
 
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 30 oktober 2007 
Classificatienummer :   
Naam opsteller : Thea Olivier 
Informatie op te vragen bij :   
Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu 
 
onderwerp: nota “Kamperen in de gemeente Bergen” 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: de nota “Kamperen in de gemeente Bergen” (2 maart 2007) vast te stellen 
 
1. Aanleiding 

Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet op de openluchtrecreatie afgeschaft. Dit betekent 
dat elke gemeente met ingang van deze datum over een eigen kampeerbeleid moet 
beschikken. Op dit moment bestaat er binnen de gemeente Bergen geen eenduidig 
kampeerbeleid. Veel afspraken met betrekking tot kampeerbeleid per kern zijn vaak 
historisch bepaald. Zo is het kamperen bij de boer in de kernen Bergen en Egmond onder 
bepaalde voorwaarden toegestaan, terwijl het in Schoorl juist niet is toegestaan.  
 
Vooruitlopend op het nieuwe kampeerbeleid heeft de gemeenteraad op 28 februari 2006 het 
geamendeerde initiatiefvoorstel “kamperen bij de boer” aangenomen. De raad heeft 
aangegeven tot afstemming van beleid en regelgeving te willen komen voor het kamperen 
bij de boer voor de gehele gemeente Bergen. In de conceptnota “Kamperen in de gemeente 
Bergen” is het kamperen bij de boer geïntegreerd. Het beleid m.b.t. de drie kernen is voor 
wat betreft dit onderwerp op elkaar afgestemd. Het kamperen bij de boer valt binnen de 
conceptnota onder het begrip “kleinschalig kamperen”. 
 
De conceptnota “Kamperen in de gemeente Bergen” is op integrale wijze tot stand 
gekomen; in de stuurgroep zijn verschillende belangenorganisaties vertegenwoordigd zoals 
de Recron en de Stichting Vrije Recreatie (SVR). Ook hebben externe partijen de 
gelegenheid gekregen hun visie en wensen in te brengen tijdens een speciaal 
georganiseerde bijeenkomst. Verder is de raad in het voortraject betrokken geweest.  
De stuurgroep heeft in samenwerking met bureau Vandertuuk een conceptnota tot stand 
gebracht waarbij rekening gehouden is met de algemene toeristische visie, de op te stellen 
bestemmingsplannen buitengebied, de karaktereigenschappen van de drie kernen, de 
trends en ontwikkelingen in de toeristische markt en de meest actuele beleidskaders van 
provincie en rijk. 
 
Tijdens het opstellen van de nota geconstateerd dat de gemeente, vanwege provinciaal 
ruimtelijk beleid, op ‘slot’ zit. Het hele gebied in de gemeente is aangeduid als 
‘uitsluitingsgebied’. Dit houdt in dat er nauwelijks tot geen mogelijkheden zijn voor uitbreiding 
van verblijfsrecreatiebedrijven, laat staan vestiging van nieuwe bedrijven. De conceptnota 
geeft daarom op hoofdlijnen aan wat de mogelijkheden voor de kampeersector binnen de 
gemeente Bergen zijn. In overleg met de provincie wordt gekeken naar verruiming van de 
mogelijkheden om te kunnen uitbreiden of nieuwe ontwikkelingen toe te staan. De gemeente 
Bergen ontwikkelt een Gebiedsvisie waarin deze mogelijkheden worden meegenomen. 
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2. Feiten 

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 

raadsbreed werd uitgenodigd. 
11-12-2006: oplevering 1e 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”. 
15-03-2007: instemming college met conceptnota “Kamperen in de gemeente Bergen”. 
21-03-2007: ter inzage legging (tot en met 1 mei 2007). 
 

3. Aandachtspunten 
 

a. Juridische gevolgen 

De uitgangspunten van de nota “Kamperen in de gemeente Bergen” worden betrokken 
bij het opstellen van de bestemmingsplannen voor de gemeente Bergen.  

 
b. Communicatie/voorlichting 

Vaststelling van de nota “Kamperen in de gemeente Bergen” dient te worden 
gepubliceerd in de Duinstreek. 

 
c. Financiële gevolgen 

 Voor het maken van de nota Kampeerbeleid is in de begroting 20061 € 25.000 
gereserveerd. De kosten zijn binnen het gereserveerde budget gebleven.  
 

4. Advies commissie(s) 

 
 
 

5. Overige aspecten 

In de vergadering van de commissie Ruimte & Beheer van 7 juni 2007 hebben de fracties 
verschillende vragen gesteld. Deze vragen heeft het college in de vergadering van de 
commissie Ruimte & Beheer van 4 juli 2007 beantwoord. Tijdens deze laatste vergadering is 
gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over het begrip “toeristische standplaats” en de 
zinsnede dat er ca. 600 toeristische standplaatsen moeten worden toegevoegd aan het 
toeristisch aanbod van kampeermogelijkheden.  
 
Onder een “toeristische standplaats” wordt verstaan: een ruimte (kampeervak) voor het 
plaatsen van een kampeermiddel niet bestemd voor vaste verhuur (= verhuur gedurende ten 
minste twee maanden in het zomerseizoen aan een en dezelfde persoon). Hiermee worden 
tenten en toercaravans bedoeld. Een bungalow die wisselend wordt verhuurd, valt hier niet 
onder. Een bungalow staat het jaar rond; een toeristische standplaats is ’s winters leeg. 
 

