
Aanvraag om ontheffing zoals bedoeld in artikel 4:18, lid 3 Algemene 
Plaatselijke Verordening gemeente Houten (“kampeerontheffing”) 
 
 
Aan burgemeester en wethouders van Houten 
 
Ondergetekende (naam) :  ……………………………………………………………………………… 
 
Adres    :  ……………………………………………………………………………… 
 
Postcode + woonplaats :  ……………………………………………………………………………… 
 
Telefoon   :  ……………………………………………………………………………… 
 
 
Kampeerplaats 
 
Locatie    :  ……………………………………………………………………………… 
 
Oppervlakte   :  ……………………………………………………………………………… 
 
Naam + adres rechthebbende :  ……………………………………………………………………………… 
  
Naam + adres beheerder :  ……………………………………………………………………………… 
 
 
Ondergetekende verzoekt ontheffing te verlenen voor: 
 
 
A.  
 
…………… recreatieve kampeerplaatsen 
 
het maximum aantal van …………… kampeermiddelen; 
 
het maximum aantal toe te laten verblijfsrecreanten op het kampeerterrein is ……………….. 
 
type kampeermiddel  …………………………………………. 
 
voor de periode van …………………… tot …………………  
 
 
B. Op de kampeerplaats zijn ten dienste van gebruikers van kampeermiddelen 

de volgende centrale voorzieningen aanwezig: 
 
………………………… toiletten, waarvan     ……….   voor dames en …………. voor heren 
 
………………………… wasbakken, waarboven   ………. tappunten 
 
………………………… douches, waarvan     ……….    met koud water 
 
           ……….   met koud + warm water 
………. afzonderlijke drinkwatertappunten 
 
………. stortplaatsen voor chemische toiletten 
 
 
 
 
 



C. De afvoer van de vloeibare afvalstoffen van de centrale voorzieningen is als volgt geregeld: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
De afvoer van vloeibare afvalstoffen van kampeermiddelen met eigen sanitaire voorzieningen is voor 
wat betreft toiletten en wasplaats als volgt geregeld: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
         
        
De afvoer van vaste afvalstoffen is als volgt geregeld: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
De drinkwatervoorziening is als volgt geregeld: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Dit verzoek is ingediend met de volgende bijlagen: 
1. een situatietekening van het kampeerterrein waarop is aangegeven: 
a. de ontsluiting van het kampeerterrein en het verloop van de wegen en de paden op het         

kampeerterrein; 
b. de aanwezige parkeergelegenheid; 
c. de aanwezige en te realiseren voorzieningen ter bestrijding van brand; 
d. de locatie van (sanitaire) voorzieningen; 
e. de locatie van de kampeermiddelen. 
 
Overige aandachtspunten waaraan in de aanvraag aandacht besteed moet worden: 
 
- ehbo voorzieningen (volgens richtlijnen GGD) 
- afgesloten terrein 
- gediplomeerde ordedienst, 2 x 24 uur aanwezig 
- calamiteitenplan  
- infrastructuur aan/afvoer verkeer en parkeergelegenheid 
- eigen organisatie voorziet in vervoersmogelijkheden voor campingbezoekers  
 
Legeskosten 
- De aan het in behandeling nemen van een aanvraag verbonden legeskosten bedragen € 66,75 

(prijspeil 2017)      
 
Houten: ……………………… (datum)  handtekening aanvrager: …………………………….. 
 
 
 
 
Tekst Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of 

geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de 
beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd. 

2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de 
rechthebbende op een terrein. 

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid. 
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8. kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van: 

a. de bescherming van natuur en landschap; of 
b. de bescherming van een stadsgezicht. 

5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 


