Beste Statenlid ,
Gefeliciteerd met uw (her)verkiezing! We wensen u een vruchtbare en boeiende
Statenperiode toe. Een periode waarin u wellicht gaat meedenken hoe u verrommelde
stadsranden kunt doen opfleuren. Of anders staat het aanpakken van leegstaande stallen wel
hoog op uw agenda. Ook willen veel politieke partijen iets betekenen voor het MKB, misschien
ook die van u? Gelukkig kunt u aan al deze zaken bijdragen door te zorgen voor meer
camperplaatsen en -stallingen.
Wat zijn camperplaatsen?
Camperplaatsen zijn speciale (grotere parkeerplaatsen voor campers (kampeerauto's) om te
overnachten. Veertig procent van de camperaars (toeristen met een kampeerauto)
overnachten het liefst op een camperplaats omdat ze daar vrijheid en stilte ervaren of omdat
ze op doorreis zijn. Zij hebben op de plek zelf nauwelijks voorzieningen nodig. Vanaf zo'n plek
aan de rand van de stad gaan camperaars graag met de fiets of te voet het centrum in. 's
Ochtends naar de supermarkt of bakker, 's avonds om uit eten te gaan. Camperplaatsen zijn
daarmee een mooie aanvulling op campings en geen vervanging: meer dan de helft van de
camperaars overnacht nog steeds op een camping. Zie de bijlage voor meer informatie over
campers en camperplaatsen.
Waarom meer camperplaatsen in mijn provincie?
Uw provincie komt aan de rand van steden en grote dorpen steeds vaker camperplaatsen
tekort. Daarmee laten steeds meer camperaars de steden en dorpen in uw provincie links
liggen. Het tekort aan camperplaatsen groeit omdat reizen met de camper verreweg de snelst
groeiende vorm van toerisme is: in de laatste 10 jaar is het aantal campers in Nederland met
71 procent gegroeid. Er zijn nu zo'n 250.000 camperaars in Nederland, en zo'n 4 miljoen in
Europa. Dat zijn allemaal potentiële bezoekers aan uw provincie, maar dan moeten er wel
camperplaatsen zijn waar de camperaar graag verblijft: aan de rand van stad of dorp.
Wat zijn camperstallingen?
Camperstallingen zijn vaak schuren of stallen waar campers in staan als ze niet gebruikt
worden. Hoewel camperaars ook in de winter op pad zijn, zijn ze natuurlijk ook weleens thuis.
Dan staat de camper in de stalling, maar door de groei van het aantal campers wordt het
steeds moeilijker om een vrij plekje te vinden.
Waarom meer camperstallingen in mijn provincie?
Helaas is er een groeiend tekort aan camperstallingen. Maar het aantal leegstaande stallen
groeit ook hard - óók in uw provincie. Als het makkelijker wordt om leegstaande stallen om te
bouwen tot camperstallingen dan zou dat een mooie oplossing zijn: leegstaande stallen krijgen
een nieuwe bestemming, camperaars vinden eindelijk een plekje en het platteland krijgt meer
inkomsten.
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Wat is de meerwaarde van camperplaatsen en -stallingen voor mijn provincie?
S Camperplaatsen dragen bij aan de spreiding van toerisme: ze kunnen tegen lage
kosten de druk van toeristische hot spots afhalen. Geen nieuwe hotels meer in toch al
overvolle stadscentra, maar camperplaatsen die verrommelde stads- en dorpsranden
een nieuwe bestemming geven.
S Camperaars houden vooral van fietsen en wandelen. Uw erfgoed en natuur krijgen er
zo met meer camperplaatsen veel bezoekers bij.
S Camperaars geven gemiddeld C 80 per overnachting uit bij horeca, winkels en andere
ondernemers, óók op het platteland. Zo helpen meer camperplaatsen de
voorzieningen in uw kleine kernen op peil te houden.
S Camperplaatsen bij boerderijen geven boeren een mooie bron van neveninkomsten.
Dit helpt om minder afhankelijk worden van Europese subsidies. Daarnaast zijn
camperstallingen een mooie oplossing voor leegstaande stallen. Zo helpen campers
uw plattelandseconomie te versterken.
Samen werken aan meer camperplaatsen en -stallingen
We hopen dat u samen met ons meer camperplaatsen en -stallingen mogelijk wilt maken. U
kunt daar een belangrijke bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door:
S Camperplaatsen te benoemen als belangrijk onderdeel van de toeristische
infrastructuur en het spreidingsbeleid;
S Een doelstelling voor het aantal camperplaatsen in stadsranden op te nemen in de
Visie Recreatie & Toerisme;
S Gedeputeerde Staten op te roepen in hun gesprekken met gemeenten de meerwaarde
van camperplaatsen en -stallingen te benadrukken;
S In uw Omgevingsvisie en -verordening ruimte te geven aan gemeenten om in dorpsen stadsranden meer camperplaatsen aan te leggen en leegstaande stallen om te
bouwen tot camperstallingen.
Wilt u eens een kijkje nemen bij een camperplaats of -stalling, of heeft u nog vragen? Neem
contact met ons op via camperplaatsen@nkc.nl. of bel 033-467 70 70 (Jaap van Ravels).
Met vriendelijke groet,
NKC, Europa's grootste camperclub
Stan Stolwerk
Directeur NKC
Bijlage: Factsheet 'Campers in Nederland'
NKC, Europa's grootste camperclub
Amersfoortsestraat 124-D
3769 AN Soesterberg
Tel. 033 467 70 70
E-mail info@nkc.nl
www.nkc.nl/nieuws/dossiers/dossier-camperplaatsontwikkeling
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Campers in Nederland

