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Masterplan bivakplaatsen - Stand van zaken
Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en de beleidsnota Jeugd 2014-2019 vermelden dat
de Vlaamse minister van Jeugd werk zal maken van de opmaak van een masterplan
bivakplaatsen. Het opzet van het masterplan bivakplaatsen bestaat erin om voldoende
aanbod te garanderen en om de infrastructuur te verduurzamen. In de beleidsnota Jeugd
2014-2019 geeft minister Gatz aan dat dit broodnodig is. Ik citeer: “Ondanks de
positieve invloed van de ondersteuning van jeugdverblijfscentra blijven er signalen
komen dat de vraag het totale aanbod aan laagdrempelige bivakplaatsen overstijgt.”
De problematiek is al langer bekend. Door het succes van de jeugdbewegingen en de
aangroei van hun leden komen de bivakplaatsen onder druk te staan. Daarnaast hebben
een aantal uitbaters van bivakplaatsen hun activiteiten stopgezet. Voorts bleek bij een
bevraging in 2009 door het Centrum voor Jeugdtoerisme dat ook heel wat andere
uitbaters overwegen hun activiteiten stop te zetten.
Vanuit de sector horen we dat de eerste voorbereidende stappen in het kader van de
opmaak van het masterplan bivakplaatsen zouden opgestart zijn
1. Hoe zal de minister concreet werk maken van de opmaak van het masterplan
bivakplaatsen? Welke verschillende stappen zijn gepland en welke verschillende
actoren zullen worden betrokken bij de opmaak van het masterplan?
2. Werden reeds voorbereidende acties ondernomen en afgerond? Zo ja, welke?
3. Welke concrete timing hanteert de minister bij de opmaak van dit masterplan
bivakplaatsen? Binnen welke termijn hoopt men de uitwerking van dit masterplan
bivakplaatsen te kunnen afronden (korte of middellange termijn)?
4. Een steeds weerkerend probleem is dat groepen met meer dan 100 personen moeilijk
een geschikte bivakplaats kunnen bemachtigen in de laatste twee weken van juli. In
die periode overstijgt de vraag naar kampplaatsen voor meer dan 100 personen het
beschikbare aanbod.
Ziet de minister een rol weggelegd voor het beleid om tot een betere afstemming te
komen tussen de vraag en het aanbod in die drukke periode van de laatste twee
weken van juli? Waarom wel/niet?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Ben Weyts (1077), Sven Gatz (193).
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GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 193 van 24 april 2015
van MIRANDA VAN EETVELDE

1. De werkgroep Jeugdtoerisme van vzw De Ambrassade engageerde zich tot de
opmaak van een eerste aanzet tot het Masterplan Bivakplaatsen. In deze werkgroep
zijn zowel de jeugdverblijfcentra, als jeugdbewegingen en de administraties jeugd en
toerisme vertegenwoordigd. Op 27 maart 2015 werd een ontwerpversie van het
Masterplan voorgelegd aan mijn medewerker en een medewerker van de minister
bevoegd voor toerisme. Dit plan, dat goed uitgewerkt en erg omvattend is, levert een
prima aanzet om verder te werken.
De afspraak werd gemaakt dat uit dit omvangrijke plan een selectie van door
Vlaanderen op korte termijn realiseerbare acties wordt gemaakt. De minister bevoegd
voor toerisme en ikzelf hebben de intentie te bekijken welke actiepunten uit dit plan
als conceptnota kunnen worden uitgewerkt om voor te leggen en te laten goedkeuren
door de Vlaamse Regering, waarbij ook een timing wordt gekoppeld aan de acties.
Het voorbereidend werk werd geleverd door de werkgroep jeugdtoerisme. Dit
resulteerde in een ontwerp van Masterplan dat op 12 mei 2015 werd overgemaakt
aan de minister bevoegd voor toerisme en mezelf.
2. Het ontwerp Masterplan Bivakplaatsen bundelt knelpunten en koppelt deze aan
mogelijke acties. De thema’s in verband met de kampplaatsen zijn:
 aanbod en diversiteit;
 omgeving;
 gemeentelijk beleid;
 bovenlokale ondersteuning jeugdtoerisme;
 uitbating;
 ruimtelijke ordening.
3. De goedkeuring door de Vlaamse Regering van een gezamenlijke conceptnota van
jeugd en toerisme wordt voorbereid voor het najaar 2015. Met de verdere uitvoering
kan daarna van start worden gegaan. Er zullen zowel acties op korte als middellange
termijn worden voorzien. Ik denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een
instrument om de evolutie van het aanbod aan bivakplaatsen te monitoren.
4. Het geschetste probleem is me inderdaad bekend. De problematiek stelt zich echter
enkel gedurende een piek van twee weken.
Het is ook de verantwoordelijkheid van de jeugdbewegingen om wanneer mogelijk
deze piekperiode te vermijden en een weekje vroeger of later op kamp te vertrekken.
Hier is ongetwijfeld een rol weggelegd voor de koepels van de jeugdbewegingen.
In het ontwerp Masterplan Bivakplaatsen worden ook enkele specifieke acties naar
voor geschoven voor die piekperiode. Een goed voorbeeld is het inzetten op
meervoudig ruimtegebruik van jeugdlokalen en/of andere gebouwen zoals scholen,
door hen te stimuleren hun gebouwen tijdens de zomermaanden te verhuren aan
jeugdgroepen.
Ook stel ik vast dat vele lokale afdelingen van de jeugdbewegingen de laatste jaren
hun lokalen zo hebben ingericht dat deze ook beschikbaar zijn voor kampen. Hierbij

kregen zij de steun van de lokale besturen. Met de uitwerking van het Masterplan
Bivakplaatsen willen we inzetten op het wegwerken van overdreven regellast. Het
blijkt immers dat eigenaars, net wegens deze regeldrift, beslissen om hun bivakplaats
niet langer uit te baten.

