
stichting vrije recreatie

broekseweg 75
4231VD Meerkerk , j „ ,. ., *, ., , ., ^
Tel. 0183-352741 Aan de Besturen van de Nederlandse Gemeenten,
Fax 0183-351234 de Leden van de Raad en de Gemeenteambtenaren
Postbank 2166 ioo belast met het beleid t.a.v. kamperen bij boer en
E-maii: iNFOosvuNL particulier.

Meerkerk, februari 2008

Geachte Besturen, Leden van de Raad en Gemeenteambtenaren,

De toekomst van het kamperen bij boer en particulier is onlosmakelijk verbonden met
de toekomst van het platteland en de agrarische sector.
Reden voor de Stichting Vrije Recreatie (SVR) om World Leisure International Centre of
Excellence (WICE) aan de Wageningse Universiteit te vragen een zo kort en krachtig
mogelijke verkenning te doen over de te verwachten ontwikkelingen in de agrarische
sector en aan te geven wat de gevolgen van die ontwikkelingen zouden moeten zijn
voor beleid ten aanzien van het kamperen bij boer en particulier in het buitengebied.

Deze opdracht heeft geresulteerd in een nota van slechts vier (!) pagina's die wij u
hierbij (met toch de nodige zorg) aanbieden. Volgens WICE zijn de gevolgen van de in
de komende 15 tot 20 jaar voor de agrarische sector te verwachten ontwikkelingen
voor het te voeren beleid ten aanzien van kamperen bij boer en particulier in het
buitengebied "aanzienlijk en ingrijpend".

Omdat de SVR ervan uitgaat, dat ook voor u "regeren vooruitzien" is, vertrouwen wij
erop, dat ook uw beleid ten aanzien van kamperen bij boer en particulier in uw K>
buitengebied, met het oog op de toekomst, gericht is op het bieden van "ruim baan |
voor boeren en buitenlui". §

Wij hebben geconstateerd dat slechts een zeer kleine minderheid van alle gemeenten
klaar is met de regelgeving ten aanzien van kamperen bij boer en particulier in het
buitengebied, welke regelgeving volgens de wet eigenlijk op l januari 2008 klaar had
moeten zijn.
Wij begrijpen dat, want het gaat om een zeer ingewikkelde problematiek, waarmee de
SVR evenwel inmiddels bijna 40 jaar ervaring heeft.

z.o.z.



Wij weten dat wij hiermee voorgaande berichten herhalen, maar willen u opnieuw
verzekeren, dat de SVR die bijna 40-jarige ervaring graag ter beschikking stelt aan wie
daarvan gebruik wil maken.
Dat kan echter alleen, als de SVR geïnformeerd wordt over hoe de zaken ervoor staan
en als de SVR, zoals begrijpelijkerwijs steeds vaker gebeurt, door belanghebbenden
wordt uitgenodigd om actief mee te denken.
Wij zijn daar graag toe bereid en verzoeken u bijgaand formuliertje, waarvan de
invulling niet meer dan twee minuten vraagt, in te vullen en naar ons op te sturen.
Mocht u van mening zijn dat uw antwoord op onze vragen bepaalde toelichting behoeft,
verzoeken wij u dat op de achterzijde van het formulier aan te geven. Her zou ons
helpen ons optimaal op het overleg te kunnen voorbereiden.

Natuurlijk zijn wij, ook zonder toelichting, graag bereid naar u toe te komen voor
overleg over de in ontwerp al gemaakte en/of nog te ontwerpen regelingen voor
kamperen bij boer en particulier in het buitengebied. Bijzonder geïnteresseerd zijn wij
naar uw vorderingen met het maken van bedoelde regelingen.

Wij nemen aan dat de toekomst van het buitengebied ook u na aan het hart ligt en
verzoeken u daarom beleefd maar dringend aan ons verzoek om invulling van ons
vragenformulier te voldoen
Wanneer daaruit blijkt dat u van mening bent dat wij u behulpzaam kunnen zijn bij de
formulering en vaststelling van uw beleid ten aanzien van kamperen bij boer en
particulier in het buitengebied, nemen wij op korte termijn contact op met de
betreffende functionaris.

Met vriendelijke groeten,
STICHTING VRIJE RECREATIE

f. van den Berg Leo Kloosterman
voorzitter secretaris

bijlagen:
- notitie "Ruim baan vor boeren en buitenlui"
- verzoek om informatie



VERZOEK OM INFORMATIE

De Stichting Vrije Recreatie is bijzonder geïnteresseerd in de
vorderingen van de individuele gemeenten in Nederland

ten aanzien van gemaakte ofte maken regelingen
voor kamperen bij boer en particulier in het buitengebied.

