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Voorstel: 

1. Het besluit te nemen om gereguleerde overnachtingsplaatsen met de mogelijkheid voor 
maximaal één camperplaats buiten kampeerterreinen met maximaal 3 camperplekken voor de 
kern Dalfsen en voor de kern Nieuwleusen vast te stellen. 

2. De stationsomgeving nabij de kern Dalfsen aan te wijzen als pilot camperplaats met maximaal 
3 camperplekken voor de duur van 2 jaar.  

3. De parkeerplaats nabij de sportvoorzieningen in de kern Nieuwleusen aan te wijzen als pilot 
camperplaats met maximaal 3 camperplekken voor de duur van 2 jaar.  

4. Over 2 jaar de pilot te evalueren. 
5. De Algemene Plaatselijke Verordening hiertoe te wijzigen. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 Inleiding: 
Door de raad is in december 2011 de nota kampeerbeleid vastgesteld. Een beleidskeuze daarin was 
het doen van onderzoek naar gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers. Bij de behandeling 
van de nota is toegezegd dat een notitie hierover apart naar de raad komt. Het was in eerste instantie 
de bedoeling dit informatief te doen. De raad heeft verzocht de besluitvorming hierover te agenderen. 
Het college heeft op 15 oktober 2012 besloten deze notitie besluitvormend in de raad aan de orde te 
stellen. 
 
Argumenten: 
 
1.Maatwerk en diversiteit 
Binnen de context van het beleidsplan Recreatie en Toerisme is het uitgangspunt dat verblijfsrecreatie 
gefaciliteerd wordt in de vorm van maatwerk. 
 
 2.Het betreft een pilot    
Wij stellen voor eerst een pilot van 2 jaar te doen en deze te beperken tot het dorp Dalfsen en het 
dorp Nieuwleusen. 
 
3. Voorkomt wildgroei 
Het aanwijzen van een camperplaats  in de kern Dalfsen en in de kern Nieuwleusen met een 
overnachtingsmogelijkheid voorkomt ‘wildgroei’ van camperaars.   
 
4. Omliggende gemeenten hanteren het ook  
Binnen het Vechtdal kent de gemeente Ommen een particuliere campervoorziening buiten de 
reguliere kampeerterreinen. De gemeente Hardenberg kent een camperplaats op het sportpark. 
 
 
Risico’s: 
Geen: het betreft een pilot die na evaluatie teruggedraaid kan worden. 
 
 
Alternatieven: 
Alternatieven zijn aangegeven in de bijgevoegde notitie. 
 
Financiële dekking: 
De nota kampeerbeleid past binnen programma 6 Cultuur, Sport en Recreatie. Omdat het onderzoek 
naar gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers in eigen beheer is opgesteld is geen beroep 
gedaan op extra middelen. De kosten voor verkeersborden worden gedekt uit het uitvoeringsbudget 
recreatie en toerisme.    
 
Communicatie: 
 
Betrokkenheid Recron en Toeristische stimuleringsgroep 
Op 25 september 2012 is het onderwerp gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers 
besproken in de toeristische stimuleringsgroep. Deze ondersteunt niet ons  voorstel.   
Zij houdt  vast aan haar standpunt dat eventuele aangeboden locaties door ondernemers 
geëxploiteerd worden en dienen te beschikken over basisvoorzieningen (zoals water, elektriciteit en 
loosvoorziening).   
 
De leden van de Recron hebben op 27 september 2012 aangegeven prima te kunnen inspelen op 
camperaars en zijn geen voorstanders van de geboden mogelijkheden buiten kampeerterreinen. 
  
Terugkoppeling kampeersector  
De datum van vaststelling van de beleidskeuze door de raad zal op de website worden geplaatst. 
Betrokkenen zijn actief geïnformeerd over de procedure. 
 
 
 



   
  
 
 
 
Vervolg: 
Met de vaststelling van deze beleidskeuze voor gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers in 
de kern Dalfsen en de kern Nieuwleusen wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (Hoofdstuk 4, 
afdeling 5, APV) aangepast. Hiernaast zal een verkeersbesluit worden genomen voor het plaatsen 
van een verkeersbord eventueel in combinatie met een onderbord.      
 
De evaluatie van deze pilot wordt over 2 jaar teruggekoppeld in de raad. 
 
Bijlagen: 
1. Notitie gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers 
2. NKC rapport camperplaatsen: een toeristische meerwaarde 
3. Convenant NKC/RECRON 
4. Brief TSG d.d. 22 mei 2012 aan raad   
 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten                                           drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2012, nummer 114; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Het besluit te nemen om gereguleerde overnachtingsplaatsen met de mogelijkheid voor 
maximaal één camperplaats buiten kampeerterreinen met maximaal 3 camperplekken voor de 
kern Dalfsen en voor de kern Nieuwleusen vast te stellen. 

2. De stationsomgeving nabij de kern Dalfsen aan te wijzen als pilot camperplaats met maximaal 
3 camperplekken voor de duur van 2 jaar.  

3. De parkeerplaats nabij de sportvoorzieningen in de kern Nieuwleusen aan te wijzen als pilot 
camperplaats met maximaal 3 camperplekken voor de duur van 2 jaar.  

4. Over 2 jaar de pilot te evalueren. 
5. In artikel 4:18 eerste lid wordt na de zin ”Het is verboden ten behoeve van recreatief 

nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein 
dat alszodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd”  toegevoegd “met 
uitzondering van gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers in de kern Dalfsen en de 
kern Nieuwleusen”. 

               
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 17 december 
2012. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 

 


