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VITALE VAKANTIEPARKEN IN ERMELO

Ermelo heeft met bijna 100 vakantieparken de meeste verblijfsplaatsen van alle gemeenten in de regio
Noord-Veluwe. Het is dan ook niet vreemd dat de toeristische-recreatieve sector van groot belang is voor
de gemeente Ermelo. Deze sector staat echter onder druk door de teruglopende bezetting en wisselende
toekomstperspectieven. Met het project Vitale Vakantieparken proberen we een kwaliteitsimpuls te geven
aan deze sector. In deze nieuwsbrief staat het recreatiecluster Horst centraal.

Ontwikkelingen in het verleden

Uit de gesprekken en de parkplannen heeft

Op maandag 16 april 2018 was de informatie-

de gemeente een eerste inventarisatie gemaakt

bijeenkomst met verschillende belanghebbenden.

voor de ontwikkeling van cluster Horst.

Zij hebben belangrijke aandachtspunten voor
de ontwikkeling van het recreatiecluster gegeven:
•

Het behouden van het groene karakter van het
gebied

•

De samenhang tussen de recreatie en
de woonfuncties in het gebied

•

Mogelijkheden voor ontsluiting

•

Communicatie tijdens het ontwikkelproces

Communicatie

Huidige ontwikkelingen

De afgelopen maanden hebben we gesprekken

Uit de inventarisatie blijkt dat er grofweg

gevoerd met parkeigenaren, verenigingen van

drie ontwikkelrichtingen zijn:

eigenaren (vve’s), de buurtvereniging en andere

1.

(huidige situatie behouden)

belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken is met
parkeigenaren en vve’s de huidige stand van zaken op

2.

Hierbij is aangegeven dat het gezamenlijk belang

Woonpark (recreatiepark in huidige vorm,
maar met woonbestemming)

het park besproken, de toekomstige mogelijkheden en
de wensen van de parkeigenaar of huisjeseigenaren.

Recreatiepark voor tweede woning

3.

Herstructurering (realiseren van totaal
nieuw woonmilieu en structuur)

voor de gemeente en ondernemer voorop moet staan.
Wij bekijken momenteel hoe we hier zo goed
Parkplan

mogelijk op kunnen aansluiten. Dit doen we door

Door de verschillende eigendomssituaties op

kaders en randvoorwaarden op te stellen.

de parken, is aan de parkeigenaren gevraagd

Hiermee kunnen we de ruimten en grenzen aangeven

een inventarisatie te doen naar de wensen van

waarbinnen parkeigenaren en vve’s samen met

individuele huisjeseigenaren. Deze wensen hebben

de huisjeseigenaren hun parken kunnen ontwikkelen.

parkeigenaren samen met hun eigen wensen
gebundeld in een parkplan.

Kaders en randvoorwaarden

Toekomstige ontwikkelingen

De kaders en randvoorwaarden worden opgesteld

De kaders en randvoorwaarden die door de

vanuit verschillende beleidsterreinen, zoals milieu,

verschillende beleidsterreinen zijn opgesteld

(brand-, bouw-, verkeers-)veiligheid, het omgaan

worden gebundeld in een concept omgevingsvisie.

met handhaving, duurzaamheid en ruimtelijke

Deze concept omgevingsvisie, met de drie mogelijke

kwaliteit. Bij het opstellen van de kaders en

ontwikkelrichtingen, lichten we toe aan het college,

randvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt

de gemeenteraad en de parkeigenaren en vve’s.

naar eisen en wensen. Hierbij zijn eisen verplichtingen

Iedereen kan zo meedenken en samen komen we

die bijvoorbeeld voortkomen uit de wet. Wensen zijn

tot een definitieve omgevingsvisie.

hierbij kaders die vanuit gemeentelijk oogpunt
worden nagestreefd. Als parken aan de gestelde

Uitnodiging

kaders kunnen voldoen en als binnen het park én

In het voorjaar ontvangt u een uitnodiging

tussen de parkeigenaar/vve en de gemeente overeen-

voor een tweede informatiebijeenkomst.

stemming wordt bereikt, kan herontwikkeling succes-

We gaan dan de concept omgevingsvisie bespreken.

vol zijn.

Met parkeigenaren, vve’s en huisjeseigenaren
gaan we ook individueel in gesprek om te kijken

Omdat er andere wetten en regels gelden voor

hoe we wensen en parkplannen kunnen laten

recreatiewoningen dan voor reguliere woningen,

aansluiten op de omgevingsvisie.

worden er ook verschillende kaders en
randvoorwaarden opgesteld. Voor parken die de wens
hebben in de toekomst een recreatiepark voor

Contact

tweede woningen te blijven, gelden straks andere

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog

kaders en randvoorwaarden dan voor parken die

vragen? Of heeft u ideeën op het gebied van

een woonfunctie wensen.

herontwikkeling recreatiecluster Horst? Neem dan
contact op met de projectleider recreatiecluster Horst,

Financiële gevolgen

Arjan van der Mispel via a.vandermispel@ermelo.nl.

De mogelijke ontwikkelingen die het recreatiecluster
te wachten staan, hebben ook financiële gevolgen.

Meer informatie over het project is te vinden op

Wij bekijken de financiële haalbaarheid van

www.ermelo.nl/vitalevakantieparken

verschillende ontwikkelingen: welke opbrengsten

onder het onderdeel kern Horst.

en kosten verwachten we bij het ontwikkelen
van het gebied en wat zijn mogelijke manieren
om hierop te verevenen of te ondersteunen.
Daarnaast kijken we ook naar vraagstukken voor
het hele gebied, zoals goede en veilige bereikbaarheid
voor auto’s, fietsers en voetgangers.

