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Raadsvergadering d.d. 25 maart 2008 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 maart 2008 
 
Onderwerp: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening 2005  
 
Portefeuillehouder: mr. ing. J.D. Frieling 
Behandelend ambtenaar:  mw. drs. E.D.F. de Boer 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 887 
E-mail adres:  e.d.f.de.boer@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit: De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005 als gevolg 

van de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie vast te stellen 
overeenkomstig het aangehechte besluit. 

 
Bijlagen:  
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Model APV Vereniging van Nederlandse Gemeenten (ter inzage) 

 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Sinds 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) ingetrokken. Deze wet bevatte een al-
gemeen verbod voor het recreëren buiten reguliere recreatieterreinen. Kortweg gesteld heeft de intrekking 
tot gevolg dat er geen landelijke kampeerregeling meer bestaat en dat de gemeente zelf vorm moet geven 
aan het kampeerbeleid. Met de vaststelling van de beleidsnotitie ‘Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’ in 
uw vergadering van 26 juni 2007 is daartoe een belangrijke aanzet gegeven. Daarnaast vormt het be-
stemmingsplan sinds de intrekking van de WOR meer nog dan voorheen het centrale juridische instru-
ment om het gemeentelijk kampeerbeleid vorm te geven. Onder meer gelet hierop is in het kader van het 
project Actualiseren en Digitaliseren van Bestemmingsplannen het bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieter-
reinen Tynaarlo’ in procedure gebracht.  
 
Omdat met het intrekken van de WOR het verbod op kamperen buiten kampeerterreinen komt te verval-
len, is het aan uw raad een regeling te treffen om te voorkomen dat overal in onze gemeente, ook waar 
dat niet wenselijk is, gerecreëerd kan worden. Een regeling in de APV, naar een model van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, is het meest geschikte juridische instrumentarium om te regelen dat het 
recreëren buiten een regulier recreatieterrein in het algemeen verboden is. In verband hiermee stellen wij 
u voor een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005 vast te stellen, overeenkomstig het 
aangehechte besluit. 

Vervolgprocedure 

De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening zal, na instemming van uw raad, gepubliceerd 
worden in de Oostermoer/Noordenveld. Deze wijzigingsverordening treedt daags na de bekendmaking in 
werking. 

Financiële consequenties 

Geen. 
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Gevraagd besluit 

De wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005 als gevolg van de intrekking van de Wet op 
de Openluchtrecreatie vast te stellen overeenkomstig het aangehechte besluit. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
J. Rijpstra, burgemeester. 
 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