                                                 
1 Programma 5, Toerisme en Recreatie, FCL 6.560.21.00, ECL 343.96 
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Uit onderzoek is gebleken dat er zo’n 800 toeristische standplaatsen zijn verdwenen. Om meer 
evenwicht te krijgen tussen  het aantal toeristische standplaatsen en het aantal vaste 
standplaatsen (stacaravans, bungalows) geeft de nota aan dat er gestreefd moet worden naar 
het realiseren van 600 extra toeristische standplaatsen. Dit kan door het aantal toeristische 
standplaatsen bij bestaande kampeerterreinen uit te breiden of door mee te werken aan het 
realiseren van nieuwe kampeerterreinen. Ook het stimuleren van kamperen bij de boer kan aan 
deze doelstelling bijdragen. 
Daarbij moet het duidelijk zijn dat er per geval zorgvuldig wordt gekeken of alles mogelijk is met 
behoud van de natuur en landschappelijke waarden.  
 
In de vergadering van de commissie Ruimte & Beheer van 2 oktober 2007 heeft de 
portefeuillehouder twee toezeggingen gedaan: 
 

1. Nogmaals bekijken of het in de nota genoemde aantal van 600 extra toeristische 
standplaatsen niet té ambitieus is. 

2. Het begrip “natuurkampeerterrein” zal nader worden beschreven, inclusief eventueel 
hiervoor aan te wijzen terreinen. 

 
Ten aanzien van punt 1: 
De afgelopen jaren zijn er vele toeristische standplaatsen binnen de gemeente Bergen 
verdwenen, zo’n 800 totaal. Een van de uitgangspunten van de nota Kamperen is om zoveel 
mogelijk diversiteit aan overnachtingsmogelijkheden aan te bieden. Niet alleen 
huisjes/bungalows en jaarstandplaatsen, maar ook toeristische standplaatsen. Om het 
toeristisch kamperen te stimuleren, is het voorstel meer mogelijkheden te creëren door onder 
meer het kleinschalig kamperen te verruimen. In de kern Bergen zijn boerencampings die straks 
van 7 naar maximaal 15 standplaatsen kunnen uitbreiden. Ook is de verwachting dat er meer  
aanvragen voor boerencampings en kleinschalig kamperen zullen komen. Uiteraard zijn deze 
ontwikkelingen alleen mogelijk als het binnen alle kaders past, zoals landschappelijke 
inpassing, behoud van natuurwaarden, etc. 
Verder zal bij nieuwvestiging van campings worden gestreefd naar een verhouding van 50% 
vaste standplaatsen en 50% toeristische standplaatsen. Op dit moment is het nog niet bekend 
in hoeverre er ambities zijn voor nieuwvestiging. Vooruitlopend op eventuele nieuwe 
ontwikkelingen is het streven om vooral aandacht voor toeristisch kamperen te houden. 
Het aantal van 600 toeristische standplaatsen kan ambitieus worden genoemd, maar moet 
worden gezien als een streefgetal. Het spreekt de intentie uit om deze doelgroep niet uit het 
oog te verliezen. Gezien de beperkte uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden binnen de 
gemeente Bergen kan het aantal van 600 worden bijgesteld. Het aantal van 400 toeristische 
standplaatsen is dan wellicht realistischer. 
 
Ten aanzien van punt 2: 
Een “natuurkampeerterrein” is een terrein dat aan speficieke kwalificaties2 moet voldoen. Het 
terrein ligt vaak in een aaneengesloten gebied van tenminste 25 ha bos, natuurgebied en/of 
waardevol cultuurlandschap. De indeling van het kampeerterrein is zodanig, dat de 
kampeerplaats een onderdeel is van de natuurlijk omgeving en aan de kampeerder een hoge 
mate van privacy biedt, zowel visueel als qua licht en geluid. Dit is het gevolg van de afstand 
tussen de kampeerplaatsen en/ of de aanwezige begroeiing. Het natuurlijke karakter wordt ook 
gewaarborgd door de tijdelijke bezetting van de kampeerplaats, het beperkte 
voorzieningenniveau en de maximale verblijfsduur. In ideale gevallen is het terrein buiten het 
seizoen niet of nauwelijks als kampeerterrein te herkennen. 
De rust wordt gewaarborgd door de ligging van de terreinen (veelal in bos- of natuurgebieden, 
verwijderd van urbane invloeden), het relatief lage voorzieningenniveau, het niet-parkeren naast 
het kampeermiddel en door het gedrag van de kampeerder zelf, die immers mede vanwege de 
rust deze terreinen bezoekt.  

 
2 De stichting Natuurkampeerterreinen heeft richtlijnen voor erkenning, inrichting en beheer van 
natuurkampeerterreinen opgesteld 
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De nota Kamperen gaat ervan uit dat veel natuurgebieden in de gemeente Bergen beschermd 
zijn. Dit betekent dat het realiseren van een natuurkampeerterrein vrijwel uitgesloten is.  
Indien de raad dit wenst, kan in overleg met de beheerders PWN en Staatsbosbeheer worden 
onderzocht op welke locatie binnen de gemeente Bergen het eventueel mogelijk is een 
natuurkampeerterrein te realiseren. 
 
 
 
 
 
Bergen, 30 oktober 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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