk advies dat in 
opdracht van de Stuurgroep recreatie en toerisme Overijssels Vechtdal is uitgevoerd door ambtelijke 
medewerkers van de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen. De Regio IJssel-Vecht heeft in de 
rol van secretariaat van de Stuurgroep de verslaglegging verzorgd. 
 
Het advies is aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten 
die de verantwoordelijkheid hebben om dit beleid verder te implementeren in het gemeentelijk beleid. 
Hiermee ontstaat uniformiteit in beleidsregels voor kamperen binnen het Vechtdal.  
 
Deze samenvatting geeft de hoofdlijn van de Beleidskeuzen voor de gemeente Dalfsen weer. Wij 
onderscheiden de volgende categorieën: kampeerterreinen, kleinschalig kamperen, kamperen op 
verenigingskampeerterreinen, natuurkampeerterreinen, kamperen buiten kampeerterreinen en 
kamperen voor eigen gebruik. 
 
Beleidskeuzen in de nota zijn: 
 
1. Kampeerterreinen 

• Een kampeerterrein dient te zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.  
• Een kampeerterrein dient bedrijfsmatig geëxploiteerd te worden. Een jaarrond bezetting 

behoort tot de mogelijkheden. 
• Het exacte aantal kampeermiddelen wordt niet vastgelegd (koppeling 

brandveiligheidsverordening). 
• De criteria voor stacaravans zullen worden ontleend aan de verwijzing in de Woningwet of uit 

jurisprudentie ontleende voorwaarden. 
• Tenminste 25% van het aantal standplaatsen per terrein moet beschikbaar zijn voor 

toeristische standplaatsen (APV). 
• Beheersbaarheid brand is geregeld met behulp van brandcompartimenten of voldoende 

onderlinge afstand. 
• Ieder kampeerterrein heeft op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen voor de eigen gasten 

en bezoekers.  
• Het kampeerterrein is voorzien van een zodanige beplanting dat het een passend element 

vormt in de omgeving. 
 
2. Kleinschalig kamperen 

• Het bestemmingsplan buitengebied bevat een aparte regeling voor de vestiging van een 
kleinschalig kampeerterrein. Bestaande terreinen krijgen een aanduiding. 

• Vasthouden aan koppeling agrarisch bedrijf.  
• Vasthouden aan seizoensperiode van 15 maart tot en met 31 oktober (APV).   
• Vasthouden aan maximaal 15 kampeermiddelen per kleinschalig kampeerterrein (APV). 
• Stacaravans/trekkershutten e.d.zijn niet toegestaan op een kleinschalig kampeerterrein. 
• Voorzieningen bij voorkeur in bestaande gebouwen. 
• Terrein is landschappelijk ingepast. 
• Eigen terrein is voorzien van voldoende parkeergelegenheid. 

 
3. Kamperen op verenigingskampeerterreinen 

• Deze mogelijkheid van kamperen voor groepen in de vorm van een vereniging of een 
organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard 
na 1 januari 2008 reguleren (APV ; bestemmingsplannen)   
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• Per terrein mag in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober voor ten hoogste 100 
(aaneengesloten) dagen gelegenheid geven worden tot recreatief nachtverblijf  in alleen 
mobiele kampeermiddelen. 

 
4. Natuurkampeerterreinen 

• Deze mogelijkheid niet apart regelen in bestemmingsplan. Terreinen beoordelen als regulier 
kampeerterrein. 

 
5. Kamperen buiten kamperterreinen  

• Gewenste situaties regelen via de APV (w.o. evenement- / groepskamperen) 
• Gereguleerde overnachtingsplaatsen worden niet toegestaan. 

 
6. Kamperen voor eigen gebruik op eigen erf  

• Niet regelen. 
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1. INLEIDING 
 

1.1. Achtergrond 
Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) 
voornamelijk betrekking op het kamperen in Nederland. Met ingang van 1 januari 2008 vervalt deze 
wet in het licht van het dereguleringsbeleid van het Rijk. Daarmee vervalt tevens de basis onder de 
door gemeenten uitgegeven kampeervergunningen, vrijstellingen en verordeningen. Alle gemeenten 
zullen vervolgens een eigen keuze moeten maken ten aanzien van het reguleren van het kamperen 
voor hun grondgebied.  
 
