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Rietman, Peter 
Bergen, Peter van 
informatieve vragen CDA over evaluatie beleid en beleidwijziging voor de stalling van 
caravans en andere kampeermiddelen 

Op 21 mei 2012 ontvingen wij informatieve vragen van de fractie van het CDA over Evaluatie beleid en 
beleidwijziging voor de stalling van caravans en andere kampeermiddelen. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Is het bestuursrechtelijk mogelijk om aanvullende eisen te stellen met betrekking fot brandveiligheid fot de maximale 
hoogte van eisen zoals die worden gesteld bij nieuwbouw uit het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit? 

Antwoord: 
Het Gebruiksbesluit is  opgegaan in het Bouwbesluit 2012. Aanvragen voor stalling van caravans en andere 
kampeermiddelen moeten voor wat betreft de brandveiligheidseisen niet voldoen aan de nieuwbouweisen, maar 
aan de verbouweisen uit het Bouwbesluit. 

Vraag 2: 

Speelt de VRK een rol in het vaststellen van de brandveiligheid? 

Antwoord: 
Ja, de VRI< adviseert de gemeente inzake brandveiligheid. 

Vraag 3: 

Valt een bedrijf dat caravans en andere kampeermiddelen stalt onder de meldingsplichf van het Activiteitenbesluit? 

Antwoord: 
Een bedrijf dat caravans en andere kampeermiddelen stalt valt onder het Activiteitenbesluit en moet aan de 
voorwaarden hiervan voldoen. In het kader van het Activiteitenbesluit bestaat voor deze categorie bedrijven geen 
meldingsplicht. 

Vraag 4: 

Zo ja, hoe vaak wordt er gecontroleerd of opslag van gasflessen op correcte wijze wordf uitgevoerd? 

Antwoord: 
In het uitvoeringprogramma Handhaving & Toezicht 2013 zal het college capaciteit vrijmaken voor het toezicht op de 
naleving van het Activiteitenbesluit door tijdelijke caravanstallingen. 

Vraag 5: 
Is de VRK op de hoogte van het mogelijkerwijs inpandig opslaan van gasflessen? 

Antwoord: 
Ja, inzake de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen adviseert de VRK de gemeente inzake 
brandveiligheid (zie antwoord 2). 

Vraag 6: 

Is het bestuursrechtelijk mogelijk om wat meer concrete voorwaarden van welstand op te nemen in de criteria die 
onder 2 worden genoemd? 

Antwoord: 
Het gaat hier om omgevingsvergunningsaanvragen die veelal betrekking zullen gaan hebben op de wijziging van het 
gebruik van bestaande kassen en hiertoe aan te brengen aanpassingen in de kassen. Mochten de wijzigingen 
betrekking hebben op de buitenzijde van de kassen enlof da directe omgeving van de kassen, dan dienen deze 



wijzigingen te voldoen aan redelijke eisen van welstand (beperkt regime) zoals bepaald in de door uw raad 
vastgestelde welstandsnota. 

Met  vriendelijke groet, 

Drs. M.J. Bezuijen 
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Sport. 


