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Onderwerp: 

Wijziging APV artikel met betrekking tot kampeermiddelen 

Samenvatting: 

Wij stellen de raad voor om een wijziging door te voeren in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke 
verordening Woerden 2015. Dit artikel is destijds zo geformuleerd dat er voor elk voertuig dat langer 
dan drie dagen geparkeerd staan op de openbare weg, een aanwijzingsbesluit nodig is, voordat de 
politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) tot handhaving over kan gaan. In de 
praktijk levert dit handhavingsproblemen op. 

Gevraagd besluit: 

De raad voor te stellen om artikel 5:6 lid 1 sub a te wijzigen naar: 

1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt: 
a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben; 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

In de aanloop naar de zomerperiode liepen politie en BOA's aan tegen het feit dat er niet 
gehandhaafd kan worden als een kampeermiddel (vouwwagen, caravan, camper) op de openbare 
weg staat geparkeerd. De huidige tekst in de APV maakt dat er voor elk kampeermiddel een 
aanwijzingsbesluit gemaakt dient te worden door het college van burgemeester en wethouders. 
Daarnaast speelt het risico dat dit tot willekeur leidt. De wens bestaat om de tekst in de APV te 
wijzigen zodat het in de gehele gemeente Woerden niet toegestaan is om een kampeermiddel langer 
dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen. Kampeermiddelen dienen dan gestald te 
worden op eigen terrein of in stallingen. Dat zal ten goede komen van het uiterlijk aanzien van de 
gemeente in zijn geheel en leidt er toe dat de aanwezige parkeercapaciteit zo optimaal mogelijk kan 
worden benut. Politie en BOA's kunnen in het geval dat de APV gewijzigd zal worden na drie dagen 
direct handhaven/een boete opleggen. Het tekstvoorstel dat voorligt sluit niet (meer) aan bij de 
huidige model-APV van de VNG, maar er zijn meerdere gemeenten (bijvoorbeeld Oudewater of 
Stichtse Vecht voor wat betreft de bebouwde kom) die een algemene regel hebben ingesteld zoals 
nu door het college aan u voorgesteld. 



Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

Participatie heeft niet plaatsgevonden, omdat dat niet nodig werd geacht. Wel is deze casus aan de 
orde gekomen naar aanleiding van klachten van burgers, waarop door politie en/of BOA's niet 
gehandhaafd kon worden. 

Samenwerking met andere gemeenten 
Wordt er samengewerkt met andere gemeenten en/of is de gemeente afhankelijk van andere 
gemeenten voor de uitvoering van het voorstel? 

Neen. Wel hebben andere gemeenten soortgelijke bepalingen. Daar komt ook de wens van politie 
en/of BOA's vandaan. In andere gemeenten zijn zij op grond van de APV wel bevoegd om te 
handhaven. 

Wat willen we bereiken? 

We willen bereiken dat er minder kampeermiddelen op de openbare weg worden geparkeerd. Dit 
komt het uiterlijk aanzien van de gemeente Woerden ten goede. Daarnaast is het gewenst om de 
aanwezige parkeercapaciteit zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De tekst van artikel 5:6 lid 1 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2015 wordt 
aangepast. Politie en BOA's kunnen in dat geval handhaven indien blijkt dat een kampeermiddel 
langer dan drie dagen op de openbare weg staat geparkeerd. 

Argumenten 

1. Het uiterlijk aanzien van de gemeente verbetert en de parkeercapaciteit kan optimaal worden 
benut. 
Door toepassing van de tekst zoals voorgesteld, kunnen politie en BOA 's handhaven indien 
kampeermiddelen langer dan dríe achtereenvolgende dagen geparkeerd staan op de openbare 
weg. 

2. Inwoners van Woerden tevreden stellen. 
Op dit moment krijgen klagende inwoners te horen dat politie en BOA's niet kunnen handhaven 
vanwege de tekst in de APV. Graag willen wij de inwoners van Woerden tevreden stellen, zodat 
er gehandhaafd kan worden en zij niet meer geconfronteerd worden met ofwel parkeerdruk op 
openbare parkeerplaatsen, ofwel kampeermiddelen die het uitzicht voor hun huis belemmeren. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

1. Er komt een algehele herziening voor de APV Woerden aan. 
De VNG heeft eind juli een nieuwe model-APV gecommuniceerd. Deze zal - samen met andere 
wensen die in de ambtelijke organisatie leven - na de zomer worden opgepakt. Omdat hierbij 
veel collega's geconsulteerd moeten worden, zal dat enige tijd in beslag nemen. Het huidige 
voorstel tot wijziging van alleen artikel 5:6 leggen wij u nu al separaat voor, opdat 
kampeermiddelen aan het einde van het seizoen niet zullen blijven staan cq. hierop 
gehandhaafd kan worden. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Niet van toepassing. 

Communicatie 

De wijziging van de APV zal conform de wet bekend worden gemaakt in het Gemeenteblad. 



Daarnaast zal de tekst gepubliceerd worden op wetten.overheid.nl. 
De wijziging zal tevens gecommuniceerd worden met de politie (handhavingsoverleg) en de BOA's 
van de gemeente Woerden. 

Vervolgproces 
Een integraal herzieningsvoorstel van de APV (zie onder 'Kanttekeningen') leggen wij u 
waarschijnlijk eind 2017, begin 2018 voor. 

Bevoegdheid raad: 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 147 
Gemeentewet (de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen en te wijzigen). 
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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Wijziging APV artikel met betrekking tot kampeermiddelen 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 22 augustus 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 147 Gemeentewet (de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen en te wijzigen).  
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2015 
 
Artikel I 
 
Artikel 5:6 lid 1 onder aanhef en sub a komt te luiden: 
 
Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.  
1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden 
wordt gebruikt:  
a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben; 
 
Artikel II  
 
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.  

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 28 september 2017 
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