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TOELICHTING

DAMES EN HEREN,
Jaarlijks trekken meer dan honderdduizend kinderen
en jongeren met de verschillende jeugdbewegingen
op zomerkamp. Een kamp of bivak is een belangrijk hoogtepunt in de jaarwerking van de plaatselijke
afdelingen van de jeugdbewegingen. De zomerkampen vallen bij de Vlaamse kinderen en jongeren nog
steeds goed in de smaak, dat blijkt ook uit de cijfers
van de jaarverslagen die bij de afdeling Jeugd en
Sport worden ingediend. Jammer genoeg stellen we
vast dat het aantal verblijven en terreinen die zich
lenen voor dergelijke zomerkampen steeds afneemt,
niet alleen qua hoeveelheid maar ook qua diversiteit.
Dat staat haaks op de stijging van de ledenaantallen
in de verschillende jeugdbewegingen.
Gelet op de positieve maatschappelijke impact van
een engagement in de jeugdbeweging dat door diverse
recente wetenschappelijke studies wordt erkend, heeft
de Vlaamse overheid er alle belang bij om er mee
voor te zorgen dat de zomerkampen ook in de toekomst mogelijk blijven.
Traditioneel opteren de organisatoren voor kampplaatsen die bij voorkeur gelegen zijn in een landelijke
omgeving wegens de vlotte toegang tot de natuur.
Diverse factoren maken het de organisatoren van
jeugdkampen echter steeds moeilijker om een
geschikte kampplaats te vinden. Zo zijn er verschillende kampplaatsen die hun rechtszekerheid dreigen
te verliezen doordat ze in zonevreemd gebied liggen.
Daardoor dreigen de voorschriften en normen opgenomen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende de
verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen
in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ niet in orde
gebracht te kunnen worden en zullen zij als dusdanig
hun erkenning en subsidies mislopen. De indieners
vragen dan ook extra aandacht voor deze jeugdinfrastructuren. We willen dat zowel de gemeenten als de
provincies in hun ruimtelijke plannen een visie ontwikkelen over jeugdruimte, en meer specifiek dat de
gemeenten een sectoraal BPA aangrijpen om dergelijke zonevreemde terreinen en gebouwen te regulariseren.
Verder doet zich nog een probleem voor bij de nieuwbouw van jeugdverblijven. Momenteel kunnen
jeugdverblijven alleen opgericht worden in woon- en
recreatiegebied en gebieden voor verblijfsrecreatie

en jeugdcampings. Ook hier zal de nodige concurrentie met de meer economische sectoren zich laten
voelen. Concrete maatregelen bij het opstellen van de
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen moeten
ervoor zorgen dat kampplaatsen een duidelijk aandeel krijgen in de verblijfsrecreatiegebieden.
De toegenomen regelgeving inzake milieubehoud
en natuurbeheer maakt diverse traditionele kampbestemmingen minder geschikt om er grote groepen
jongeren voor een langere periode te ontvangen.
De schaarste aan ruimte laat zich ook in dit dossier
steeds duidelijker voelen.
Alles wijst erop dat de aangegeven spanningen de
komende jaren enkel maar zullen toenemen.
Los van de diverse voorstellen die hier reeds geformuleerd zijn en die de problematiek op korte termijn
ongetwijfeld kunnen vooruithelpen, lijkt het de indieners ook wenselijk om dringend werk te maken van
een breed plan dat de toekomst van de zomerkampen ook op langere termijn veilig moet stellen. Het is
dus hoog tijd voor een brede mobilisatie van diverse
actoren: jeugd, plattelandsactoren, landbouw, milieu,
ruimtelijke ordening, toerisme en mobiliteit.
Met deze resolutie willen de indieners aansluiten bij
wat in het Vlaamse regeerakkoord van 2004 werd
afgesproken in het hoofdstuk ‘Ruimte voor jongeren’: jongeren hebben recht op een eigen plek om op
kamp te gaan en de Vlaamse Regering engageert zich
om voldoende ruimte voor kinderen en jongeren te
creëren, onder andere voor kampplaatsen.

