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Geachte heer, mevrouw, 

Enige tijd geleden heeft de fractie van de PvdA in de actualiteitsrondvraag vragen gesteld 
over de regels rond lang parkeren van campers en de handhaving daa~an .  Ik heb 
toegezegd uw raad daar schriftelijk over te informeren, deze brief voorziet daarin. 

Campers mogen, op basis van de APV, net als caravans en aanhangers maximaal drie 
achtereengesloten dagen op de openbare weg staan. 

Artikel 5:6 Parkeren van aanhangers, vakantie- en andere bijzondere voertuigen 
l. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen. caravan, camper, magazijnwagen, 

aanhangwagen, keetwagen, tractor, landbouwvoertoig of ander voertuig dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt: 
a. langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te 

parkeren; 
b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel 

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Provinciale 
landschapsverordening. 

Handhaving van deze regel vindt voornamelijk plaats op basis van meldingen enlof klachten. 
Vaak worden dergelijke meldingen 'opgespaard', zodat een toezichthouder vier dagen achter 
elkaar alle meldingen over aanhangers, caravans en campers kan afrijden om te kijken of 
deze inderdaad niet gebruikt worden. Op de vierde dag wordt de aanhanger of camper 
voorzien van een sticker. Wanneer er een kenteken bekend is, krijgt de eigenaar een brief 
en twee weken de tijd om de aanhanger of camper te verwijderen a 
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Vaak is dat afdoende en wordt de aanhanger of camper verwijderd. Wanneer na twee weken 
de camper er nog staat wordt deze, in gevallen waar de eigenaar niet bekend is, in opdracht 
van de gemeente verwijderd. Daar waar de eigenaar bekend is wordt deze aangeschreven 
de camper te verwijderen, met oplegging van een last onder dwangsom. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
A 

Hooga end, 
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