Collegevoorstel
Onderwerp
realiseren camperplaatsen

portefeuillehouder: Debbie Heesakkers
cluster/team: Grondgebied / Ruimtelijke Ontwikkeling
opsteller: Roy Niëns
datum vergadering: 8 juni 2021
zaaknummer: 088910638

Samenvatting
In de raadsvergadering van 6 juli 2020 besloot de Raad om drie locaties verder te onderzoeken en zo
mogelijk uit te werken als “vrije camperplaats”. We hebben het onderzoek naar deze locaties
uitgevoerd en informeren de Raad hierover.

Voorstel / advies
1. In te stemmen met de inhoud van bijgaande raadsinformatiebrief inzake het realiseren van
camperplaatsen en deze, inclusief de twee onderzoeken, aan de raad te verzenden.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
Tijdens de raadvergadering van juli 2020 is besloten om drie locaties verder te onderzoeken en deze zo
mogelijk uit te werken als camperlocaties, in dit voorstel worden de resultaten van dit onderzoek
beschreven.

2. Doelstelling
De leden van de raad informeren over de uitvoering van de motie voor het onderzoeken van de
voorgestelde locaties voor het mogelijk realiseren van camperplaatsen.

3. Uitgangssituatie
Uitgangspunt is de huidige situatie waarbij camperplaatsen zijn gesitueerd bij campings.

4. Rol gemeente
De gemeente is initiatiefnemer van het onderzoek naar de genoemde locaties.

5. Toelichting
Naar aanleiding van het raadsbesluit zijn de ruimtelijke aspecten in kaart gebracht. Dit onderzoek leidt tot
de conclusie dat de drie genoemde locaties niet geschikt zijn voor de genoemde camperlocatie. Verder
zijn er andere ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp. Er zijn initiatiefnemers die een
camperplaats willen gaan exploiteren deze hebben ook principe verzoek ingediend.
Ook heeft vanuit de provincie een verkennend onderzoek naar de markt voor camperplaatsen
plaatsgevonden.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief in bijlage 1.

6. Visie Blij in Beesel
Beleven is een van de onderdelen van Blij in Beesel. Door mee te werken aan de initiatieven van
particulieren voor camperplaatsen dragen we hieraan bij.
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7. Integrale afstemming
a.

Collegeprogramma

b.

Financieel
N.v.t.

c.

Juridisch
De drie locaties zijn getoetst aan Rijks-, provinciale en lokale regels.

d.

Risico’s

Mogelijke overtreding wet M&O
In de wet Markt & Overheid (hierna: wet M&O) staat dat overheden economische
activiteiten mogen uitvoeren, maar dat zij de concurrentie niet mogen verstoren.
De overheid moet zich aan strenge gedragsregels houden, waaronder het
doorberekenen van alle kosten.
Wanneer we vrije camperplaatsen aanbieden, is dit een economische activiteit.
Particuliere aanbieders bieden dit ook aan. Wanneer we de integrale kosten niet
doorberekenen, overtreden we de Mededingingswet.
Wanneer u deze activiteit aanwijst als een activiteit die gedaan wordt in het kader
van het algemeen belang, gelden de gedragsregels niet en mag een activiteit
onder de kostprijs worden aangeboden. Maar in het algemeen belangbesluit moet
goed gemotiveerd zijn waarom het nodig is dat deze activiteit onder de kostprijs
wordt aangeboden om het algemeen belang te bereiken, en of dit algemeen belang
niet anders kan worden bereikt. Ook wordt bekeken of er een redelijke afweging is
gemaakt ten opzichte van de belangen van de betrokken ondernemers.
In de dit onderzoek gaan we uit van vrije camperplaatsen voorzien van een
beheerder.
e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
De Raad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

8. Toegankelijkheid
Locaties zijn getoetst bij het gemeentelijk gehandicaptenplatform

9. Duurzaamheid
N.v.t.

Bijlagen
1) Raadsinformatiebrief realiseren camperplaatsen
2) Advies monumentencommissie d.d. 21 februari 2021
3) Provinciaal rapport Camperonderzoek Limburg
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