Wij kiezen ervoor het kamperen binnen de gemeentegrenzen te reguleren, maar daarvoor geen nieuw 
instrumentarium te ontwikkelen. Dat hoeft ook niet, omdat wij bestaande instrumenten als het 
bestemmingsplan en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) blijven gebruiken. Voordat het 
kamperen als thema wordt opgenomen in deze bestaande instrumenten willen wij de inhoudelijke 
beleidskeuzen actualiseren. Vanuit de kampeersector is er op aangedrongen dat gemeenten 
dergelijke beleidskeuzen binnen toeristische regio’s op elkaar afstemmen.  
 
In opdracht van de Stuurgroep Overijssels Vechtdal waaraan de drie Vechtdalgemeenten deelnemen 
is door de Regio IJssel, de notitie “Verblijfsrecreatie in het Vechtdal na de Wet op de 
Openluchtrecreatie” opgesteld. Deze notitie doet voorstellen ten behoeve van de door gemeenten te 
ondernemen stappen om het vervallen van de WOR tijdig op te vangen. Over deze notitie heeft 
afstemming/overleg plaatsgevonden met alle deelnemende gemeenten. Uit deze afstemming is 
gebleken dat de meerderheid van de gemeenten behoefte heeft aan het formuleren van een actueel 
kampeerbeleid alvorens over te gaan tot een vertaling naar het bestemmingsplan en de APV. 
 
De notitie is aanleiding geweest voor de gemeente om een nota Kampeerbeleid op te stellen. Deze 
Kadernota is in het najaar aangeboden aan de gemeenteraad en zal via de inspraakprocedure worden 
gelegd voor de kampeersector in onze gemeente. 

1.2. Status van de Nota Kampeerbeleid 
 
De nota Kampeerbeleid zal na vaststelling door de raad worden uitgewerkt in het bestemmingsplan en 
in bijstelling van de APV.  
 
Als peildatum wordt 1 maart 2008 aangehouden. Vanaf deze datum worden nieuwe aanvragen aan 
het nieuwe beleid getoetst. Het kampeerbeleid is niet van toepassing op bestaande situaties 
(overgangsrecht), of waarover reeds bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. 
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1.3. Leeswijzer Nota Kampeerbeleid 
 
De nota is per categorie kamperen ingedeeld in de volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft de 
basis waarvan eventuele vestiging of uitbreiding wordt getoetst. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
beleidskeuzen voor reguliere kampeerterreinen. In hoofdstuk 4 leest u de beleidskeuzen voor 
kleinschalig kamperen. Hoofdstuk 5 bevat de beleidskeuzen voor overige vormen van kamperen,  
namelijk kamperen op verenigingskampeerterreinen, natuurkampeerterreinen, kamperen buiten 
kampeerterreinen en kamperen voor eigen gebruik. 
 
De beleidskeuzen worden in de linker kolom beschreven, de bijbehorende argumentatie en toelichting 
daarbij vindt u in de rechter kolom. 
 
Beleidskeuze  Argumenten en toelichting 
   
Door de gemeenteraad Dalfsen vastgestelde 
beleidskeuze 
 
 

 Overwegingen en afwegingen door de 
gemeente Dalfsen  

 
Deze nota kampeerbeleid heeft geen betrekking op recreatieve nachtverblijven in gebouwen en 
bouwwerken, Bed & Breakfast, boerderijkamers, groepsaccomodaties, hotels en bungalowparken. 
Genoemde vormen worden geregeld via het bestemmingsplan. 
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2. BELEIDSKADERS 
 
Beleidskaders vormen de uitgangspunten van een bepaald beleidsveld. Binnen de gemeente Dalfsen 
zijn dit voor het kamperen de plattelandsvisie, het beleidsplan Recreatie en Toerisme en de 
bestemmingsplannen.     
 

2.1. Deelgebieden  
 
De plattelandsvisie geeft voor de verschillende deelgebieden aan waaraan de vestiging of uitbreiding 
van terreinen voor verblijfsrecreatie kunnen worden getoetst. Overigens sluit de plattelandsvisie, in 
geen enkele zone uitbreiding of nieuwvestiging van verblijfsrecreatieve kampeermogelijkheden uit. 
Wensen worden primair getoetst aan de algemene ontwikkelingsmogelijkheden, en in tweede instantie 
aan de ontwikkelingsmogelijkheden en randvoorwaarden in het betreffende deelgebied.  
 
