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ADVIES
1. In te stemmen met het aanwijsbesluit om alle wegen (incl. parkeerplaatsen) binnen de bebouwde
kommen aan te wijzen als gebied waar het niet is toegestaan om langer dan op drie
achtereenvolgende dagen voor in de nota genoemde voertuigen te plaatsen of te hebben.
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Samenvatting
In de afgelopen jaren is het steeds vaker voorgekomen dat kampeermiddelen en vergelijkbare voertuigen
in de openbare ruimte worden gestald met overlast op het gebied parkeerdruk, uiterlijk, veiligheid en
onderhoud. Veranderingen in de jurisprudentie hebben ertoe geleid dat de APV niet meer sluitend is op
het gebied van het langdurig stallen van een camper, caravan, kampeerwagen, aanhanger of oplegger in
de openbare ruimte. Zodoende is een gat ontstaan in de toezichts- en handhavingsmogelijkheden. Dit
besluit dicht het gat door alle bebouwde kommen in de gemeente Venray aan te wijzen als een gebied
waar het niet is toegestaan om ”kampeermiddelen en andere voertuigen die voor recreatie of anderszins
voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te
plaatsen of te hebben, een en ander als bedoeld in artikel 5.6, lid 1 aanhef en onder a. APV”.
Het voorziet in de mogelijkheid op te treden tegen deze overlast en excessief gebruik van dergelijke
objecten in de openbare ruimte, maar geeft ook de mogelijkheid om onder voorwaarden maatwerk te
bieden voor uitzonderingen. Dit omdat wegen over het algemeen niet ingericht zijn op het structureel
stallen van kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatief gebruik of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden. Met als gevolg dat naar het oordeel van het college sprake is van buitensporigheid
met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijkheid met het oog op het uiterlijk
aanzien van de gemeente.

Beoogd resultaat
Het realiseren van een evenwichtige verdeling van de beschikbare parkeerruimte en het realiseren van
ordentelijk uitstraling van het aanzien van de gemeente.

Argumenten
1.1

Tegengaan van overlast door stallen van kampeermiddelen en andere voertuigen vanwege schaarse
parkeerruimte en uiterlijk aanzien van de gemeente
In woongebieden wordt over het algemeen een hoge parkeerdruk ervaren en eveneens is de
openbare ruimte niet ingericht op het structureel stallen van recreatieve voertuigen.
In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat voertuigen zoals campers en caravans voor
recreatiedoeleinden drie dagen voor vertrek en na aankomst bij de woning moeten kunnen
parkeren.

1.2

Tegengaan van excessief gebruik
Het excessieve van het hier bedoelde parkeren is in de eerste plaats gelegen in het buitensporige
gebruik van parkeerruimte dat daarmee gepaard gaat. Daarnaast is dat het ontsieren van het
uiterlijk aanzien van de gemeente door het gedurende langere tijd plaatsen van dergelijke
voertuigen. Het plaatsen of hebben gedurende ten hoogste drie (achtereenvolgende) dagen wordt
niet verboden, zodat de betrokkenen de gelegenheid hebben hun kampeerwagen, caravan of
camper voor een te ondernemen reis gereed te maken, respectievelijk na de reis op te ruimen.

1.3

Kunnen regelen van maatwerk voor uitzonderingen
Op grond van lid 2 van artikel 5:6 APV kan ontheffing van dit verbod worden verleend, bijvoorbeeld
ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden door bedrijven waarbij voertuigen
(aanhangers, keetwagens en dergelijke) langere tijd moeten worden geparkeerd.
Deze uitzondering geeft de mogelijkheid om verzoeken voor het langer stallen van
kampeermiddelen en of aanhangers te reguleren onder voorwaarden.
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Risico’s
-

-

Mogelijk zal er een beleidslijn gemaakt moeten worden waarin exact wordt aangegeven onder
welke voorwaarden een ontheffing kan worden verleend. De inschatting nu is dat de uitzonderingen
minimaal voorkomen en dat er altijd sprake is van maatwerk en daarom gaan we nu nog niet uit
van een noodzakelijke beleidslijn.
Mogelijk zal er een protocol gemaakt moeten worden als burgers veelvuldig geen opvolging geven
aan het artikel. Het protocol legt dan vast op welke wijze “standaard” gehandeld wordt. Voorlopig
gaan we er ter goeder trouw vanuit dat een nader protocol niet noodzakelijk is, omdat burgers
opvolging geven aan het handelen van een boa.

Kanttekeningen
1.1

1.2

Bij het niet overnemen van het advies blijven we in de openbare ruimte parkeermiddelen en andere
voertuigen tegenkomen die al geruime tijd op dezelfde plek staan. Hierdoor ontstaat verloedering
van het straatbeeld, geeft het de bewoners een onveilig gevoel en wordt er onnodig parkeerruimte
ingenomen.
Door veranderende jurisprudentie is de aard van het APV artikel veranderd. Daardoor ontstaat er
een situatie waarbij bij het niet aanwijzen van een gebied er formeel dus geen mogelijkheid meer
om op te treden tegen het langdurig stallen van o.a. kampeermiddelen. Hierdoor ontstaan situaties
zoals hiervoor is aangegeven.

Communicatie
Dit besluit zal op gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt en gepubliceerd.

Financiële gevolgen
Geen.

Personele/organisatorische gevolgen
Het zal weinig gevolgen hebben voor de personele inzet.

Juridische gevolgen
Geen.

Rechtmatigheid
N.v.t.

Fatale termijnen
Geen.

Vervolgtraject besluitvorming
Geen.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1.

Aanwijsbesluit kampeermiddelen en andere voertuigen.

Naslagwerk
Geen.
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Het college van burgemeester en wethouders van Venray,
Overwegende,
-

dat er in woongebieden over het algemeen een hoge parkeerdruk wordt ervaren;

-

dat het uiterlijk aanzien van de gemeente en de wegen over het algemeen niet ingericht
zijn op het structureel stallen van kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatief
gebruik of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden;

-

dat het college op de weg gelegen plaatsen kan aanwijzen waar het met het oog op de
verdeling van beschikbare parkeerruimte of in het belang van het uiterlijk aanzien van de
gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, verboden is om kampeermiddelen en
andere voertuigen die voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden
worden gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen buiten de daarvoor bestemde
wegen of plaatsen te laten staan of te hebben;

-

dat het derhalve wenselijk is artikel 5:6 onder a. van de APV nader te concretiseren.

besluit:
Op grond van artikel 5:6 van de APV onder a., alle wegen (incl. parkeerplaatsen) als bedoeld in de
Wegenverkeerswet binnen de bebouwde kommen van de gemeente Venray aan te wijzen als
gebied waarin het niet is toegestaan om kampeermiddelen en andere voertuigen dat voor recreatie
of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie
achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.
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