Waarom meer camperplaatsen?
De campermarkt is zowel in Nederland als
in Europa een toeristische groeimarkt die
mogelijkheden biedt om meer bezoekers
aan te trekken. Op dit moment telt Europa
bijna twee miljoen campers, dat zijn ruim
vier miljoen potentiële bezoekers.
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De prognose is dat over tien
jaar het aantal campers in
Nederland is verdubbeld.
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Waarin onderscheidt de camperaar zich
van andere kampeerders?

Camperaars recreëren het hele jaar door, zodat uw
buitenplaatsen, landgoedwinkels en musea ook bezoekers
krijgen buiten het hoogseizoen.
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De camperaar is mobiel, heeft een brede interesse, blijft
vaak voor kortere tijd en doet zijn inkopen graag lokaal.
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Recreëert het hele jaar door, dus camperplaatsen helpen de inkomsten
voor uw recreatiesector te spreiden.
Ruim tien keer per jaar op pad, waarvan vijf keer kort (1-3 dagen)
Gemiddeld drie dagen op één locatie

Bestedingen van de camperaars
107
'O
recreatie

87

»187g

247.
brandstof

#

^ -:e:-

lente

**

697 547 227
zomer

herfst

o
PO

00

o

C

CO
CO

rsj

Ū)

E

uíT5

boodschappen

-t-»

C

O

E

Ū)

Cl.
íT5

U
OO

"oOC
Ū)

D

00

Ū)

QĹ

Gemiddelde besteding
per dag per camper
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Reisgedrag van de Nederlandse camperaar:
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Wat heeft een
camperplaats nodig?
Camperplaatsen dienen zodanig ingericht te worden dat campers van verschillende gewichtsklassen kunnen
recreëren op een draagkrachtige en (redelijk) vlakke ondergrond. Ook zal er genoeg ruimte aanwezig moeten
zijn, denk aan de draaicirkel van een camper.
Ook camperplaatsen moeten in het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan) opgenomen worden. Daar gaat
de gemeenteraad over. Het helpt dan als het belang van camperplaatsen in de provinciale Omgevingsvisie be
nadrukt wordt.
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Camperplaatsen zijn tegen lage kosten aan te leggen
De meeste camperaars zijn zelfvoorzienend en hebben alleen elektra nodig. Wel stellen zij sanitair en water
op prijs. De kosten zijn afhankelijk van de aanwezige infrastructuur, riool, water, elektra voorzieningen en
voorzieningenwensen.

Noodzakelijk

Optioneel
Verharding * PM

Camperplaatsbord met onderbord op paal * C 200,Belijning * C 50,-

Camperservicezuil met muntinworp * C 5.000,-

Routebordje * C 70,Spelregelbord met gemeente informatie * gratis (via NKC]
Draagkrachtige ondergrond
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Wat levert een camperplaats op?
Een camperplaats met tien plekken, een overnachtingstarief van C 10,- en een
bezettingspercentage van 80X kan zo’n C 30.000 omzet per jaar opleveren (uitgaande van
365 dagen open]. Hierbij is de opbrengst van het bezoek aan de kernen in uw provincie
(recreatie, museumbezoek en de lokale middenstand] nog niet meegerekend!

Peildatum: 1 januari 2019
Bronnen: RDW, NKC-ledenonderzoek (10.700 respondenten] en een internationaal onderzoek van Campercontact onder 8.500 camperaars.
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