Verzoeken binnen het kader van dit kampeerbeleid worden getoetst op diverse aspecten die 
standaard behoren tot de omgevingsaspecten. Hierbij dient een goede ruimtelijke onderbouwing 
plaats te vinden conform de WRO.  
In de deelzones Marshoek, Hoonhorst, en Vechtdal wordt daarnaast ook getoetst op de 
randvoorwaarden die vanuit de EHS en eventuele NB-wet gebieden worden gesteld. 
 
In deze Nota Kampeerbeleid conformeert het college van B&W zich aan de in mei 2007 door de 
gemeenteraad vastgestelde plattelandsvisie. De kaart met deelgebieden en de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie en toerisme zijn daarom ook in dit document opgenomen. 
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Tabel 1:  Mogelijkheden voor recreatie en toerisme per deelgebied, overeenkomstig de 
              plattelandsvisie. 
 
 
Deelgebied Ontwikkelingsmogelijkheden  
Het Vechtdal � Recreatieve ontwikkelingen worden toegestaan voor zover deze passen binnen de 

kernkwaliteiten van dit deelgebied en bijdragen aan behoud en versterking. Nieuwe 
recreatieve functies worden alleen toegestaan in VAB’s, om toename van verstening te 
voorkomen. 

� Inzetten op kleinschalige en vernieuwende vormen van recreatie op bestaande 
landgoederen en agrarische bedrijven. Mogelijkheden verblijfsrecreatie zijn: bed & 
breakfast, plattelandsappartementen, luxe accommodaties ten behoeve van het 
versterken van de cultuurhistorische waarden in het gebied. 

� Infrastructurele en/of andere voorzieningen ten behoeve van recreatieve en/of toeristische 
activiteiten worden tussendijks op slechts een beperkt aantal locaties  toegestaan, 
maximaal 6. Hiertoe behoren de stuw bij Vilsteren, het mogelijk te  realiseren 
voetgangersveer bij de Stokte, het strandje bij Bellingeweer, kades en passantenhaven, 
alsmede de stuw bij Vechterweerd. 

 
Hoonhorst � Inzetten op kleinschalige recreatie bedrijven (bijvoorbeeld VAB’s) en agrotoerisme. 

� Voorkeur voor hervestiging boven nieuwvestiging. 
 

Marshoek � Er is ruimte voor kleinschalige recreatie in het gebied met kwalitatieve meerwaarde en 
indien de ontwikkeling van de bestaande landbouw niet wordt beperkt.  

Ankum-Welsum � Inzetten op ruime ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatiebedrijven. 
� Streven naar het verbeteren van de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de kern 

Dalfsen.   
Dalmsholte/  
Lemelerveld 

� Ontwikkelingsmogelijkheden koppelen aan bestaande elementen zoals het Overijssels 
Kanaal, of het zweefvliegveld. 

� Kleinschalige recreatie is mogelijk in het hele deelgebeid. 
� Streven naar het verbeteren van de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de kern 

Lemelerveld  
 

Dalfserveld/ 
Oudleusdenerveld/ 
Nieuwleusen 

� Inzetten op geconcentreerde ontwikkeling van vernieuwende vorm van verblijfs- en 
dagrecreatie gecombineerd met een vernieuwende landschapsstructuur. 

 
 
 
Tabel 2: Overzicht ontwikkelingsmogelijkheden recreatie en toerisme per deelgebied, overeenkomstig 
             de plattelandsvisie.  
 

 
Vecht- 
 dal 

Hoon- 
horst 

Mars-
hoek 

Ankum-
Welsu
m 

Dalmsholte/ 
Lemelervel
d 

Dalfserveld/ 
Oudleusenervel
d/  Nieuwleusen 
 
Bebouwingslint
en 

Dalfserveld/ 
Oudleusenervel
d/  Nieuwleusen 
 
Overig 

Nieuwvestiging 
recreatiebedrijven -- -- -- 0 0 

 
 
-- 0 

Versterken 
recreatief 
medegebruik ++ ++ ++ ++ ++ 

 
 
