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Geachte raadsleden, 
 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de voortgang van het opstellen van de 
nieuwe beleidsregels kamperen voor Terziet, welke voortvloeien uit de motie Herijkinq Kampeerbeleid 
2011. 
 
Terugblik 
In februari 2019 (U.19.00240) en in augustus 2019 (U.19.01849) heeft u een raadsinformatiebrief over 
dit onderwerp ontvangen. Daarin werd teruggeblikt naar de motie en aangegeven welke aanpak ge-
hanteerd zou worden. Vervolgens bent u op 16 april 2020 via een digitale raadsconferentie meege-
nomen in de concept uitgangspunten van de beleidsregels die zijn opgesteld en heeft u hierover kun-
nen meedenken. De intentie was om voor het zomerreces 2020 een voorstel aan uw raad te kunnen 
voorleggen.  
 
Corona 
Echter, sinds maart 2020 hebben wij te maken met een andere werkelijkheid, zijnde de coronacrisis. 
Dit heeft er toe geleid dat de voorgestelde aanpak een andere uitwerking heeft moeten krijgen. Zo 
hebben de ondernemersbijeenkomst, raadsconferentie en bewonersbijeenkomst helaas op een ande-
re manier plaatsgevonden dan oorspronkelijk bedacht. Hierdoor is het lastig geweest om op een  
goede manier met de omgeving in gesprek te gaan, een heldere toelichting te kunnen geven en  
discussie te kunnen voeren. Dit heeft er dan ook toe geleid dat we niet helemaal tevreden zijn over het 
doorlopen proces. We zien met name dat het gezamenlijk kunnen klankborden en nadenken over de 
toekomst van dit bijzondere gebied zou moeten gebeuren met alle betrokkenen, zijnde, inwoners, on-
dernemers, agrariërs, gemeente en provincie. Door corona heeft een gedegen participatie nog niet 
kunnen plaatsvinden, terwijl dit naar onze mening wel een wezenlijk onderdeel is van dit proces.  
 
Vervolg 
Daarom willen wij u met deze raadsinformatiebrief meedelen dat de nieuwe beleidsregels kamperen 
voor Terziet niet in de raadsvergadering van 9 juli 2020 aan uw raad zullen worden voorgelegd. Wij 
maken een noodzakelijke pas op de plaats en wachten totdat het weer verantwoord is om met groe-
pen mensen bij elkaar te komen. Zodat we ook echt in gesprek kunnen gaan met de inwoners, onder-
nemers en agrariërs van Terziet. Zorgvuldigheid gaat wat ons betreft voor snelheid. Zodra er meer 
zicht is op een verruiming van de maatregelen die bovenstaande weer op een verantwoorde wijze 
toestaan, zullen wij u verder inlichten over de beoogde aanpak van de participatie en de routekaart 
van het vervolgproces inclusief bestuurlijke besluitvorming over de pilot in relatie met het omgevings-
plan. 



 

 

 
Ondertussen 
Het onderzoek naar de mogelijkheden om Terziet af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer zal worden voortgezet. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.  
Daarnaast willen wij de ondernemers ten tijde van de coronacrisis maximaal proberen te ondersteu-
nen en te faciliteren, zodat zij toch het hoofd boven water weten te houden. Dit zal in onderling overleg 
en passend binnen de vigerende kaders van het Rijk met betrekking tot de coronacrisis dienen plaats 
te vinden. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, 
de secretaris,    de burgemeester, 
<<<  <<< 
 
 
 
 
J.G.A. Kusters  MCM   ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens 
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