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Beantwoording van de vragen 
Gedurende de afgelopen maanden hebben de plannen om de camperplaatsen wellicht op te heffen zomerstof doen 
opwaaien. Over deze plannen hebben wij de volgende vragen: 
 
1. Wat zijn de redenen om de toekomst van de camperplaatsen ter discussie te stellen? 
Antwoord: 
Hiervoor zijn de volgende redenen:   

  Deze (gratis) camperplekken dragen beperkt tot niet bij aan het toeristisch-recreatief aanbod en toeristisch-
recreatieve inkomsten in de gemeente. 

  Inmiddels zijn er meerdere verbeterde en nieuwe alternatieven locaties beschikbaar gekomen zoals camping 
Polderhaan, camping Batenstein, camping Oortjeshek.  

  De camperplekken worden ook voor andere doeleinden dan recreatief-toeristisch gebruikt. 
  De camperplekken zorgen voor overlast, meer parkeerdruk, meer afval en daarmee voor extra kosten voor 

beheer, toezicht en handhaving voor de gemeente. 

2. Als overlast een van de redenen is, 
a. In welke mate wordt overlast ervaren?  b. Over welke vormen van overlast gaat het dan? 
Antwoord:  
Door omwonenden en omliggende (sport-) organisaties wordt aangegeven dat zij overlast ervaren door het 
campergebruik. Het gaat daarbij om (zwerf-)afval, niet-toeristisch gebruik, inname van extra parkeerplekken anders dan 
de aangewezen 3 plekken per locatie.    
De mate waarin overlast wordt ervaren verschilt per camperlocatielocatie, daarom zal per locatie worden bekeken hoe 
hiermee wordt omgegaan.   
 
3. Wij hebben de indruk dat de wijk- en dorpsplatforms niet betrokken zijn bij de toekomstplannen over de 
camperplaatsen. Zie ook het bericht op de site van het dorpsplatform Harmelen (https://harmelen.nu/opheffen-gratis-
camperplaatsen-bij-h2o/). Klopt deze indruk? 
Antwoord:  
Nee, dit klopt niet. De wijk- en dorpsplatforms zijn via de wijkambtenaren op 21 juli 2021 gevraagd om hun reactie op het 
voornemen om deze plekken op te heffen. Het college wil juist de reactie van de wijk- en dorpsplatforms betrekken bij de 
besluitvorming over het al dan niet opheffen van deze plekken. Inmiddels zijn de reacties van de meeste wijk- en 
dorpsplatforms binnen waaronder die van het dorpsplatform Harmelen. Besluitvorming hierover staat gepland in 4e 

https://harmelen.nu/opheffen-gratis-camperplaatsen-bij-h2o/).
https://harmelen.nu/opheffen-gratis-camperplaatsen-bij-h2o/).


kwartaal van 2021.  
 
4. Bent u bereid om de wijk- en dorpsplatforms een adviesrol over dit onderwerp te geven en indien gewenst ook 
maatwerk per camperplaats in het beleid mee te nemen? 
Antwoord: 
Ja, zie vraag 3. Het college is bereid om maatwerk per camperlocatie toe te passen omdat de mate waarin overlast wordt 
ervaren ook verschilt.   
  
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze beantwoording, kunt u altijd telefonisch of per mail contact 
opnemen met de behandelend beleidsadviseur Inès Wesselingh (wesselingh.i@woerden.nl).   
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Schriftelijke vragen - Opheffen gratis camperplaatsen 
 
Gedurende de afgelopen maanden hebben de plannen om de camperplaatsen wellicht op te heffen 
zomerstof doen opwaaien. Over deze plannen hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Wat zijn de redenen om de toekomst van de camperplaatsen ter discussie te stellen? 
2. Als overlast een van de redenen is, 

a. In welke mate wordt overlast ervaren? 
b. Over welke vormen van overlast gaat het dan? 

3. Wij hebben de indruk dat de wijk- en dorpsplatforms niet betrokken zijn bij de 
toekomstplannen over de camperplaatsen. Zie ook het bericht op de site van het 
dorpsplatform Harmelen (https://harmelen.nu/opheffen-gratis-camperplaatsen-bij-h2o/). 
Klopt deze indruk? 

4. Bent u bereid om de wijk- en dorpsplatforms een adviesrol over dit onderwerp te geven en 
indien gewenst ook maatwerk per camperplaats in het beleid mee te nemen? 

 
Marguerite Boersma 
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