VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR
Onderwerp
Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door

:
:
:
:
:

Evaluatie pilot camperplaatsen Stompaardsedijk
Z22-1094/D22-5644
23 februari 2022
M. van Tienhoven / F. van der Meer

1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de evaluatie van de pilot camperplaatsen;
Stompaardsedijk in recreatiegebied De Bernisse
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 mei 2021 ingestemd met een pilot camperplaatsen op de
locatie Stompaardsedijk in recreatiegebied De Bernisse. Tot en met 31 oktober zijn twee
camperplaatsen ingericht met minimale voorzieningen (bebording en extra afvalbak). Het
doel van deze pilot was meer bekendheid te genereren voor het Bernissegebied en – als
aanvulling op het aanbod op campings – meer mogelijkheden te creëren voor de doelgroep
campers. Thans is de pilotperiode ten einde gekomen en hebben Staatsbosbeheer en
gemeente Nissewaard hun bevindingen geëvalueerd.
Algemeen
De toezichthouders van Staatsbosbeheer hebben de camperlocatie regelmatig bezocht en
gesproken met de gebruikers. Er stonden regelmatig drie of vier campers terwijl er maar
twee camperplaatsen zijn aangewezen. De gebruikers zijn doorgaans mensen die de rust en
natuur op zoeken. Ze zijn blij met de eenvoudige inrichting van de plek en geven aan niet
meer te komen indien het betaalde plekken worden.
Het algemene beeld daarmee is dat de camperplaatsen voorzien in een behoefte, te meer
daar ook bekend is dat op internet een georganiseerd platform bestaat waar mensen die in
het wild willen kamperen (zonder kosten) elkaar op de hoogte houden van plekken. De
plaatsen kunnen nog beter functioneren als een aanvulling op het aanbod van campings
door de maximale verblijftijd te beperken tot 48 uur in plaats van 72 uur.
Vindbaarheid
Veel bezoekers van de pilotlocatie vinden de plek via een app, o.a. de app Park for Night,
Campercontact en de website van de NKC. Daarbij is gebleken dat dat er een uitwaaier
effect ontstaat op het moment dat de camperplaatsen in de Bernisse bezet zijn. Het komt
voor dat bezoekers die niet meer op de camperplaatsen terecht kunnen een
overnachtingsplek opzoeken op een parkeerterrein in de omgeving. Dit vraagt extra
handhavingsinspanning.

Overlast
De gebruikers die de toezichthouders van Staatsbosbeheer gesproken hebben zeggen geen
overlast te hebben ervaren tijdens hun overnachtingen. Kanttekening hierbij is dat in de
lokale pers een artikel is verschenen waarin een gebruiker aangeeft wel overlast te hebben
ervaren, maar dat lijkt terug te voeren te zijn op één incident. De gebruikers geven verder
aan dat zij openbare verlichting op de locatie niet missen maar dat zij het wel als prettig
ervaren dat er regelmatig politie en/of BOA’s rondrijden.
De toezichthouders van Staatsbosbeheer hebben aangegeven meer overlast c.q. illegale
activiteiten te verwachten indien de camperplaatsen jaarrond beschikbaar zijn. Voorgesteld
wordt de camperplaatsen alleen gedurende het recreatieseizoen open te stellen.
Inrichting
Aanvankelijk was het plan de camperplaatsen na afloop van de pilot in te richten met een
gesloten verharding, zoals stelconplaten De bezoekers blijken echter juist interesse te
hebben voor de eenvoud van de locatie. Voorgesteld wordt dan ook om hiervan af te zien.
Verder hebben de gebruikers de volgende wensen geuit:
- Meer vuilnisbakken;
- Hondenpoepzakjes;
- Informatieborden met bijv. waar in de buurt winkels en horeca zijn en wanneer/waar
in de buurt markten en evenementen zijn.
Voorstel
Gelet op het succes van de pilot wordt voorgesteld deze als volgt te continueren:
- Uitbreiding naar vier plaatsen, in plaats van de huidige twee plaatsen;
- Overnachten blijft alleen mogelijk gedurende de periode 1 april t/m 30 oktober, de
maximale verblijftijd wordt aangepast naar 48 uur in plaats van 72 uur;
- De huidige halfverharding met het normale onderhoudsregime wordt gehandhaafd;
- Er worden twee extra afvalbakken toegevoegd (dus bij iedere camperplaatsen één
afvalbak);
- Er worden twee extra borden toegevoegd (dus bij iedere camperplaats één bord),
bestaande uit een bord met P en een symbool van camper, daarnaast vier nieuwe
onderborden met de tekst ‘max. 48 uur’ en ‘1 april t/m 30 oktober’;
- Bij de ingang van het terrein wordt een informatiepaneel geplaatst met daarin
informatie over omliggende horeca en recreatie;
- De pilot wordt jaarlijks met de toeristisch-recreatieve sector geëvalueerd.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De kosten voor het aanpassen van de inrichting van de camperplekken wordt bekostigd uit
de reguliere budgetten. De personele inzet die nodig is om toezicht te houden op de locatie
zal mogelijk enigszins toenemen als gevolg van het beperken van de maximale verblijfsduur.
Vooralsnog wordt ook hiervoor er van uit gegaan dat de hiermee gemoeide kosten
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opgevangen kunnen worden binnen de reguliere budgetten. Onderzocht wordt of de
handhavingsinspanning gereduceerd kan worden door de inzet van ondersteunende
technische hulpmiddelen, zoals registratie via een QR-code (zonder kosten voor de
bezoekers).
6. COMMUNICATIE
Bij het opstellen van de evaluatie is restaurant De Pannenkoekenbakker gevraagd naar hun
ervaringen. Zij hebben hierop aangegeven dat zij geen overlast hebben ervaren van de pilot.
TOP Voorne-Putten heeft naar aanleiding van de evaluatie input geleverd die verwerkt is in
het voorstel.
Op het te plaatsen informatiepaneel wordt opgenomen waar men bij ondernemers kan
overnachten (met QR naar de campings/camperplaatsen pagina op de website
www.opvoorneputten.nl)
De continuering van de pilot op de locatie Stompaardsedijk en de uitbreiding van twee naar
vier plekken zal door middel van een persbericht worden gecommuniceerd.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer, in samenwerking met gemeente Nissewaard.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing
Hoogachtend,

R. ‘t Hoen
Bestuurssecretaris
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