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Beslispunten voor de raad 1. de evaluatie van het beleid stalling van caravans en andere 
kampeermiddelen vast te stellen en hieruit de volgende conclusies 
te trekken:  
a. het beleid is goed bruikbaar gebleken als toetsingsinstrument 

bij handhaving, bestemmingswijzigingen, vrijstellingen en 
bouwaanvragen; 

b. het beleid is opgenomen in ‘Het vierde gewas, Nieuwe 
Economische Dragers in Haarlemmermeer;  

c. door het verminderen van het economisch perspectief van de 
glastuinbouw in Haarlemmermeer sinds het vaststellen van het 
beleid, is de onderbouwing van het verschil voor stille opslag 
tussen kassen en andere agrarische bedrijfsbebouwing komen 
te vervallen;  

2. op grond van de evaluatie de volgende beleidswijziging door te 
voeren:  
a. stalling van caravans en andere stille opslag in kassen in 

principe mogelijk te maken buiten het glastuinbouwgebied 
PrimAviera Rijsenhout; 

b. binnen het herstructureringsgebied Rijsenhout de stille opslag 
van caravans en andere kampeermiddelen in principe toe te 
staan, totdat er duidelijkheid is over de herijking van het project 
PrimAviera Rijsenhout; 

c. stalling van caravans en andere stille opslag in kassen in het 
nieuwbouwgebied PrimAviera te blijven uitsluiten;  

d. vergunningaanvragen voor het (tijdelijk) stallen caravans en 
stille opslag te beoordelen op grond van de volgende criteria: 

i.  met de bestaande kassen van de kwekerij is geen 
volwaardige bedrijfsuitoefening meer mogelijk;  

ii.  de opstallen dienen te voldoen aan de eisen van het 
Bouwbesluit; 

iii.  de situatie van stille opslag doet geen afbreuk aan het 
straatbeeld en de ruimtelijke inrichting ter plaatse; 

iv.  het opslaggebruik veroorzaakt geen onaanvaardbare 
overlast op voor omwonenden; 

v.  de gebruikssituatie verstoort de agrarische inrichting van het 
gebied niet; 
 



 

 

vi.  door de stille opslag ontstaat geen onevenredig verkeer 
aantrekkende werking of milieuhinder; 

vii.  het gebruik betreft enkel stille opslag; Schipholparkeren, 
onderhoud, verkoop onderdelen en reparatie zijn 
bedrijfsmatige activiteiten die niet vallen onder stille opslag 
en zijn niet toegestaan; 

3. het beleid voor de stalling van caravans en andere 
kampeermiddelen 5 jaar na vaststelling deze evaluatie opnieuw te 
evalueren en te bezien of een actualisering c.q. nieuw beleid 
noodzakelijk is. 
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