
 
 
 
 
 

Besprekingsverslag 

 

 

Gespreksdatum 13 juni 2018 Verzenddatum 7 juli 2018   

Ons kenmerk 194888872 Notulist Reggy Dominicus   

      

Aanwezig Maud van Weem (trainee gemeente Meierijstad – voorzitter), Jacqueline van der Heijden 

(beleidsmedewerker gemeente Meierijstad), Marco Witlox (Verenigde Recreatieondernemers Meierijstad 

(VRM) – eigenaar Landschapscamping de Graspol), Judith Sanders (Verenigde Recreatieondernemers 

Meierijstad (VRM) – eigenaar Minicampint ’t Vressels Bos), Jan de Werdt (Centrummanagement Sint-

Oedenrode), Ton Bindels (Nederlandse Kampeerauto Club NKC) en Wim de Wolf (Nederlandse 

Kampeerauto Club NKC) 

Afwezig Jelt van Veenendaal, Ineke Geerts, René Geerts, Mart Habraken, Arthur van Disseldorp, Jeanne 

Wijnakkers, Gertrude van den Elzen en Bernadette Keetels 

Kopie aan Aan- en afwezigen 

  

Onderwerp Werkgroep Openbare camperplaatsen gemeente Meierijstad 

      

1. Opening  

Maud opent de bijeenkomst met het welkom heten van de aanwezigen. De dames van de VVV’s 

hebben aangegeven de bijeenkomsten niet meer bij te wonen. De stukken zullen ter informatie 

wel aan hen worden toegezonden. 

 

2. Vaststellen agenda 

Akkoord 

 

3. Vaststellen verslag overleg werkgroep van 24 april 2018 

Blz.3 Voorziening Basic of meer 

Arthur vervangen door Wim (omdat Arthur afwezig was). Bedoeld wordt dat er op een slimme 

creatieve manier moet worden meegedacht. 

 

Blz. 4 Beheer GOP’s door ondernemer 

Wim zegt van mening te zijn dat uitbreiding nodig is gezien het aantal van 2 milj. europese 

camperaars.  

Maud zegt dat de meeste van hen naar een camping zullen gaan. 

 

Verslag wordt vastgesteld. 
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4. Bespreken conceptvisie openbare camperplaatsen 

Maud zegt dat het uitgangspunt van het college (Coby vd Pas) is dat de gemeente Meierijstad 

aantrekkelijk moet zijn voor camperaars. Onderzocht moet worden wat de camperaars het liefst 

willen. 

Marco zegt dat er een berekening gemaakt zal moeten worden zodat de verdeling tussen GOP’s 

en camping meer duidelijk wordt. Daarna kan bekeken worden aan hoeveel GOP’s er behoefte is. 

Wim zegt dat mede door de app (beschikbaar in 6 talen) de GOP’s erg in trek zijn. 

Ton vult aan dat door de naamsbekendheid het camperen in een opwaartse spiraal terecht is 

gekomen. 

Maud zegt dat er in de gemeente Meierijstad “trekkers” geïnventariseerd moeten worden. Dit kan 

een reden zijn waarom camperaars de gemeente bezoeken. Ook zullen de bestaande GOP’s 

gepromoot moeten worden. De uitbreiding in Sint-Oedenrode zal besproken moeten worden. Een 

bedrijf heeft aangegeven belangstelling te hebben op eigen grond GOP’s te realiseren. 

Marco zegt dat toezicht op de GOP’s heel belangrijk is. 

Maud zegt dat de GOP’s in Schijndel “te kort” zijn. De situering daar zal bekeken moeten worden. 

Ton merkt op dat er ook een koppeling van de GOP’s met het beheren ervan moet zijn. 

Maud zegt dat het beheer van de huidige GOP’s goed verloopt. Dit zal moeten worden 

doorontwikkeld waarna uitbreiding kan plaatsvinden. 

Maud zegt dat in Meierijstad nog geen reële kosten worden doorberekend. Voor een overnachting 

op een GOP moet € 9,- worden betaald en op een camping gemiddeld € 18,30. 

Wim zegt dat er voor gewaakt moet worden dat de prijs voor een overnachting op een GOP niet 

de pan uit gaat rijzen. 

Maud zegt dat de tarieven zeker nog goed bekeken zullen moeten worden. 

Jan merkt op dat er ook door de bezoekers nog toeristenbelasting moet worden betaald. (€ 1,70 

per persoon per nacht) 

 

Maud zegt dat het de wens van het college (Coby vd Pas) is bij de GOP’s een voorziening aan te 

brengen voor het opladen van elektrische fietsen. 

Wim is van mening dat deze voorziening zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Op de app kan 

aangeven worden dat er een passantenservicepunt aanwezig is. Voorkomen moet worden dat de 

elektriciteit voor andere doeleinden gebruikt kan/gaat worden. 

Jacqueline zegt dat het opladen van elektrische fietsen breed voor geheel Meierijstad onderzocht 

zal moeten gaan worden. 

Jan merkt op dat het opladen van fietsen “in het zicht” moet kunnen gebeuren. Bij bijvoorbeeld De 

Helden van Kien is dit nu niet het geval. 

 

Maud zegt gesproken te hebben van Arthur van Disseldorp (Recron Noord Brabant). De 

samenwerking met een marktpartij wordt als een positieve ontwikkeling gezien. Vraagtekens zijn 

nog wel bij het beheer. In de gemeente Gennip is bijvoorbeeld samen met een horeca-

ondernemer een prijs per overnachting bepaald.  

