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Betreft: Campers Rijkswerf Willemsoord  

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
 
 
 

In 2011 heeft de gemeente Willemsoord BV de mogelijkheid gegeven om 15 camperplaatsen te 

faciliteren nabij de jachthaven. De populariteit van deze plaatsen is de afgelopen jaren sterk 

toegenomen. Om deze reden heeft Willemsoord BV in 2015 de wens uitgesproken het aantal 

camperplaatsen op de oude Rijkswerf te verhogen naar 40 (het aantal camperplaatsen wordt 

planologisch – via het bestemmingsplan Willemsoord 2012 – niet gemaximeerd). 

 
Vorig jaar in de raadscommissie Stadsontwikkeling en –Beheer is uitgebreid gesproken over de 
camperplaatsen op Willemsoord. In het licht van het verbeteren van de verbinding van het Marine 
Museum en het Koninklijk Instituut voor de Marine met de entree van Willemsoord heeft de 
raadscommissie zich positief uitgesproken over de 40 camperplaatsen. Met Willemsoord BV is 
vervolgens afgesproken dat deze plaatsen tot en met 18 september 2016 gefaciliteerd zouden 
worden. 

 

Op dit moment heeft Willemsoord BV, wederom aangegeven het aantal camperplaatsen (wegens 

populariteit) naar 40 te willen brengen. Doordat de start van de aanleg van het Schuinepad is 

opgeschoven naar september – oktober van dit jaar zijn er geen bezwaren tegen 40 camperplaatsen 

(tot en met 17 september 2017) nabij de jachthaven. 

 

Het eerste en tweede kwartaal van 2017 kan vervolgens gebruikt worden om het aantal 

camperplaatsen voor de Rijkswerf Willemsoord definitief te bepalen en daarna planologisch te 

verankeren. Bij het bepalen van het aantal camperplaatsen is het uitgangspunt uit het beleidskader 

toerisme ‘Den Helder Bruist’ leidend: ‘In het centrum van Den Helder is ruimte voor 
overnachtingsvormen die passen bij het stedelijke karakter, zoals kleinschalige parkeergelegenheid 

voor campers en hotelaccommodatie’. 
 

Van der Reest Advies  

Op 16 mei 2017 heeft Van der Reest Advies ‘recreatie is ons vak’ een brief naar de gemeenteraad 

gestuurd (zie bijlage). Namens Recron Den Helder wordt de gemeenteraad verzocht het college van 

B&W op te dragen om op zo’n kort mogelijke termijn het bestemmingsplan Willemsoord 2012 uit te 

werken voor de camperplaatsen. In lijn met de raadsinformatiebrief wordt de brief beantwoord.  

 
Den Helder, 20 juni 2017. 
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