Gemeente:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Slechts een drietal vragen en een aanbod:

1 — heeft uw gemeente, nu de Wet op de Openluchtrecreatie is
vervallen, haar kampeerbeleid aangepast? Ja - Neen

2 — heeft u uw bestemmingsplan reeds gereed? Ja - Neen

3 — heeft u daarin onze aanbeveling tot verruiming van het
kleinschalig kamperen bij boer en particulier aangepast
of bent u daartoe bereid? Ja - Neen

Ons aanbod, uw antwoord:

Wij zijn graag bereid u in deze ingewikkelde problematiek
bij te staan en daartoe met u in overleg te treden.
Stelt u prijs op onze ervaringsinbreng? Ja - Neen

Ingevuld en verzonden door:

Afdeling:

Contactpersoon:

Functie:

Telefoon:

Email adres:

Het bestuur van de Stichting Vrije Recreatie garandeert
vertrouwelijke behandeling van de door de gemeente aangeleverde

stukken.

S.V.D. inzenden naar
Stichting Vrije Recreatie, Adviseringsteam

Broekseweg 75, 4231VD Meerkerk
of email naar: info@svr.nl
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Notitie over DE TOEKOMST VAN HET BUITENGEBIED, in januari 2008 uitgebracht aan
de Stichting Vrije Recreatie (SVR) te Meerkerk door World Leisure International Centre of
Excellence (WICE) verbonden aan de Universiteit van Wageningen (WU).

Ten geleide
Met de afschaffing van de Wet op de Openluchtrecreatie ligt de verantwoordelijkheid voor de
regelgeving aangaande het kamperen bij boer en particulier bij de gemeenten. Omdat de toekomst
van het kamperen bij boer en particulier en die van het platteland onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, zouden verwachtingen over en visies op de toekomst van het platteland een
belangrijke rol moeten spelen in die regelgeving. Maar hoe ziet die toekomst eruit en hoe komt
de voor regelgeving relevante informatie daarover bij de gemeenten?
De Stichting Vrije Recreatie (SVR) heeft gemeend het tot haar taak te moeten rekenen om deze
informatie aan de gemeenten en andere belanghebbenden en belangstellenden aan te leveren. Dit,
onder meer, als uitvloeisel van het streven van de SVR om zoveel mogelijk behulpzaam te zijn bij
de tot stand koming van een goed onderbouwd en verantwoord beleid voor het kamperen bij boer
en particulier in het buitengebied. Het is deze taakopvatting van de SVR die er eind december
2007 toe heeft geleid dat de SVR aan World Leisure International Centre of Excellence (WICE),
verbonden aan de Universiteit van Wageningen (WU), heeft gevraagd, om een zo kort en krachtig
mogelijke notitie aan haar uit te brengen over de toekomst van het platteland en om daarbij, waar
mogelijk, aan te geven wat de gevolgen van de te verwachten ontwikkelingen zijn voor regelgeving
aangaande het kamperen bij boer en particulier in het buitengebied. De notitie is eind januari
door WICE aan de SVR uitgebracht.

DE TOEKOMST VAN HET BUITENGEBIED: RUIM BAAN VOOR BOEREN EN
BUITENLUI

Regeren is vooruitzien.
Dat geldt ook voor door gemeenten te treffen regelingen voor hun buitengebied, waaronder
regelingen voor kamperen bij boer en particulier. Ook die regelingen dienen mede te steunen op
inzichten in te verwachten ontwikkelingen. Wat staat de agrarische sector in het buitengebied te
wachten en hoe kunnen gemeenten daar het beste op inspelen via hun regelgeving?

Zeker is, dat - wat het boerenbedrijf betreft - de al lang geleden begonnen schaal-vergroting door
zal gaan. Om economische redenen, maar ook in verband met het milieu, ligt de toekomst van de
agrarische sector bij megabedrijven.
Aan de Wageningse Universiteit wordt als vaststaand feit al aangenomen, dat ontwikkelingen in
de richting van varkenshouderijen met minimaal 100.000 varkens en rundveebedrijven met 10.000
runderen of meer realiteit zullen worden. Ontwerpen voor kippenflats met minimaal l .500.000
dieren liggen klaar. Realisatie is een kwestie van tijd.



