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Aanvraagformulier tijdelijke uitbreiding voor maximaal 15 kampeerplaatsen in verband met 
coronamaatregelen (Covid19) 
 
Gedurende de periode van 15 april 2022 t/m 31 oktober 2022 
 
Bestemd voor in het bestemmingsplan opgenomen kampeerterreinen en kleinschalig (bestaand) 
kamperen bij de boer 
 
Ontheffing kamperen  
  
Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld. Wanneer één van de vragen niet is 
beantwoord of de situatietekening niet gelijktijdig bij indiening van het aanvraagformulier wordt 
aangeleverd, is de aanvraag niet volledig en kan daarom niet in behandeling worden genomen.  
 
  
1. Naam en adres van aanvrager kamperen.  
  
Exploitant  en/of   Beheerder  
  
Naam:  ……………………………………………………………. 
  
Adres:   ……………………………………………………………. 
  
Postcode:  ……………………………………………………………. 
  
Woonplaats:  ……………………………………………………………. 
  
Telefoon:  ……………………………………………………………. 
  
  
2. Heeft deze aanvraag betrekking op kamperen op een tijdelijke uitbreidingslocatie bij een bestaand 
kampeerterrein of kamperen bij de boer, in verband met corona maatregelen? 
O Ja 
O Nee: reden van deze aanvraag: ………………………………………………………….…………… 
 

……….………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van ………….. (aantal) kampeermiddelen op  
 
het perceel kadastraal bekend gemeente: …………..……….., sectie, …..… nummer, …………. 
 

Adres:  ………………………………. 
 
Postcode:  ………………………….……  
 
Plaats:  ………………………………. 
 

4. Is het tijdelijke terrein wel/niet gelegen aansluitend aan een terrein waarvoor een vergunning  
of ontheffing is verleend? 
O Ja 
O Nee 
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5.   Gegevens eigenaar perceel:  
  
Naam:  ……………………………………………………………. 
  
Adres:   ……………………………………………………………. 
  
Postcode:  ……………………………………………………………. 
  
Woonplaats:  ……………………………………………………………. 
  
Telefoon:  ……………………………………………………………. 
  
 
6. De eigenaar heeft wel/niet schriftelijk toestemming verleend voor het tijdelijk plaatsen van 
kampeermiddelen op het perceel. Wij vragen u de schriftelijke toestemming van de eigenaar bij te 
sluiten.  
   
7. De aanvraag ontheffing kamperen heeft betrekking op maximaal  ….. verblijfsrecreanten, waarvoor 
aanvrager maximaal ……. kampeermiddelen op het perceel gaat plaatsen.  
  
8. Sanitaire voorzieningen.  
Het aantal aanwezige toiletten op het perceel bedraagt: …….  
Het aantal aanwezige tappunten voor drinkwater op het perceel bedraagt: …  
Het aantal aanwezige douches op het perceel bedraagt: ……  
  
9. Aanvrager dient een situatietekening in op schaal van 1:1000 waarop het volgende is aangegeven:  
a. Kadastrale omschrijving van het perceel 
b. De plaats van bestaande gebouwen op het perceel waaronder specifieke aanduiding sanitaire 
    voorzieningen 
c. Aanwezige bebouwing op aangrenzende percelen binnen straal van 100 meter uit hart perceel  
    waarop de aanvraag betrekking heeft 
d. Als er randbeplanting aanwezig is op het terrein, dit aangeven op de tekening 
e. De ontsluiting van het perceel en het verloop van wegen en paden 
f. De aanwezige parkeergelegenheid 
g. De inrichting van het kampeerterrein, waaronder de plaatsbepaling van de kampeermiddelen.  
h. De locatie waar u extra blusmiddelen gaat plaatsen 

  
10. Aanvrager geeft schriftelijke toelichting ten aanzien van aantal en aard van sanitaire voorzieningen 
en waaruit blijkt op welke wijze de opslag en afvoer van vaste en vloeibare stoffen worden geregeld.  
 
11. Aanvrager geeft schriftelijke toelichting over de wijze waarop de opslag en afvoer van afvalstoffen 
worden geregeld.  
  
12. Aanvrager verklaart door ondertekening van dit formulier kennis te hebben genomen van de 
Verordening verblijfsrecreatie van de Gemeente Lochem. 
   
13. Toelichting op de aanvraag ontheffing kamperen, indien nodig:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naar waarheid ingevuld: 
Ondertekening:                                         Plaats: ……………………          Datum:  …………… 
 
 
…………………………………………… 
Naam 


