
 
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 27 maart 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Thea Olivier 
Informatie op te vragen bij : Thea Olivier 
Portefeuillehouder(s) : J. Mesu 
 
onderwerp: Initiatiefvoorstel “Kamperen bij de boer” 
  
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. Punt 3. van het besluit van het geamendeerd initiatiefvoorstel 

“Kamperen bij de Boer” van 28 februari 2006 in te trekken. 
2. Punt 3. van het besluit van het geamendeerd initiatiefvoorstel 

“Kamperen bij de Boer” van 28 februari 2006 te vervangen door: 
De discussie en besluitvorming over de, in het onder punt 2. genoemde 
afstemming, af te ronden voor het begin van het seizoen 2008, dat 
loopt van 15 maart tot en met 31 oktober van een kalenderjaar, zodat 
vanaf het begin seizoen 2008 in de gehele gemeente het nieuwe beleid 
van kracht is. 

 
 
1. Aanleiding 

Op 28 februari 2006 heeft uw raad een geamendeerd initiatiefvoorstel ingediend waarin het 
volgende is besloten: 

 1. Het aantal kampeermiddelen op de bestaande kleinschalige kampeerterreinen bij de 
boer in de Egmonden voor het gehele seizoen 2006, dat loopt van 15 maart tot en met 
31 oktober, vast te stellen op 15 eenheden. 

 2. Te komen tot afstemming van beleid en regelgeving voor het kamperen bij de boer voor 
de gehele gemeente Bergen. 

 3. De discussie en besluitvorming over de, in het onder punt 2. genoemde afstemming, af 
te ronden voor het begin van het seizoen 2007, dat loopt van 15 maart tot en met 31 
oktober van een kalenderjaar, zodat vanaf het begin seizoen 2007 in de gehele 
gemeente het nieuwe beleid van kracht is. 

 
16 januari 2007 heeft ons college ingestemd met het volgende advies: 

- Het toestaan van maximaal 15 kampeermiddelen op de bestaande (kleinschalige) 
kampeerterreinen in de Egmonden gedurende het hele seizoen (15 maart tot en met 
31 oktober 2007). 

- Het toestaan van gemiddeld vijf kampeermiddelen met een maximum van zeven op 
de bestaande (kleinschalige) kampeerterreinen in de kern Bergen gedurende het 
hele seizoen (15 maart tot en met 31 oktober 2007). 

- De beheerders van de vier bestaande kleinschalige kampeerterreinen in de kern 
Bergen uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek met de wethouder. 

- De kampeersector te informeren over de stand van zaken d.m.v. bijgaande brief. 
- De raad te informeren dat niet kan worden voldaan aan het besluit van 28 februari 

2006 en dit nader toe te lichten conform raadsvoorstel en het volgende voor te 
stellen aan de raad: 
a. De raad punt 3 van het besluit van het geamendeerde initiatiefvoorstel 

“Kamperen bij de Boer” van 28 februari 2006 te laten intrekken. 
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b. Punt 3 van het besluit van het geamendeerde initiatiefvoorstel “Kamperen bij de 
Boer” van 28 februari 2006 te vervangen door: de discussie en besluitvorming 
over de, in het onder punt 2 genoemde, harmonisatie uiterlijk 18 december 2007 
af te ronden, zodat vanaf het begin van het seizoen 2008, dat loopt van 15 maart 
tot en met 31 oktober van een kalenderjaar, in de gehele gemeente het 
geharmoniseerde beleid van kracht is. 

 
2. Feiten 

28-02-2006: uw raad dient het initiatiefvoorstel en geamendeerde initiatiefvoorstel 
“Kamperen bij de boer” in. 

18-04-2006:  college heeft startnotitie “Kampeernota gemeente Bergen” vastgesteld. 
23-05-2006:  start stuurgroep Kampeerbeleid, bestaande uit Jan Mesu (wethouder en 

voorzitter), Thea Olivier (projectleider en secretaris), Edwin de Waard 
(beleidsmedewerker RO), vertegenwoordiging Recron, Stichting Vrije 
Recreatie en Kamer van Koophandel. 

