
Gemeente . . . . . . . . .  

Postbus . . .  

[postcode en woonplaats] 

  

 

[Woonplaats, datum 202.].     

    

Aanvraagformulier ontheffing parkeerverbod camper/caravan. 

1. Gegevens aanvrager   

Naam en voorletters:   ……………………….……………………………………..m/v  

Bedrijfsnaam:    ……………………….…………………………………………  

Straatnaam en huisnummer:  ……………………….………………………………………… 

Postcode en plaats:   ……………………….…………………………………………  

Telefoonnummer:    ……………………….………………………………………… 

E-mail:     ……………………….………………………………………....   

 

2. Gegevens ontheffing      

De gevraagde ontheffing heeft betrekking op:  

Parkeerverbod caravans, campers, aanhangwagens e.d. (art 5:6  APV)  

Voor welke weg(en) wordt   ontheffing gevraagd?:  ………………………………………………..  

Merk en Kenteken voertuig:   …………………….……………………………………….……  

Soort voertuig:   personenauto …………………….……………………………………….……  

 

3. Motivering van de aanvraag   

Aanvrager verzoekt ontheffing van het gestelde in artikel 5:6 de APV van de gemeente voor 
het parkeren van zijn kampeerauto op de voor het openbaar verkeer opengestelde weg, de . 
. . . . . . .  te . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Motivering. 

Aanvrager gebruikt zijn kampeerauto meerdere malen per week. De kampeerauto wordt 
hoofdzakelijk gebruikt voor verkeersdoeleinden waardoor het verbod niet van toepassing op 
is op mijn auto omdat die NIET hoofdzakelijk voor andere doeleinden dan 



verkeersdoeleinden worden gebruikt. Ook parkeren is een verkeersdoeleinde. Zie de 
uitspraak van de Raad van State over het gebruik ( ECLI:NL:RVS:2014:2155). Formeel is het 
aanvragen van een ontheffing gelet op deze uitspraak dan ook niet noodzakelijk, maar het 
verlenen geeft helderheid aan  opsporingsambtenaren en eigenaar. 

De regels m.b.t. parkeren zijn geregeld in, bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994. Op 
grond van artikel 122 van de Gemeentewet is de gemeente niet bevoegd zaken te regelen 
die al door een wet, een algemene maatregel van bestuur of een provinciale verordening 
worden geregeld. De Wegenverkeerswet geeft in artikel 2a aan dat provincies, gemeenten 
en waterschappen behouden hun bevoegdheid om bij verordening regels vast te stellen ten 
aanzien van het onderwerp waarin deze wet voorziet, voorzover die regels niet in strijd zijn 
met de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels en voorzover verkeerstekens krachtens 
deze wet zich daar niet toe lenen. Zoals aangegeven leent de Wegenverkeerswet zich 
uitstekend voor regulerende maatregelen waar het het parkeren van kampeerauto’s 
betreft.  Wij verwijzen u daarbij naar artikel 24 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990. Naar onze mening heeft de gemeente dan ook geen verordende 
bevoegdheid waar het het parkeren van kampeerauto’s betreft. De betreffende regels zijn 
op grond van artikel 122 Gemeentewet dan ook van rechtswege vervallen. (Zie ook de 
uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 26 april 2018, WAHV 200.196.540 
26 CJIB 166444300 die deze mening onderschrijft. Het hof overweegt dat het parkeerverbod 
zoals neergelegd in artikel 20, derde lid, van de Parkeerverordening 2012 van de gemeente 
Arnhem dezelfde strekking heeft als het parkeerverbod in artikel 24, eerste lid, aanhef). 
 

De kampeerauto is niet ontsierend voor het aanzien van de gemeente. De fabrikant heeft 
speciaal mensen in dienst om de kampeerauto een mooi design te geven. Ook neemt deze 
kampeerauto niet zoveel meer ruimte in dan andersoortige voertuigen, zoals bestelauto’s 
die daar wel geparkeerd mogen worden.  De kampeerauto kan daar geparkeerd worden 
zonder dat derden (anderen dan het gezin van de eigenaar) daar ernstige overlast van 
ondervinden.  

Van een regelgevende overheid mag verwacht worden dat zij waar nodig differentiatie 
aanbrengt. In tegenstelling tot een caravan kan de kampeerauto ook (zelfs primair) voor 
dagelijks gebruik (woon-werkverkeer) benut worden.  
 
De belangen van aanvrager worden door het ingestelde verbod ernstig aangetast, immers 
moet de kampeerauto nu op plaatsen geparkeerd worden, waar de kans op vernieling en/ of 
inbraak in de kampeerauto vele mate groter is dan in de directe omgeving van zijn/ haar 
woning. Daarnaast wordt de kampeerauto regelmatig gebruikt. Het vinden van een stalling is 
door het aantal campers en caravans onmogelijk. 

of 

 

Aanvrager kan geen stalling in de omgeving van zijn woonplaats vinden voor zijn 
camper/caravan. Hem kan dan ook niet worden aangerekend (overmacht) dat hij moet 
parkeren op de openbare weg.  Op de  (plaats aanduiding) kan de camper of caravan 



geparkeerd worden zonder overlast voor de omwonenden. Er is voldoende ruimte op de 
betreffende plaats. 

 

4. Ondertekening aanvrager  

Naam  ………………………………………………………………   

Plaats   ………………………………………………………………   

Datum   ………………………………………………………………   

Handtekening ………………………………………………………………    