++ ++ 

++ Erg gewenst     + Gewenst    O Neutraal    - Ongewenst    -- Zeer ongewenst 
 
 

2.2. Beleidsplan Recreatie en toerisme  
 
Het beleidsplan Recreatie en toerisme geeft binnen de gemeente aan wat de eisen zijn waaraan 
nieuwe verblijfsrecreatie moet voldaan. In deze Nota Kampeerbeleid conformeert het college van 
B&W zich ook aan het in 2002 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan. Na vaststelling van 
de Nota Kampeerbeleid zal het beleidsplan recreatie en toerisme tekstueel worden aangepast. Het 
voorliggende Kampeerbeleid dient ook ter vervanging van het onderdeel met betrekking tot de WOR.  
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2.3. Bestemmingsplannen 
 
Alle reguliere campings hebben een recreatiebestemming. Elke (mini)camping valt onder een 
bestemmingsplan. Het huidige aanbod reguliere campings en minicampings is in de tabellen 3 en 4 
weergegeven. 
 
Tabel 3. Aanbod huidige campings 
 
Campings Bestemmingsplan 
Aero Club Salland Buitengebied Dalfsen 1998 
Buitenplaats Gerner Gerner 1992 
Camping De Bosvreugd De Stuw e.o. 
Camping Heidepark Lemelerveld 2007 
Camping Madrid Rekreatieterrein Hessum-Bosweg e.o. 
Camping De Moat Buitengebied Dalfsen 1998 
Camping Oudleusen De Stuw e.o. 1999 
Camping Starnbosch Rekreatieterrein Starnbosch 
Camping De Stuwe De Stuw e.o. 1999 
Conferentiecentrum De Bron De Bron 
Camping Mollink Buitengebied Dalfsen 1998 
Camping Sandink Buitengebied Dalfsen 1998 
Camping Timmerman De Stuw e.o. 1999 
Vechtdalcamping Het Tolhuis Rekreatieterrein Het Tolhuis 
Allersma Buitengebied Dalfsen 1998 
De Rietkraag Buitengebied Dalfsen 1998 
 
Tabel 4. Aanbod minicampings (w.o. kamperen bij de boer) 
 
Minicampings Bestemmingsplan 
C.J.V. Schelle De Stokte/ De Wildbaan e.o. 
Minicamping Boerhoes Artikel 30 herziening Buitengebied Dalfsen 
Minicamping De Kampen Buitengebied Dalfsen 1998 
Minicamping De Kemminckhorst Artikel 30 herziening Buitengebied Dalfsen 
Minicamping Rosengaerde Rekreatieterrein Rosengaerde 
Minicamping Het Ruitenveen Buitengebied Nieuwleusen 2006 
Minicamping Zorg en Hoop Buitengebied gemeente Ommen 
Minicamping Spokke-Riete Buitengebied Dalfsen 1998 
Minicamping ’t Slag  Buitengebied Dalfsen 1998 
 
 
 



10  Gemeente Dalfsen 

3. KAMPEERTERREINEN 
 
De kampeerterreinen hebben betrekking op de vanoudsher veel voorkomende reguliere campings. 
Veel campings zijn in de loop der jaren gegroeid van eenvoudige terreinen voor tenten tot in sommige 
gevallen recreatieparken met chalets en centrumvoorzieningen. Overigens zijn er in de praktijk veel 
situaties waarbij recreatiebedrijven zowel terreinen voor tenten aanbieden als terreinen voor 
bijvoorbeeld stacaravans op één en dezelfde camping. Deze diversiteit kan bijdragen aan een 
gezonde bedrijfsvoering. Deze paragraaf behandelt eerst de algemene beleidskeuzen en vervolgens 
de beleidskeuzen behorend bij de verschillende soorten kampeerterreinen. 
 
Een regulier kampeerterrein is een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens de 
inrichting bestemd, om daarop een gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 
kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf.  

3.1. Algemeen 
 
Beleidskeuze  Argumenten en toelichting 
   
Bij reguliere kampeerterreinen vervallen alle 
maximale aantallen kampeer- of slaapplaatsen. 

 Het is aan de ondernemer te bepalen hoeveel 
kampeer- of slaapplaatsen op het eigen 
kampeerterrein inpasbaar zijn. In de markt is 
eerder behoefte aan minder standplaatsen per 
hectare dan aan meer. 

