Accommodaties & Materiaal

KAMPEREN OP MILITAIRE
MILITAIRE TERREINEN

Scoutinggroepen hebben, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om te kamperen op militaire
terreinen. De administratie hiervoor is in handen van Scouting Nederland. De kosten (per januari
2019) bedragen € 2,50 per persoon per nacht.
Medegebruik is mogelijk op Havelte-Oost (Diever), Stroesche Zand (Stroe), Eder Heide (Ede),
Arnhemse Heide (Arnhem), Galderse Heide (Breda), Crayelheide (Venlo) en Langenboom (Mill en
Sint Hubert). Op www.scouting.nl (Accommodaties – Op Kamp – Niet-Scoutinglocaties) zijn kaartjes
van de locaties te downloaden. Let op: deze kaartjes geven het complete terrein weer, slechts op een
deel daarvan kan gekampeerd worden, op aanwijzing van de desbetreffende commandant.
Procedure
Om te kunnen kamperen op militaire terreinen geldt onderstaande procedure:
1. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van de genoemde terreinen.
2. Elke groep die van een militair terrein gebruik wil maken, vult bijgaand aanvraagformulier in en
mailt (of stuurt) het naar het Landelijk servicecentrum.
3. Scouting Nederland stuurt de formulieren door naar de desbetreffende Commandant, waarna de
groep van Defensie bericht krijgt over de mogelijkheid om te kunnen kamperen.
4. Met de Commandant of de terreinopzichter worden na het ontvangen van de bevestiging, nadere
afspraken gemaakt over aankomst- en vertrektijden, de exacte locatie en de aanvullende regels
die gelden op het desbetreffende terrein. Ook kan daar nadere informatie gekregen worden over
mogelijkheden en voorzieningen. De kentekens van de auto's die tijdens de bivak op het terrein
verblijven, moeten ruim van tevoren worden doorgegeven aan de Commandant of de
terreinopzichter. Op sommige terreinen zijn auto’s niet toegestaan. Veertien dagen van tevoren
meldt de groep aan de Commandant of de terreinopzichter de aankomsttijd.
5. Elke groep die gebruik wenst te maken van militair terrein Havelte-Oost dient tevens toestemming
te vragen aan de gemeente (www.gemeentewesterveld.nl). Zij brengen ook toeristenbelasting in
rekening bij de kamperende groep.
6. De bevestiging van Defensie (en gemeente bij Havelte-Oost) neem je mee naar het terrein als
bewijs.
7. De groep krijgt van Scouting Nederland na einde van de kampeerperiode een factuur voor het te
betalen kampgeld.

Regels voor het gebruik
Voor het gebruik van de militaire terreinen gelden enkele algemene regels. Daarnaast kan de
terreinopzichter aanvullende regels stellen.
1. Kamperen is alleen toegestaan aan Scoutinggroepen onder leiding van een kampleider en op
vertoon van de toestemming van Defensie.
2. Het houden van een kampvuur of het maken van kookvuren is niet toegestaan.
3. Huisvuil en afval moeten van het terrein worden verwijderd. Het gebruikte terrein dient schoon
gehouden en achtergelaten te worden.
4. Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.
5. Er mogen geen gaten gegraven worden ten behoeve van latrines e.d. maar er moet gebruik
gemaakt worden van een toiletcabine. Neem hierover contact op met de terreinopzichter.
6. Het oefenterrein Stroesche Zand is voor alle motorvoertuigen gesloten (ook voor aan- en afvoer
van personen en materieel).
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Aanvraagformulier medegebruik

Medegebruik op Defensielocaties wordt door het Ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf getoetst op wet en regelgeving. Voor
(mede)gebruik van Rijkseigendom door derden wordt een marktconforme vergoeding gevraagd. Indien Defensie instemt met de aanvraag dan
dient deze te worden voorgelegd aan het Rijksvastgoedbedrijf voor de definitieve goedkeuring, het opmaken van de akte en het bepalen van
het marktconforme medegebruiktarief. Rijksvastgoedbedrijf afdeling Omgevingswet & Private Zaken toetst op wet- en regelgeving en
Rijksvastgoedbedrijf afdeling Verhuur, Medegebruik & Recreatie bepaalt de hoogte van de vergoeding en stelt de definitieve akte op. Alleen
duidelijke en volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

In te vullen door aanvrager
1.a.

