Aanvraag ontheffing kamperen recreatief
nachtverblijf buiten kampeerterreinen
Stuur het ingevulde formulier op naar: gemeente@horstaandemaas.nl
of
Post
Gemeente Horst aan de Maas
Postbus 6005
5960 AA Horst

Inleveren
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Omgeving, cluster APV /
bijzondere wetten. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 uur en 16:00 uur op
telefoonnummer (077) 477 9777.

Aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de
gemeente Horst aan de Maas.
Kamperen mag alleen op plekken die daarvoor zijn bestemd in het bestemmingsplan. Wilt u overnachten in
uw tent of caravan buiten een kampeerterrein of camping? Vraag dan een ontheffing aan. U mag dus niet
zonder toestemming langs de weg of zomaar op een veldje kamperen. Deze ontheffing is bedoeld om
wildkamperen te voorkomen. Dit verbod is niet van toepassing als kampeermiddelen voor eigen gebruik op
eigen terrein worden geplaatst.
De kosten voor een ontheffing kamperen recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen bedragen € 34,95
(prijs 2020). De ontheffing moet minimaal vier weken van te voren worden aangevraagd. Eerder mag ook,
graag zelfs!

Persoonlijke gegevens aanvrager
Naam en voornamen:
Functie in de vereniging/stichting/bedrijf:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
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Gegevens over de vereniging/stichting/bedrijf (indien van toepassing)
Naam vereniging/stichting:
Adres vereniging/stichting:
Postcode en plaats vereniging/stichting:
Nummer Kamer van Koophandel:

Gegevens kamperen
Wat is het doel van het kamperen (reden ontheffing)?

Wat is de locatie van het kampeerterrein (straat en huisnummer)?

Periode kamperen van

tot

Aantal personen:
Aantal te plaatsen kampeermiddelen:
Tenten:
Caravans:
Campers:
Anders namelijk:

aantal:

Naam verantwoordelijk aanspreekpunt tijdens verblijf
Telefoonnummer verantwoordelijk aanspreekpunt tijdens verblijf

Contactgegevens eigenaar terrein
Naam en voornamen:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Heeft u toestemming van de eigenaar van het terrein?
☐ Nee
☐ Ja
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Voorwaarden
De gemeente beoordeelt of de locatie geschikt is om te kamperen. Denk bijvoorbeeld aan overlast,
(brand)veiligheid en bescherming van natuur en landschap. U heeft ook toestemming nodig van de eigenaar
of beheerder van het terrein. Wilt u kamperen op openbaar groen of een andere locatie waarvan de
gemeente eigenaar is? Dan moet de gemeente hiervoor toestemming geven.

Situatietekening
U moet duidelijk op een tekening aangeven waar het overnachtingsterrein is en hoe u het kampeerterrein
indeelt. U kunt hiervoor bijvoorbeeld Google Maps gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan:
 Opstelling van kampeermiddelen;
 Sanitair;
 Blusmiddelen;
 EHBO-punten;
 Afvalverwerking (prullenbakken et cetera);
 Muziekinstallatie(s).

Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat ik het aanvraagformulier naar waarheid heb ingevuld:

Naam:

Plaats:

Datum:

Handtekening:
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