   
Wij willen dat elk terrein een eigen 
bestemmingsplan heeft. Op kampeerterreinen 
zijn de volgende kampeermiddelen aan te 
treffen: 
  
- Toeristische plaatsen: toercaravans, 

vouwwagens, campers, tenten en huifkarren  
- Toeristische plaatsen: trekkershutten en 

tenthuisjes van maximaal 18 m2; 
- Stacaravans (niet bouwvergunningplichtig; 

de criteria zullen worden ontleend aan de 
verwijzing in de Woningwet of uit 
jurisprudentie bepaalde voorwaarden)   

- Recreatiewoningen* 
- Grotere stacaravans*  
- Chalets* 
(* allen bouwvergunningplichtige objecten)   
 

 Per bestemmingsplan kan omwille van 
functionele, natuur- of landschappelijke redenen 
worden vastgelegd. De ondernemer is vrij om te 
sturen op de terreinindeling. 
 
Parkeren dient in voldoende mate op eigen 
terrein plaats te vinden.  

   
 
Bergingen vallen binnen de maximale 
oppervlakte van stacaravans of chalets. 
Vrijstaande bergingen zijn niet toegestaan. 
Bestaande situaties die hier van afwijken vallen 
onder het overgangsrecht. 
 

 Aparte regelingen voor bergingen maken de 
regeling onnodig ingewikkeld. De tendens bij 
ondernemers is naar inpandige bergingen. Dit 
levert ook een bijdrage aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het kampeerterrein. 
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Bestaande bedrijven mogen uitbreiden conform 
de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
bestemmingsplan. Er zijn situaties denkbaar, 
waar er een bouwvlak wordt aangegeven in 
verband met de ruimtelijke inpasbaarheid.  

 De diversiteit van recreatiebedrijven vergt, 
binnen een begrenzing van het maximale 
oppervlak, maatwerk per bedrijf waar het gaat 
om bebouwingsregels. Bij kampeerterreinen zal 
bebouwing uiteraard ondergeschikt moeten zijn 
aan de functie kamperen. De bebouwing wordt 
aan een bouwvlak verbonden indien een goede 
ruimtelijke ordening dit vraagt. 

   
De hoogte van (voorzieningen)gebouwen 
bedraagt maximaal 8 meter. Dit geldt ook  bij 
ontwikkelingen op bestaande of nieuwe 
kampeerterreinen. 

 Gezien de over het algemeen landelijke 
omgeving waarin kampeerterreinen liggen, is 
een maximale hoogte van 8 meter gebruikelijk 
en nog landschappelijk en stedenbouwkundig 
inpasbaar. 

   
Afschermende beplanting, met inheemse 
soorten, om kampeerterreinen is verplicht.  

 De landschappelijke inpassing van 
kampeerterreinen is mede een 
verantwoordelijkheid van ons als gemeente  en 
dient zo nodig (via overeenkomsten) te worden 
afgedwongen bij individuele grondeigenaren. 

   
Door de komst van de Wet geurhinder en 
veehouderij (2007) hebben gemeenten meer 
bevoegdheden gekregen. Indien mogelijk 
kunnen delen van het grondgebied een andere 
waarde dan de betreffende waarde krijgen 
(odour units per m3 lucht). Binnen de gemeente 
is hiernaar nog geen onderzoek verricht. Mocht 
dit alsnog wenselijk zijn dan zal via een 
gemeentelijke verordening worden geregeld. 

 Zowel recreatie- als agrarische bedrijven 
worden regelmatig beperkt in hun 
uitbreidingsmogelijkheden als gevolg van de 
huidige milieuwetgeving. De nieuwe wet biedt 
echter mogelijkheden om hier anders mee om 
te gaan. Deze zullen wij indien gewenst 
benutten. 

 
 

3.2. Kampeerterrein:  Toeristische recreatieplaatsen 
 
Op deze kampeerterreinen zijn alleen toercaravans, huifkarren, vouwwagens, campers, tenten, 
trekkershutten, tenthuisjes en stacaravans toegestaan. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze 
kampeermogelijkheden is dat het vrijwel altijd om toeristische standplaatsen gaat en meestal niet om 
vaste standplaatsen. 
 