Naam aanvrager:
Adres gegevens:
Telefoon nummer:
Email:
Dient u deze aanvraag in anders
dan vanuit u als privépersoon,
bijvoorbeeld namens/voor een
instantie, bedrijf, vereniging,
stichting, enz.?

1.b.

Ja, vereniging

Naam instantie, bedrijf, vereniging,
stichting, enz.

Scouting Nederland

Adresgegevens:

Postbus 210, 3830 AE Leusden (Larikslaan 5)

Telefoonnummer:

033 4960911

Email:

info@scouting.nl

KVK en BTW nummer:

31024153 en NL002585248B01

Bent u aangesloten bij een
overkoepelende organisatie zoals
een bond, branchevereniging of
belangenvereniging?

nvt

Uw relatie tot instantie, bedrijf,
vereniging, stichting, enz.

nvt

Betreft het bovengenoemde adres
ook het factuuradres:

Ja

Evt. betalingskenmerk/code:

Huur defensieterrein

Overige opmerkingen:

Reservering(en) geschieden op basis van contractnummer 0948.0022.006
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2.a.

Datum indienen aanvraag:
Medegebruik of wetenschappelijk onderzoek:

2.b.

Datum en tijdstip aanvang medegebruik :
Datum en tijdstip einde medegebruik:
Locatie(s) van het gewenste medegebruik: terrein /
kazerne / gebouw / antenne / opslag / anders nl:
Naam van: gemeente, plaats, object, evt. welk
gedeelte, gebouw, ruimte:
Behelst uw aanvraag een route op Defensie grond:

Ja / Nee ( Zo ja, dan dient u een route/kaart aan te leveren met de definitieve route)

Totaal aantal personen:
Totaal aantal voertuigen:
Voertuigen parkeren op Defensiegrond:

Ja / Nee (zo ja, hoeveel voertuigen?)

Voertuigen gebruiken op Defensiegrond:

Ja / Nee (zo ja, hoeveel voertuigen?)

Onder wat voor doeleinde valt het
medegebruik: Recreatief / commercieel / charitatief
/ anders nl?
Heeft het medegebruik eerder op Defensie grond
plaatsgevonden:

Ja / Nee (zo ja, waar en wanneer?)

Uitgebreide en gedetailleerde omschrijving van het
gewenste medegebruik:

Overige opmerkingen:
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3.a.

Is er personele ondersteuning nodig van Defensie:

Ja / Nee ( Zo ja, ga verder met stap 3.b, zo niet, ga verder met stap 4.a)

3.b.

Bij welke activiteiten verzoekt u om personele
ondersteuning:
Hoeveel personen:
Datum en tijd aanvang personele ondersteuning:
Datum en tijd einde personele ondersteuning:
Opmerkingen:

4.a.

Is er facilitaire ondersteuning nodig van Defensie:

Ja / Nee ( Zo ja, ga verder met stap 4.b, zo niet, ga verder met stap 5.a)

4.b.

Welke facilitaire ondersteuning wenst u gebruik van
te maken: materiaal / voertuigen / anders nl?
Evt. hoeveelheid:
Datum en tijd aanvang facilitaire ondersteuning:
Datum en tijd einde facilitaire ondersteuning:
Opmerkingen:

5.a.

Wilt u gebruik maken van cateringfaciliteiten
(indien aanwezig):

Ja / Nee ( Zo ja, ga verder met stap 5.b, zo niet, ga verder met stap 6.a)

5.b.

Totaal aantal personen:
Datum en tijd aanvang catering:
Datum en tijd einde catering:
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Opmerkingen:

7.a.

Wilt u gebruik maken van legering /
overnachtingfaciliteiten (indien aanwezig):

Ja / Nee ( Zo ja, ga verder met stap 7.b, zo niet, ga verder met stap 8.a)

7.b.

Totaal aantal personen:
Datum en tijd aanvang legering:
Datum en tijd einde legering:
Opmerkingen:

In te vullen door Defensie
8.a.

Toestaan medegebruik:

Ja / Nee / Deels

(Reden afwijzing en/of deels toestaan aangeven)

Toestaan personele ondersteuning:

Ja / Nee / Deels

(Reden afwijzing en/of deels toestaan aangeven)

Toestaan facilitaire ondersteuning:

Ja / Nee / Deels

(Reden afwijzing en/of deels toestaan aangeven)

Toestaan cateringfaciliteiten:

Ja / Nee / Deels

(Reden afwijzing en/of deels toestaan aangeven)

Toestaan legering:

Ja / Nee / Deels

(Reden afwijzing en/of deels toestaan aangeven)

Reden afwijzing en/of deels toestaan:

8.b.