Tinne ROMBOUTS
Joke SCHAUVLIEGE
Sabine POLEYN
Kris VAN DIJCK
Herman SCHUEREMANS
Joris VANDENBROUCKE
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,
– gelet op:
1° de resolutie van de heren Joachim Coens, Paul
Wille, Bruno Tobback en Herman Lauwers
en mevrouw Isabel Vertriest betreffende de
ruimtelijke ordening en de nood aan beleidsaandacht voor kinderen en jongeren (Parl. St.
Vl. Parl. (2000-01), nrs. 506 en 516), die door
het Vlaams Parlement werd goedgekeurd op
10 januari 2001;
2° het advies van de Vlaamse Jeugdraad over
ruimte voor jongeren van 11 maart 2005;
3° het charter jeugdwerk-jeugdtoerisme dat in
2001 werd afgesloten tussen de Vlaamse ministers bevoegd voor Jeugd en Toerisme, met
als voornaamste uitgangspunten: capaciteit,
diversiteit en kwaliteit van de jeugdverblijfinfrastructuren;
4° de omz endbrief Ruimtelijke Ordening
98/05, die in de mogelijkheid voorziet om
zonevreemde kampplaatsen via een sectoraal
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) te regulariseren;
5° de uitvoering van het decreet van 18 juli 2003
betreffende de verblijven en verenigingen die
een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ en het decreet van 3 maart
2004 houdende erkenning en subsidiëring van
jeugdherbergen, jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra, ondersteuningsstructuren en
de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
waardoor jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra erkend en gesubsidieerd kunnen worden
als type A, B of C en gelet op het feit dat de
overgangsperiode bepaald in deze decreten in
2006 afloopt en dat jeugdverblijven die zich
niet hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe
erkenningscriteria, hun subsidies zullen verliezen, meer bepaald de zonevreemde verblijfcentra door hun onmogelijkheid om aan de
erkenningsvoorwaarden te voldoen doordat
zij bepaalde documenten niet kunnen voorleggen;
6° het decreet van 3 maart 1993 houdende het
statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, waarin een uitzondering wordt
voorzien voor tijdelijke kampterreinen (kamp-

weiden) waarop maximaal 75 dagen per jaar
wordt gekampeerd en waarvoor geen vergunning afgeleverd moet worden;
7° de vraag om uitleg van Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege en het antwoord
van de minister hierop op 30 juni 2005 over
jeugdverblijven en jeugdkampterreinen, waarin
de problemen rond zonevreemdheid, rechtsonzekerheid en nieuwe inplantmogelijkheden
worden aangekaart;
– overwegende dat:
1° jeugdkampen een essentieel element zijn in de
jaarwerking van de jeugdbewegingen;
2° het jeugdtoerisme economisch minder rendabel
is dan andere toeristische sectoren zoals hoeveen plattelandstoerisme, gezinsvakanties, kusttoerisme;
3° het belangrijk is om de diversiteit en capaciteit
van het aanbod te behouden en te versterken;
4° tot op heden weinig gemeenten gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid om via een sectoraal BPA zonevreemde jeugdverblijfplaatsen
te regulariseren;
5° de meeste zonevreemde jeugdverblijfplaatsen
zonder al te grote problemen verweven zijn
met andere ruimtelijke bestemmingsgebieden;
6° door de hoeveelheid en de onduidelijkheid
inzake de na te leven reglementeringen, huidige
en potentiële exploitanten van kampplaatsen
afgeschrikt worden waardoor niet alleen de
kwantiteit maar ook de diversiteit van het aanbod in het gedrang komt;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° in afwachting dat er in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen II een aparte visie en een
adequaat instrumentarium wordt opgenomen
voor jeugdkampplaatsen, met betrekking tot
de aangehaalde problematiek inzake ruimtelijke ordening:
a) een brief te richten aan alle gemeenten met
de bedoeling hun aandacht te vestigen op
de mogelijkheid tot het regulariseren van
bestaande vergunde jeugdverblijven en
-centra met behulp van een sectoraal BPA,
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waarin duidelijk wordt gemaakt dat anders
een aantal van de bestaande kampplaatsen
in moeilijkheden dreigen te komen;
b) een brief te richten aan alle provincies om
ze erop attent te maken dat jeugdtoerisme
apart benaderd moet worden bij het opstellen van de provinciale structuurplannen;
c) de nodige maatregelen te nemen zodat kinderen, jongeren, of hun vertegenwoordigers, betrokken worden bij het ruimtelijk
beleid binnen de gemeente, de provincie
en de Vlaamse overheid en dus zeker, bij
het opstellen van de structuurplannen op
gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau,
gestreefd wordt naar voldoende betrokkenheid van de jeugdsector;
d) in verblijfsrecreatieve zones, de nodige
ruimte te voorzien en/of af te bakenen
voor jeugdverblijven en -centra, waarbij
een coördinerende rol is weggelegd voor de
provincies;
2° werk te maken van een efficiënte gegevensverzameling over de thematiek en onder meer een
overzicht te maken van alle bestaande regelgeving die zijn impact heeft op de jeugdkampen
met de bedoeling de administratieve lasten
voor de organisatoren van jeugdkampen en
kampeigenaars te voorkomen en/of te verminderen en bij prioriteit het decreet van 18 juli
2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader
van ‘Toerisme voor Allen’ en het decreet van
3 maart 2004 houdende de erkenning en subsidiëring van de jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw
Algemene Dienst Jeugdtoerisme te evalueren
en desgevallend te verbeteren, op basis van
een effectenmeting en in samenspraak met de
betrokken actoren;
3° de nodige acties te ondernemen om de hoeveelheid, de kwaliteit en de diversiteit van het
aanbod aan jeugdverblijfinfrastructuur te versterken, onder meer door voldoende budgettaire ruimte te voorzien;

4° een rondetafel te organiseren met alle betrokken sectoren, gemeenten, provincies, administraties en de ministers bevoegd voor
Ruimtelijke Ordening, Jeugd, Toerisme,
Leefmilieu, Landbouw en Platteland om een
toekomstgerichte visie op kampplaatsen te
ontwikkelen.
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