Beleidskeuze  Argumenten en toelichting 
   
De keuze is om geen voorschriften te stellen ten 
aanzien van het aantal plaatsen, de oppervlakte 
van de plaatsen of de verdeling tussen 
kampeermiddelen op toeristische plaatsen. 
 
 

 De ondernemer moet flexibel in kunnen spelen 
op veranderende marktomstandigheden.  
 
 

   
De maximale oppervlakte van trekkershutten en 
tenthuisjes op deze terreinen bedraagt 18 m². 

 De maximale oppervlakte heeft vooral tot doel 
om onderscheid te houden tussen de hierop 
volgende categorieën. 

   
De maximale hoogte van trekkershutten en 
tenthuisjes is 3,30 meter, gemeten van de 
onderkant van de plek waar de grond wordt 
geraakt. 

 De maximale hoogte heeft te maken met de 
landschappelijke inpasbaarheid en het behoud 
van deze categorie. Meestal staat de 
constructie op blokken of steunen. 

   
De maximale oppervlakte van stacaravans is 45 
m² en 6 m² voor een berging vervalt .  

 Dit betreft stacaravans die niet 
bouwvergunningplichtig zijn. 
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De stacaravan moet op het terrein als aanhanger 
te verplaatsen zijn. Over de weg moet de 
stacaravan als 1 deel te verplaatsen zijn.  

De criteria voor de deze categorie stacaravans 
zullen worden ontleend aan de verwijzing in de 
Woningwet of uit jurisprudentie.   
 

   
De maximale hoogte van stacaravans is 3,75 
meter gemeten van de onderkant van de wielen. 
De hoogte van de berging max. 2,5 m. Beide 
criteria vervallen. 

 De maximale hoogte had te maken met de 
landschappelijke inpasbaarheid, een goede 
ruimtelijke ordening en het behoud. 
Het overgangsregime wordt ontleend aan de 
verwijzing in de Woningwet of uit jurisprudentie.  
 

   
Minimaal 25% van het aantal standplaatsen per 
terrein moet bestaan uit toeristische 
standplaatsen. 
 

 Deze eis draagt bij aan voldoende diversiteit 
van het toeristisch produkt. 
Naleving vraagt om controle 
 
Vastlegging via voorschriften van de APV en 
het bestemmingsplan. 

   
De minimale afstand tussen kampeermiddelen 
op het terrein bedraagt 3 meter.  
 
Beheersbaarheid brand is verder geregeld met 
behulp van brandcompartimenten (van 1000m2) 
met een minimale afstand van 5m tussen deze 
brandcompartimenten.  
 

 Deze eis wordt gesteld in verband met 
brandveiligheid. 
 
Vastlegging via de brandveiligheids-
verordening en Handreiking Brandveiligheid 
Kampeerterreinen. 
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4. KLEINSCHALIG KAMPEREN 
 
Het kleinschalig kamperen is in Nederland ontstaan als “kamperen bij de boer”. Het gaat veelal om 
grasland grenzend aan een (voormalig) boerenbedrijf, waarop een beperkt aantal plaatsen zijn voor 
toercaravans of tenten. In de loop der jaren is het begrip kamperen bij de boer bij sommige 
gemeenten verruimd naar kleinschalig kamperen, aangezien op meer plaatsen dergelijke 
kampeermogelijkheden worden aangeboden dan alleen bij actieve boerenbedrijven. Het kleinschalig 
kamperen is tot op heden altijd als een aparte categorie gezien ten opzichte van de reguliere 
kampeerterreinen, vanwege de kleinschaligheid. Uitgangspunt hierbij is tot op heden geweest dat het 
gaat om neveninkomsten voor de exploitant in plaats van een hoofdberoep. 
 
 
Beleidskeuze  Argumenten en toelichting 
   
Kleinschalig kamperen is onder voorwaarden van 
het bestemmingsplan toegestaan. 
 

 Kleinschalig kamperen is een vorm van 
medegebruik en de ruimtelijke inpasbaarheid 
zal net als bij andere functies ruimtelijk moeten 
worden getoetst. 
 

   
Het aanbieden van kleinschalig kamperen is 
voorbehouden aan agrariërs. 
 
 

 Wij willen onderscheid blijven maken tussen 
burger of boer als het gaat om een terrein voor 
kleinschalig kamperen 

   
Wij kiezen er voor om de bovengrens voor 
kleinschalig kamperen te handhaven op 15 
standplaatsen. 
 