Mogelijke voorwaarden die Defensie aan het
medegebruik stelt:
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8.c.

Naam beoordelaar Defensie:
Rang:
Telefoonnummer:
Email:
Contactpersoon Defensie voor medegebruiker:
Naam:
Rang:
Telefoonnummer:
Email:

Standaardvoorwaarden bij het medegebruik

Indien toestemming voor het medegebruik wordt verleend zijn de volgende voorwaarden standaard van toepassing:

1.

Deze overeenkomst kan eenzijdig door de Staat worden opgeschort of opgezegd als de omstandigheden dit vereisen. Indien de
toestemming wordt ingetrokken kunnen gemaakte kosten, voortvloeiend uit het medegebruik of de voorbereiding hierop, niet op
de Staat worden verhaald;

2.

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de Staat zou kunnen doen gelden wegens schade en/of ongevallen
bij het gebruik van deze toestemming. De medegebruiker doet tevens afstand van alle vorderingen, welke anderen mochten kunnen
doen gelden tot vergoeding wegens schade en/of ongevallen richting de Staat welke met het gebruik van de toestemming in enigerlei
verband staat;

3.

Het aangaan van de medegebruikovereenkomst is mede gebaseerd op de gegevens die de medegebruiker aanlevert. Het is dan ook
verplicht dat de medegebruiker de aanvraag op basis van volledig eerlijk en zo volledig mogelijk heeft ingediend, zonder informatie te
hebben achtergehouden of valse informatie te hebben verstrekt. Indien de medegebruikaanvraag is behandeld op basis van verkeerde
gegevens kan de medegebruikovereenkomst per direct worden ontbonden en kunnen de gemaakte kosten, voortvloeiend uit het
medegebruik of de voorbereiding hierop, niet op de Staat worden verhaald;

4.

Uw medegebruikaanvraag is definitief akkoord indien u de zogenaamde "medegebruikovereenkomst" van het RVB
(Rijksvastgoedbedrijf ontvangt. Voor het medegebruik ben u verplicht een vergoeding te betalen, het RVB draagt tevens zorg voor
facturering van het medegebruik;

5.

Incidenten aangaande het milieu dienen direct te worden gemeld aan de wacht, de terreinopzichter en de terreinbeheerder van de locatie;

6.

Aan het medegebruik zijn marktconforme kosten verbonden volgens de wet Markt en Overheid. De kosten hiervoor worden door het
Rijksvastgoedbedrijf gefactureerd. Bij ondertekening verklaart de aanvrager kennis hiervan te hebben genomen en akkoord te gaan met de
betaling van het gefactureerde bedrag;

7.

De medegebruiker dient er zelf zorg voor te dragen dat alle ter zake vereiste vergunningen voor aanvang van het medegebruik zijn verkregen
en dient deze op navraag van Defensie te kunnen tonen;

8.

Het is de medegebruiker niet toegestaan het terrein en/of gebouw, geheel of gedeeltelijk, in gebruik te geven aan derden;

9.

De medegebruiker is ervoor verantwoordelijk dat alle aanwezigen op de hoogte zijn van de gestelde voorwaarden aan het medegebruik;

10. Op verzoek van Defensiepersoneel dient de medegebruiker de akte voor het ontplooien van zijn activiteiten te kunnen overhandigen;
11.

De medegebruiker dient ervan op de hoogte te zijn dat medegebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met alle van
toepassing zijnde vergunningen en wet - en regelgeving. Op de medegebruiker rust een onderzoekplicht om zich op de hoogte te stellen
van alle relevante en toepasselijke regelgeving. De medegebruiker kan zich niet beroepen op het ontbreken van kennis van alle van
toepassing zijnde vergunningen en wet - en regelgeving. Voor zover deze kennis niet door hem kan worden verkregen is de
medegebruiker verplicht de vergunninghouder van de inrichting advies te vragen over de wijze van gebruik;

Ondertekening en akkoord verklaring medegebruik aanvrager en het Defensieonderdeel
Let op! dit formulier geeft geen recht tot medegebruik
Aanvraagformulier Medegebruik 2018.1

Pagina 5 van 6

Aanvrager medegebruik is akkoord met de
standaardvoorwaarden, Naam, d.d.
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Het Defensieonderdeel is akkoord met het verzoek tot
medegebruik, naam, rang. d.d.
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