
Van: NKC Office 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 11:44
Onderwerp: Uitnodiging college en raad (bezoek stand bij VNG jaarcongres/realiseren 
camperplaatsen)

Geachte heer, mevrouw,
 
Is uw gemeente klaar om de snelst groeiende groep toeristen te ontvangen? 

Graag nodigt de NKC, de grootste campervereniging in Europa, vertegenwoordigers van uw college,
raadsleden en ambtenaren uit om tijdens het VNG Congres op 28 en 29 juni te Hoorn kennis te
maken met de interessante doelgroep van 160.000 camperbezitters. Camperaars die uw gemeente
heel graag willen bezoeken.
 
U vindt de NKC op het beursplein, stand nummer 55.
 
Waarom zijn bezitters van campers voor uw gemeente interessant? Het ‘camperen’ zit al jaren in de
lift:  het  aantal  campers  in  ons  land  is  in  tien  jaar  verdubbeld  naar  160.000  campers  en  we
verwachten  een  nog  verdere  groei  in  zowel  het  aantal  reizen  als  het  bezit  van  campers.  Ook
buitenlandse camperaars komen graag naar ons land, en naar uw gemeente.
 
Het lokale toerisme in uw gemeente heeft baat bij camperaars: 

 Camperaars besteden gemiddeld 60 euro per dag bij lokale bedrijven
 Camperaars recreëren het hele jaar door, dat is goed voor de spreiding van het toerisme
 Camperaars bezoeken graag culturele voorzieningen

 
Echter,  er  liggen  twee  drempels  op  de  weg:  het tekort aan  camperplaatsen  en  het tekort aan
camperstallingen.
 
Uw gemeente kan deze drempels verlagen door:
 

1. Investeer in camperplaatsen
Camperplaatsen zijn speciale plekken waar alleen campers mogen staan en overnachten. De helft
van de camperaars vindt het prettig om in een kleine, minder drukke omgeving te verblijven en
hebben niet alle diensten en voorzieningen (toilet, afvalwater etc) van een camping nodig. Bovendien
zijn  veel  campings  in  de  wintermaanden  gesloten.  Inmiddels  bieden  al tientallen  gemeentes
camperplaatsen aan die het gehele jaar open zijn. Om tegemoet te komen aan de enorme groei is
uitbreiding hard nodig.
 
Uw  gemeente kan  zelf  camperplaatsen  realiseren  of  (startende)  ondernemers  stimuleren  en
faciliteren. 
 

1. Sta camperstallingen toe
Camperbezitters gebruiken stallingen wanneer ze niet op pad zijn. Er is echter een tekort aan 
stallingruimten, vooral in de Randstad. Dat betekent vaak onnodige kilometers rijden om bij een 
stalling te komen. We zien helaas ook dat campers tegen de APV in, in de buurt parkeren. Dat zijn 
ongewenste situaties. Camperstallingen zijn een interessante economische activiteit voor inwoners 
en ondernemers met loodsen, denk ook aan agrariërs. Er is weinig startkapitaal voor nodig terwijl het



stallen van campers en andere kampeermiddelen voorkomt dat gebouwen worden verwaarloosd of 
gebruikt gaan worden voor illegale activiteiten. 
 
Uw gemeente kan stallingen toestaan in omgevingsplannen en door vergunningenbeleid daarop 
voor te bereiden. Ook kunt u agrariërs wijzen op het stallen van campers als oplossing voor lege 
stallen of loodsen.
 
Overigens, de NKC ondersteunt uw gemeente graag (en gratis!) bij het realiseren van camperplaatsen
en stallingen. Daarvoor hebben wij een speciaal team met adviseurs in huis die alles weten over het 
ontwikkelen en realiseren ervan, inclusief de mogelijkheden die de wet markt en overheid biedt.
 
Wij nodigen u dan ook graag uit om met onze adviseurs camperplaatsen en camperstallingen in 
gesprek te gaan tijdens het VNG Congres te Hoorn.
Of kijk op onze website voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Stan Stolwerk
Directeur bestuurder
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