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Gemeenteraad van de gemeente Dalfsen
Postbus 35
7720 AA Dalfsen
Dalfsen, 22 mei 2012
Betret camperplaatsen in Dalfsen
Geachte Ieden van de gemeenteraad,
In de raadsvergadering van 19 december 2011 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de Nota
Kampeerbeleid 2011, met inachtneming van een notitie camperplaatsen welke op een Iater moment
apad aan uw Raad zal worden voorgelegd.
In onze brief aan de Raad van 13 december 201 1 kondigden wij al aan dat wij, de Toeristische
Stimuleringsgroep Dalfsen, u regelmatiger van onze visie op recreatieve en toeristische
on|ikkelingen in de gemeente Dalfsen op de hoogte te zullen houden. Via deze brief geven wij onze
mening over het vraagstuk camperplaatsen, zodat u dit desgewenst kunt meenemen in uw
besluitvorming.
Ten aanzien van de realisatie van camperplaatsen in de gemeente Dalfsen zijn wij van mening dat de
markt voor campers een groeimarkt is. In onze optiek zouden camperplaatsen dan ook in de kernen
gerealiseerd moeten worden, waarbij ons uitgangspunt is dat de gemeente de camperplaatsen niet
zelf faciliteed. Wij zouden het Iogischer vinden wanneer camperplaatsen aangeboden zouden kunnen
worden door ondernemers op Iocaties met de benodigde basisvoorzieningen (zoals water, electriciteit
en Ioosvoorziening).
Het mogelijk maken van camperplaatsen wordt door de toeristische stimuleringsgroep gezien als een
aanvulling op het toeristisch product. Wij adviseren uw raad dan ook te besluiten medewerking te
verlenen aan het realiseren van camperplaatsen in de kernen van de gemeente Dalfsen.
Met vriendelijke groet,
Toeristische Stimuleringsgroep Dalfsen
J. Oost, voorzitter ? ...,-. ..,..'*
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