Het innen van het geld kan dan door de horeca-ondernemer gebeuren. Echter er zal ook een 

registratie moeten plaatsvinden en het afdragen van o.a. de toeristenbelasting. Pilot is daar dat 

het onderhoud door de gemeente wordt uitgevoerd. 

Jan stelt voor dat ook vrijwilligers van bijvoorbeeld voetbalvereniging Rhode in Sint-Oedenrode 

hierin een rol kunnen hebben. 

Judith oppert dat er misschien in de toekomst ook met de app betaald kan worden. 

Wim is van mening dat persoonlijk contact heel belangrijk is. 

Marco zegt dat dat de ligging en samenwerking bij een ondernemer de beste optie is waarbij 

kleinschaligheid behouden moet worden. 
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Maud zegt dat Arthur van mening is dat de marktpartij de prijs per overnachting vaststelt. 

 

Jan zegt dat er in Sint-Oedenrode een nieuwe club is opgericht, Natuurlijk! Sint-Oedenrode. Mart 

Habraken is hiervan lid. De Stichting zal zeker over de GOP’s willen meedenken. 

 

Het document Openbare camperplaatsen in Meierijstad (Visie en kaders) wordt doorgenomen. 

 

1.2 Doelstelling – laatse zin 2e alinea 

Het woord “inwoners” zal verwijderd worden. Dit omdat zij zelfs bezwaar kunnen hebben tegen de 

komst van een GOP. 

1.1 Werkwijze 

Het NKC zal geraadpleegd worden. 

2. Wat achtergrondinformatie 

De afkorting van GOP zal aangepast worden. 

3.1 Landelijke en lokale ontwikkelingen 

Bbp zal voluit geschreven worden ((bruto binnenlands product) 

3.1.2 Wat gebeurt er in Meierijstad 

De visie van onderzoeksbureau ZKA zal in het najaar worden vastgesteld. 

4.1 Openbare camperplaatsen 

Marco vraagt zich af wie gaat controleren/handhaven op het niet toestaan van campinggedrag 

(luifel uitdraaien en tafel en stoel neerzetten) 

 

Gesproken is over het aanpassen/de situering of eventueel het verplaatsen van de GOP’s in 

Schijndel. De Schootse Hoeve is hierbij een optie. Het centrum van Schijndel is dan wel ver weg 

gelegen. 

 

Wim zegt dat ook rekening moet worden gehouden met de Brandweerwet, het houden van 

afstand tot elkaar. 

Wim zegt verder dat het aan de orde is dieselverboden in centra in te stellen. Nagaan of hier in 

Meierijstad sprake van is. 

 

4.3.1 Informatievoorziening op locatie 

Om het ook voor anderstaligen begrijpbaar te maken wordt voorgesteld te werken met 

pictogrammen. Ook zou een supermarkt moeten worden aangeduid. 

 

Op de app kan in combinatie met het afgeven van een evenementenvergunning door de 

gemeente, ook vermeld worden welke evenementen in de gemeente Meierijstad plaatsvinden. 

Marco zegt dat dit ook middels een doorverwijzingsbord ter plaatse kan worden gerealiseerd. 

 

4.3.3 Beheer, inclusief handhaving 

De APV zal aangepast moeten worden in het toestaan van een verblijf van 2x24 uur op een GOP. 

Ook de tarieven zullen nog geharmoniseerd moeten worden. 

5.1 De bestaande openbare camperplaatsen 

Gediscussieerd is over het woord “camperplaatsen”.  Voorgesteld is dit te wijzigen in 

“standplaatsen”. 

6.Uitbreiding van het aantal openbare camperplaatsen 

Marco zegt dat vanuit de ondernemers is aangegeven dat het aantal GOP’s mag uitbreiden. 

 

6.1 Nieuwe locaties 
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Jan zegt dat in Sint-Oedenrode uitbreidingsmogelijkheden/alternatieve locaties zijn nabij het 

Kasteel (parkeerplaats Mariëndaal/De Streepen) 

 

Eerder is afgesproken de alinea’s 6.1 en 6.2 te verwijderen uit het document. 

 

7.1 Kosten voor aanleg nieuwe camperplaats 

Bij de extra’s het plaatsen van een vuilnisbak  wordt opgemerkt dat de vuilnisbak zo klein mogelijk 

moet zijn. De camperaar wordt dan gelegenheid geboden van alles en nog wat de “dumpen”. 

7.2 Toeristenbelasting 

Het advies van de collega’s van financiën wordt afgewacht. 

8. Actiepunten 

Proberen te achterhalen waarom een GOP niet in de omgeving van de Veghelse haven is/kan 

worden gesitueerd. 

 

5. Welke voorwaarden opnemen in verhuurvoorschriften openbare campeerplaatsen 

Via de weekbladen die huis-aan-huis worden verspreid wordt de aanbesteding kenbaar gemaakt. 

Hierin kan ook worden opgenomen een overzicht van GOP’s en campings en servicepunten en 

openingstijden. 

 

6. Bespreken vervolg 

Maud zegt toe het document te zullen aanpassen. 

Overleg over diverse financiële punten zal nog plaatsvinden alsmede overleg met Handhaving en 

toezicht. 

 

7. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

8. Sluiting 

Maud dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Maud zegt dat zij half augustus de gemeente 

Meierijstad zal gaan verlaten. 

Het overleg wordt om 17.00 uur gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 


