
 

 
  
 RAADSVOORSTEL 

  
  

20080526 - 12. Vaststelling Nota Kampeerbeleid - RaadsVOORSTEL 

 status: B 
 
Agendapunt: 12 
Onderwerp: Nota Kampeerbeleid 
  
Commissie: 13-5-2008, nr. 7 
Raadsvoorstel: 22-4-2008, nr. 46 
  
Portefeuillehouder : mw. G. Laarman-Hemstede                                     
Beleidsterrein: - (open)luchtrecreatie en toerisme                                      
Programma: 6. Cultuur, sport en recreatie 
  
Ter inzage (o.m.) : - Concept Nota Kampeerbeleid 

- Inspraaknota 
- 3 inspraakreacties 

 
  
Informant: drs. U.F. Lautenbach 

 
E. u.lautenbach@dalfsen.nl  
T. (0529) 123456 

 
 
Voorstel:

1. Akkoord gaan met de conclusies uit de inspraaknota.  
2. De nota Kampeerbeleid vaststellen met inachtneming van de conclusies. 

 
 
Inleiding:
Uw raad heeft in de commissievergadering van 5 november 2007 de concept nota Kampeerbeleid 
besproken.  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. Op basis hiervan is een inspraaknota opgesteld. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Doel van de afschaffing van Wet op de Openluchtrecreatie is te komen tot minder regels voor 
recreatieondernemers. De basis onder de uitgegeven kampeervergunningen, vrijstellingen, ontheffingen en 
verordeningen vervalt. Daarvoor in de plaats is kampeerbeleid voor de gemeente Dalfsen opgesteld. 
 
Een exemplaar van de concept nota Kampeerbeleid en inspraaknota (inclusief 3 inspraakreacties) hebben 
wij bijgevoegd.   
 
Alternatieven:
nvt
 
Financieel kader:
De kosten ad € 11.000,=  voor de aanpassing van de bestemmingsplannen zullen voor 50% ten laste 
worden gebracht van het budget toerisch recreatief beleid (inv. 0560214) en 50% van ruimtelijke ordening 
algemeen (4810000; 14000). 
 
De leges voor vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen a.g.v. de WOR komen te vervallen. 
 



 
 
 

  
 
   

 

Communicatie:
1. Het besluit en de nota Kampeerbeleid zal intern met de afdelingen Ontwikkeling & Gronkzaken (R&T en 
    R.O.), Milieu en Bouwen (handhaving en wetgeving), Brandweer, Publiekszaken en Bestuurszaken 
    gecommuniceerd worden en extern worden gecommuniceerd naar beheerders van kampeerterreinen en 
    pers. 
2. Het raadsbesluit van nota Kampeerbeleid wordt geplaatst in KernPunten, de nota wordt geplaatst 
    op de gemeentelijke website. 
 
  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