Het plaatsen van een bijzet tent op een 
standplaats bij het kampeermiddel wordt 
geaccepteerd en gaat niet ten koste van het 
aantal beschikbare standplaatsen. 
 
 
 

 Kleinschalig kamperen is geïntroduceerd als 
tak voor neveninkomsten. Wil de ondernemer 
een hoofdberoep uitoefenen met meer dan 15 
standplaatsen dan kan deze een regulier 
kampeerterrein aankopen of vestigen 
(randvoorwaarden conform beleidsplan 
recreatie en toerisme)  
 
Wij kiezen ervoor de bovengrens van 15 
standplaatsen te handhaven vanwege het feit 
dat wij verblijfsrecreatie op deze schaal als 
kleinschalig beschouwen. 

   
Het kleinschalig kampeerterrein moet grenzen 
aan of gelegen zijn in het agrarisch bouwperceel 
van de betreffende beheerder. 

 Dit om te voorkomen dat er in het open veld 
versnippering plaats gaat vinden en in verband 
met de bereikbaarheid. 

   
Het kamperen is mogelijk van 15 maart t/m 31 
oktober. Daarbuiten is het terrein leeg. 
 
 

 Het kleinschalig kamperen is een vorm van 
medegebruik. Hierin past niet een jaarrond 
bezetting. In landschappelijk opzicht 
onderscheiden terreinen voor kleinschalig 
kamperen zich ook duidelijk met de reguliere 
kampeerterreinen.  
  
Vastlegging via voorschriften van de APV en 
bestemmingsplan 

   
Chalets, trekkershutten of stacaravans zijn niet 
toegestaan op kleinschalige kampeerterreinen. 

 Dit is eveneens van belang om in 
landschappelijk opzicht het verschil met 
reguliere kampeerterreinen te versterken. 
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Nieuwbouw zal voor wat betreft goot- en 
dakhoogten moeten zijn afgestemd en voor wat 
betreft ligging moeten aansluiten op bestaande 
bebouwing. 
 

 In verband met een goede ruimtelijke ordening 
en beeldkwaliteit zal bebouwing getoetst 
worden aan de welstandsnota 
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5. OVERIGE VORMEN VAN KAMPEREN 
 
Met overige vormen van kamperen wordt gedoeld op de mogelijkheden voor kamperen in 
verenigingsverband, natuurkampeerterreinen en kamperen buiten een kampeerterrein.  
 

5.1. Verenigingskampeerterreinen 
 
Verenigingskamperen op eigen kampeerterrein betreft het gelegenheid geven tot het plaatsen of 
geplaatst houden van kampeermiddelen op eigen voor organisaties met een doelstelling van sociale, 
culturele, educatieve of wetenschappelijke aard.   
 
 
Beleidskeuze  Argumenten en toelichting 
   
Indien het gaat om een tijdelijk kampeerterrein 
voor een groep of vereniging, zullen wij per 
incidentele aanvraag bekijken of een ontheffing 
op grond van de APV kan worden verleend. 
 

 Door middel van deze regeling houden wij grip 
op de locatie, periode en aard van het tijdelijk 
kampeerterrein. 
 
 

   
Bij de ontheffing moet worden aangegeven voor 
welke aaneengesloten periode de ontheffing 
geldt.  
 
Het aantal (aaneengesloten) dagen wordt gesteld 
op ten hoogste 100. 
 

 Het moet voor overige belanghebbenden 
duidelijk zijn wanneer een terrein tijdelijk 
gebruikt wordt als kampeerterrein. 
 
Het extensieve karakter wordt op deze manier 
benadrukt. 

Betreft alleen mobiele kampeermiddelen (tent, 
kampeerauto en caravan) 
 

 Deze vormen van kamperen zijn tijdelijk van 
aard.   

De verblijfsrecreatie geldt in de periode 15 maart 
tot en met 31 oktober  
 
 

 Het kleinschalig kamperen is een vorm van 
medegebruik. Hierin past niet een jaarrond 
bezetting. In landschappelijk opzicht 
onderscheiden terreinen voor kleinschalig 
kamperen zich ook duidelijk met de reguliere 
kampeerterreinen. 
  