27-06-2006:   college bevestigt de opdrachtbevestiging aan bureau Vandertuuk. 
11-09-2006:   informatiebijeenkomst voor toeristische ondernemers, natuur- en    
                      milieuorganisaties en wijkverenigingen.  
03-10-2006:  informatiebijeenkomst voor de commissie Ruimte en Beheer, waarvoor     
                      waarvoor raadsbreed werd uitgenodigd.  
11-12-2006:  oplevering eerste conceptnota “Kamperen in de gemeente Bergen”. 
16-02-2007: oplevering 2e conceptnota “Kamperen in de gemeente Bergen”. 
02-03-2007: oplevering definitieve conceptnota “Kamperen in de gemeente Bergen”. 
 
 
Het concept “kamperen in de gemeente Bergen” geeft aanleiding om bestuurlijk overleg te 
plegen met de provincie Noord-Holland. De nota is hierdoor nog niet van kracht voor 
aanvang van het seizoen 2007. Gevolg is dat aan uw besluit van 28 februari 2006 niet kan 
worden voldaan. 
 
Tijdens het opstellen van de nota is geconstateerd dat de gemeente Bergen vanwege 
provinciaal ruimtelijk beleid ‘op slot’ zit. Het gevolg is dat de conceptnota nauwelijks 
mogelijkheden biedt voor uitbreiding van verblijfsrecreatiebedrijven, laat staan voor 
vestiging van nieuwe bedrijven doordat het gehele grondgebied van de gemeente is 
aangeduid als ‘uitsluitingsgebied’.  
 
Alvorens het concept verder behandeld kan worden, zal de portefeuillehouder Economische 
zaken eerst bestuurlijk in overleg gaan met de provincie Noord-Holland om de problematiek 
van de sector onder de aandacht te brengen en zo wellicht de sector meer perspectief te 
bieden dan er nu mogelijk is. 
 
Dit zorgt echter wel voor vertraging in het proces waardoor het niet mogelijk is om het 
kampeerbeleid vast te stellen voor aanvang van het kampeerseizoen 2007, dat loopt van 15 
maart tot en met 31 oktober 2007. Hierdoor kan er niet aan uw besluit van 28 februari 2006 
(zie bijlage 3) worden voldaan. De verwachting is dat de kampeernota uiterlijk 18 december 
2007 door de raad kan worden vastgesteld. 
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3. Aandachtspunten 
a. Juridische gevolgen 

n.v.t. 
 
b. Communicatie/voorlichting 

n.v.t. 
 
c. Financiële gevolgen 

n.v.t. 
 
 

4. Advies commissie(s) 

Het raadsvoorstel en raadsbesluit zijn behandeld tijdens de vergadering van de commissie 
Ruimte en Beheer van 6 maart 2007. Het advies van de commissie luidt als volgt: 

 
De commissie adviseert de raad dit agendapunt na wijzigingen in raadsvoorstel en -
besluit te agenderen als: 
• A-stuk (hamerstuk) op de raadsvergadering van 27 maart 2007 
 
Door het college aan te brengen wijzigingen : 
• In het raadsvoorstel (blz. 1) onder 1.aanleiding : de oorspronkelijke tekst van het 

initiatiefvoorstel vervangen door de geamendeerde tekst; 
• In het raadsvoorstel (blz. 1):  16 januari 2006 wijzigen naar 2007; 
• In raadsvoorstel en –besluit het tweede beslispunt formuleren conform de geamendeerde 

tekst op de raadsvergadering van 28 februari 2006, t.w.: “De discussie en besluitvorming 
over de, in het onder punt 2. genoemde afstemming, af te ronden voor het begin van het 
seizoen 2008, dat loopt van 15 maart tot en met 31 oktober van een kalenderjaar, zodat 
vanaf het begin seizoen 2008 in de gehele gemeente het nieuwe beleid van kracht is; 

• In het raadsvoorstel en – besluit beslispunt 3. schrappen. 
 

 
5. Overige aspecten 

n.v.t. 
 
 
 
Bergen,  13 maart 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog 
secretaris burgemeester 
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