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Soesterberg, 18 maart 2021
Betreft: Campers, de snelst groeiende vorm van toerisme

Geachte heer, mevrouw,
Reizen met de camper is de snelst groeiende vorm van toerisme. ‘Camperen’ zit al jaren in de
lift met een groei van 71 procent in de laatste tien jaar. In de coronaperiode in 2020 was dit nog
sterker: meer mensen dan ooit kochten vorig jaar een camper. Ook na corona verwachten we
verdere groei in zowel het aantal reizen als het bezit van campers. Dat is fijn voor het lokale
toerisme omdat camperaars het leuk vinden om het hele land door te reizen. Ze besteden hun
geld ook graag bij lokale bedrijven en zo helpen zij sectoren die hard door corona zijn getroffen
uit het dal te trekken. Zie voor meer informatie over campers bijgaande infographic.
Echter, er liggen twee drempels op de weg naar verdere groei, namelijk het grote gebrek aan
camperplaatsen en het tekort aan camperstallingen. Gemeenten kunnen deze drempels
verlagen. Uw partij kan daarbij helpen door onderstaande standpunten op te nemen in uw
basisprogramma voor GR2022 of deze brief door te sturen aan uw lokale
programmacommissies.
Het grote gebrek aan camperplaatsen speelt zich met name af rond de grotere steden.
Camperplaatsen zijn speciale plekken waar alleen campers kunnen staan, vaak op een plek die
handig is voor bezoekers aan een centrum, attractie of natuurgebied. Ongeveer de helft van de
camperaars heeft een voorkeur om op camperplaatsen te overnachten. Ze vinden het leuker om
in een kleinere en minder druk omgeving te verblijven en hebben niet alle diensten van een
camping nodig (want bijna alle campers hebben eigen douche en toilet). In het buitenland zijn
er ook vaak camperplaatsen dicht bij het centrum van steden (of bij openbaar vervoer) voor
camperaars die de stad willen bezoeken voor een paar dagen. Vooral aan zulke camperplaatsen
is meer behoefte. Gemeenten kunnen in deze situatie zorgen voor meer camperplaatsen door
ofwel zelf camperplaatsen te realiseren en daarbij een beheerder te zoeken, ofwel (startende)
ondernemers te stimuleren en faciliteren om camperplaatsen bij een grote(-re) kern te
realiseren.
Campers zijn niet altijd onderweg. Eigenaren maken graag gebruik van stallingen wanneer ze
niet op pad zijn. Daarbij stuiten ze echter op het tekort aan camperstallingen. De helft van de
campereigenaren beschikt niet over voldoende ruimte voor een deugdelijke stalling op het
eigen perceel. Dit tekort bestaat vooral in de Randstad en in Limburg.

Dit betekent dat mensen onnodige kilometers rijden om bij de stalling en hun camper te komen,
soms zelfs naar het buitenland, of zelfs tegen de Algemene Plaatselijke Verordening in ergens in
de buurt parkeren.
Dit tekort is jammer, want camperstallingen kunnen juist een inkomstenbron vormen voor
inwoners met extra loodsen op hun terreinen, zoals bijvoorbeeld boeren. Ze hebben daarvoor
weinig startkapitaal nodig terwijl campers stallen voorkomt dat gebouwen worden
verwaarloosd of gebruikt gaan worden voor illegale activiteiten. Gemeenten kunnen daarbij
helpen door deze stallingen toe te staan in omgevingsplannen en door vergunningenbeleid
daarop voor te bereiden. Ook kunnen gemeenten agrariërs die (door de stikstofcrisis) willen
stoppen of zoeken naar neveninkomsten wijzen op het stallen van campers als oplossing voor
hun lege stallen of loodsen.
Mocht u meer informatie over wat campers en camperaars nog meer kunnen betekenen voor
gemeenten, kijk dan in bijgaande infographic, op Camperplaats beginnen, hoe doe je dat? (nkc.nl) of neem contact op met Projectbureau Camperplaatsen via camperplaatsen@nkc.nl. Zij
kunnen u ook meer vertellen over de NKC, Europa’s grootste camperclub, als een van de snelst
groeiende verenigingen van Nederland en hoe wij de belangen van ruim vier miljoen camperaars
in binnen- en buitenland behartigen.
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Bijlage: Infographic ‘Waarom meer camperplaatsen?’