Vastlegging via voorschriften van de APV en 
bestemmingsplan. 
  

   

5.2. Natuurkampeerterreinen 
 
In Dalfsen kennen wij geen natuurkampeerterrein volgens de erkenningsvoorwaarden van de Stichting 
Natuurterreinen. De regeling voor natuurkampeerterreinen is per 1 november 2005 vervallen.  
 
Beleidskeuze  Argumenten en toelichting 
   
Natuurkampeerterreinen beoordelen wij als 
reguliere kampeerterreinen. Deze 
kampeerfunctie zal in bestemmingsplan positief 
worden bestemd, voorzien van passende 
voorschriften die uitdrukking geven aan het 
specifieke karakter.  

 Een onderscheid naar een specifieke categorie 
is geen meerwaarde.  
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5.3. Kamperen buiten kampeerterreinen 
 
De WOR kende een algemeen verbod op kamperen buiten kampeerterreinen. Via een drietal vormen 
was hier een uitzondering mogelijk. Dit betreft achtereenvolgens groepskamperen, in individueel 
verband kamperen buiten kampeerterreinen (het vrije kamperen) en het vrije kamperen. Het onder 
voorwaarden regelen van kamperen buiten kampeerterreinen kan worden ondergebracht in de APV 
(aanpassing hdfst. 5 VNG model – APV ; andere onderwerpen betreffende de huishouding der 
gemeente). Criteria die bij de beoordeling een rol spelen zijn: openbare orde, overlast, 
verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen, zedelijkheid of gezondheid en bescherming 
van natuur en landschap.   
 
Deze nota kampeerbeleid onderscheid de volgende vormen van kamperen buiten kampeerterreinen: 
- kamperen in het kader van het bijwonen van een evenement 
- kamperen door groepen in besloten kring 
- kamperen in individueel verband (paalkamperen, gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers 
  (GOP’s), mogelijkheid voor nachtvissen) 

 
Beleidskeuze  Argumenten en toelichting 
   
Op incidentele basis kan het plaatsen  
kampeermiddelen voor het bijwonen van een 
evenement of groepen in besloten kring via een 
ontheffing van de APV worden geregeld. 

 Huidige werkwijze werkt goed. Terughouden-
heid is gewenst om wildgroei te voorkomen. 
 
 Vastlegging via voorschriften van de APV. 

   
Voor wat betreft de maximale duur van tijdelijk 
kamperen wordt een duur van maximaal 10 
dagen voorgesteld. 
 

 De meeste evenementen duren niet langer dan 
10 dagen. Bij een langere duur ligt het voor de 
hand te gaan kamperen op daarvoor bestemde 
reguliere kampeerterreinen. 
 
Vastlegging via voorschriften van de APV. 

   
Paalkamperen willen we niet regelen.  Deze vorm komt niet voor in onze gemeente. 

Met het oog op deregulering moeten we dit ook 
niet willen regelen.  

We willen geen gereguleerde 
overnachtingsplaatsen in onze gemeente. Het 
overnachten in campers is alleen toegestaan op 
daarvoor bestemde kampeerterreinen en/of 
kleinschalig kamperen. 

 GOP’s zijn geen aanvulling op de bestaande 
camperovernachtingsplaatsen op de bestaande 
terreinen. 

   
Nachtvissen is als activiteit toegestaan. Het 
nachtverblijf willen we voor deze activiteit niet 
regelen. 

 Met het oog op deregulering willen we dit ook 
niet regelen. 

   
Het plaatsen van kampeermiddelen op eigen 
terrein voor gebruik van de eigenaar willen we 
niet regelen. 

 In de praktijk komt het incidenteel voor dat 
particulieren op eigen erf een tentje of caravan 
plaatsen voor eigen gebruik. Deze situaties zijn 
nauwelijks controleerbaar en handhaafbaar.   
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Gebruikte afkortingen 

 
APV  Algemeen Plaatselijke Verordening 
 
EHS  Ecologische Hoofdstructuur 
 
GOP  Gereguleerde Overnachtingsplaatsen 
 
NB-wet Natuurbeschermingswet 
 
POP  Provinciaal Omgevingsplan 
 
WOR  Wet op de Openluchtrecreatie 
 
WRO  Wet Ruimtelijke Ordening 
 
 