De megabedrijven zijn energieneutraal: ze voorzien, via warmtewisselaars, biogas-installaties
en windmolens in hun eigen energiebehoeften. Ook hebben zij hun eigen
waterzuiveringsinstallaties.
Voer wordt vanuit eigen productiebedrijven in binnen- en buitenland in bulk aangevoerd en het
vlees wordt in eigen slagerijen pasklaar gemaakt voor de consument. Van de onvermijdelijke
restproducten wordt de bruikbare massa in ingedikte vorm in eigen land gedistribueerd of
wordt geëxporteerd. Voor onbruikbare restproducten wordt naar nieuwe toepassingen gezocht,
maar zo-lang die niet gevonden zijn, verdwijnen ze in de verbrandingsovens.

De drijvende kracht achter dit proces van schaalvergroting is de noodzaak in het huidige
economische stelsel om concurrerend te produceren.
En wat geldt voor de dierenhouderij, geldt ook voor de landbouwsector.

De gevolgen voor boer en burger in het buitengebied zijn voorspelbaar.
Wie de schaalvergroting niet bij kan houden valt af. Te verwachten is, dat in de komende 20 jaar
het aantal zelfstandige boerenbedrijven met nog eens 60% zal afnemen. Dat heeft, bij ongewijzigd
beleid, enorme gevolgen voor het buitengebied.
- Bedrijven die in het megageweld economisch niet langer houdbaar blijken, zullen worden

opgeslokt door megabedrijven, geleid door besturen en managers.
- Bij ongewijzigd beleid zullen duizenden - nu nog beeldbepalende - boerenbedrijven uit het

landschap verdwijnen en zullen hun bewoners, maar zeker hun nakomelingen en gedachte
opvolgers, letterlijk de wijk nemen naar dorpen en steden.
Het Franse schrikbeeld van leeggelopen en verrommeld platteland dient zich aan.

- Veel van de boeren en buitenmensen, die hun bedrijf noodgedwongen moeten verlaten, zullen
kunnen leven van de opbrengsten van de verkoop van hun erf en hun productierechten aan de
megabedrijven.
Een groeiend aantal van hen echter zal een beroep moeten doen op sociale voorzieningen en
uitkeringen.

- Ongewijzigd beleid - d.w.z. "beleid dat niet inspeelt op toekomstige ontwikkelingen"- legt een
bom onder de gemeentelijke budgetten.

Tenzij
Ja, tenzij het beleid tijdig - dat wil zeggen nu - wordt bijgesteld en de bestuurders creatief op de
huidige ontwikkelingen inspelen.

Wat moet er gebeuren?
Kort gezegd: nodig is, durf en visie (zie kader aan het eind van deze notitie), opdat er opnieuw
ruimte wordt gemaakt voor functiewijzigingen in het buitengebied.
In de toekomst kan de voornaamste functie van het platteland niet langer zijn "dat het voorziet in
de voedselvoorziening". Wil men leegloop en verloedering voorkomen, dan zal er ruimte moeten
worden gemaakt voor andere economische activiteiten. Megabedrijven uitgezonderd, zullen
agrarische activiteiten meer en meer de functie krijgen van nevenbedrijfstak.
De toekomst voor boer en buitenlui ligt in het combineren van kleinschalig, veelal ecologisch-
biologisch boeren enerzijds met anderzijds met het vervullen van andere functies, zoals:
natuurbehoud, landschapsbeheer, recreatie, educatie, zorg en dienstbaarheid aan de stedeling.

Verruiming van het faciliterend beleid is noodzakelijk.
De nu vast te leggen gemeentelijke regelingen dienen die functieverschuivingen mogelijk te
maken. Welke van de combinaties door boer en burger gekozen wordt kan het beste aan henzelf
worden overgelaten. Er is een veelheid aan opties mogelijk, die elk voor zich bijdragen aan de



duurzame instandhouding van het platteland en de economische dynamiek en leefbaarheid van het
buitengebied.
Op de gemeenten rust de dankbare taak om die overgangen zoveel mogelijk te stimuleren, onder
meer via actieve communicatie over de nieuwe wegen die ingeslagen kunnen worden. Dat vraagt
om het scheppen van gunstige randvoorwaarden en maximale deregulering.
Geef de boer de ruimte en help hem die zo goed mogelijk te benutten.

Dat geldt ook voor regelingen betreffende het kamperen bij boer en particulier in het buitengebied.
Gemeenten, die de zaken bij het oude willen houden - dat wil zeggen: onverkort de regelingen van
de oude en niet voor niets afgeschafte Wet op de Openluchtrecreatie willen doorvoeren in de
nieuwe regelingen - hebben onvoldoende oog voor de nieuwe omstandigheden, waaronder boeren
en buitenlui hun bepalende rol in de vormgeving aan het platteland waar kunnen maken, voor hun
economische toekomst en voor hun deelname aan en actief functioneren in de locale en regionale
gemeenschap.
Dergelijke besturen spannen het paard achter de wagen en de gevolgen daarvan zullen spoedig,
ook financieel, voelbaar zijn.

Geef boeren en buitenlui de ruimte
Stimuleer boeren en buitenlui om alternatieve beleidsopties en -trajecten in te gaan en te
realiseren. De al langer in gang gezette ontwikkelingen in de agrarische sector waarvan zojuist
enkele contouren zijn geschetst en waarvan voortgaande schaalvergroting de belangrijkste is,
vragen om durf en om een visie op de toekomst.

Aansluiting bij andere ontwikkelingen.
Ontwikkelingen als boven aangegeven, sluiten ook nauw aan bij andere nu waarneembare
maatschappelijke verschijnselen en tendensen, zoals daar zijn:
- vergrijzing van de bevolking, die tot gevolg heeft dat mensen hun vertier en vermaak dichter

bij huis zoeken
de onweerlegbare positieve invloed van verblijven en meehelpen op een boerderij door mensen
die zorg behoeven
de aan klimaatverandering gekoppelde noodzaak om het maken van verre reizen per vliegtuig
te ontmoedigen

- de in allerlei onderzoek gebleken gunstige invloed (vooral voor kinderen) van het verblijven in
een natuurlijke omgeving voor de ontplooiing van een evenwichtige, aangename en
constructieve persoonlijkheid
de effectieve bestrijding van de - via actieve deelname en ervaring en via educatie - bij
stadskinderen blijkbaar levende gedachte dat "melk in een fabriek wordt gemaakt en uit een
pak komt",

Verzet de bakens nu.
De gezegende werking van het verblijven in het buitengebied op de mens kan nauwelijks worden
overschat en het is, onder het gesternte van voortschrijdende schaalvergroting, nu de tijd om de
bakens te verzetten.
Dat kan via een verstandig en toekomstgericht regelgevingsbeleid, ook ten aanzien van het
kamperen op bestaande en gewezen boerenbedrijven en bij burgers in het buitengebied.

- Versoepel de regel dat het "boeren" hoofdactiviteit dient te zijn.
Sta hen 25 kampeermiddelen toe.
Stimuleer openstelling en toegankelijkheid van het platteland voor stedelingen, in het
bijzonder ook voor stadskinderen.

- Betrek hen, waar mogelijk, bij de kleinschalige agrarische activiteiten, zoals het adopteren van
dieren, maar ook bij het oogsten voor eigen gebruik.



Honoreer natuureducatieve initiatieven en inspanningen van boeren en buitenlui op het vlak
van het realiseren van duurzame ontwikkeling van natuurbehoud en van landschapsinrichting
en -verfraaiing.

- Zoek naar dwarsverbanden tussen de agrarische sector en andere maatschappelijke sectoren en
optimaliseer zodoende het gebruik van uw buitenruimte!

WICE wenst de gemeentebesturen en hun beleidsmedewerkers veel wijsheid toe in het proces
van ontwerp en accordering van nieuwe, werkelijk toekomstgerichte regelingen voor de
agrarische sector in het algemeen en voor het kamperen bij boer en particulier in het
buitengebied in het bijzonder.

1968. De agrarische sector zit in de malaise. Op een vergadering van een landbouw-organisatie
houdt een boer uit Meerkerk een pleidooi voor functieverruiming van het platteland. Hij pleit voor
kamperen bij de boer. Hij wordt hartelijk uitgelachen en hem wordt bijna de deur gewezen.
Nu, bijna 40 jaar later, leidt de boer een organisatie van 2000 kampeerboeren in binnen- en
buitenland, waar jaarlijks rond 1.250.000 recreanten hun vakantie doorbrengen.
De naam?: Willem van den Berg. De organisatie?: Stichting Vrije Recreatie.

Durf en visie maakten toen het verschil.
Daaraan is, met het oog op de toekomst, ook nu grote behoefte.

Voor meer informatie over deze notitie, contact:

Stichting Vrije Recreatie of World Leisure International Centre of Excellence
Adviseringsteam "Gaia" Gebouw, Universiteit Wageningen

Broekseweg 75 Droevendaalseweg 3
4231 VD Meerkerk 6708 PB Wageningen

Tel: 0183 - 352741 Tel: 0317 - 484414 (secretariaat)
Email: info@svr.nl Email: office.wice@wur.nl


