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VITALE VAKANTIEPARKEN IN ERMELO

In gesprek met parken
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. Met het project Vitale
Vakantieparken proberen we samen met de ondernemers en eigenaren een kwaliteitsimpuls te geven aan deze sector.
In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen van de eerste helft van 2020.

Het Corona Adviespunt staat voor jou klaar!
Veel mensen hebben de effecten van de coronacrisis de

Het corona adviespunt biedt je de volgende mogelijkheden:

afgelopen periode ondervonden. Mensen werken veel thuis,

• Maximaal drie uur kosteloos sparren met adviseurs over

afspraken worden uitgesteld en we houden 1,5 meter afstand

de vraagstukken waar je als gevolg van de coronacrisis

van elkaar. Ook voor vakantieparken heeft de crisis grote

mee te maken hebt gekregen.

gevolgen. Het programma Vitale Vakantieparken helpt jou als

• Aanvullend kun je twee dagdelen coaching krijgen.

Veluwse recreatieondernemer in deze moeilijke tijd. Bij het
Corona Adviespunt kun je kosteloos terecht voor advies en

Daarnaast biedt het Corona Adviespunt een overzicht van de

ondersteuning.

beschikbare informatie over relevante coronamaatregelen,
initiatieven en regelingen van de overheid en andere

Het Corona Adviespunt staat klaar voor recreatieonder-

organisaties.

nemers/eigenaren en verenigingen van eigenaren van
Veluwse vakantieparken. Naast het bieden van een
luisterend oor, geven de adviseurs concrete tips en
adviezen om jouw onderneming verder te helpen in
deze tijd. De adviseurs werken op verschillende terreinen
zoals bedrijfseconomie, recht, marketing, hospitality,
ondernemerschap en algemeen management.

Contact opnemen met het Corona Adviespunt?
Neem contact op met de projectleider:
Jan Lowin IJzerman
Coördinator Corona Adviespunt
T 06 - 233 953 53
E janlowinijzerman@vitalevakantieparken.nl
of kijk op: www.vitalevakantieparken.nl/corona+adviespunt/

Omgevingsvisie recreatiecluster Horst vastgesteld
Eindelijk is het dan zover! De gemeenteraad heeft de

Relevante documenten hiervoor zijn te vinden op onze project-

Omgevingsvisie voor recreatiecluster Horst vastgesteld.

website: www.ermelo.nl/kernhorst

Met deze stap is er een belangrijke mijlpaal bereikt in de
herontwikkeling van het gebied. Wij bedanken iedereen die

Wij zijn met veel parkeigenaren al in gesprek over hun park-

een bijdrage heeft geleverd aan dit proces. Er is nog een

plan. Wij helpen parken bij het maken van een compleet

weg te gaan, maar samen met de parken kunnen we deze

parkplan. Dit plan toetsen wij intern zodat we van het college

gebiedsontwikkeling zeker realiseren.

een principebesluit kunnen krijgen. In dit principebesluit staat
onder andere: welke onderzoeken er moeten worden

Hoe gaan we nu verder?

uitgevoerd, hoe het plan zal worden uitgevoerd, de kosten die

De eerste stap is het opstellen van een parkplan conform de

hieraan verbonden zijn en hoe de toekomstige indeling van het

kaders en randvoorwaarden uit de Omgevingsvisie.

park eruitziet.

Vervolg: Omgevingsvisie recreatiecluster Horst vastgesteld
Het omvormen van recreatiecluster Horst gebeurt niet in één

Omgevingsvisie recreatiecluster Horst in het kort:

keer. Parken krijgen hierin de ruimte om zelf, of gezamenlijk, op
hun eigen tempo hun toekomst uit te werken. Ook biedt de visie

Dichtbij kern Horst ligt een cluster van 14 vakantie-

veel ruimte voor maatwerk: elk park is anders en er zal niet altijd

parken. Deze parken, sterk verschillend in eigendoms-

één overkoepelende oplossing voor soortgelijke problemen zijn.

situatie en recreatief toekomstperspectief, krijgen de op-

Samen met de parken op cluster Horst gaan we verder met het

tie om te kiezen voor drie ontwikkelrichtingen: het

realiseren van de ambities uit de Omgevingsvisie.

realiseren van een toekomstbestendig recreatiepark,
het omvormen naar een ‘woonpark’ met een woonfunctie,
of herstructurering naar bijvoorbeeld reguliere woningen.
Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
Omgevingsvisie die de kaders en randvoorwaarden stelt
om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Regiodeal Veluwe
Het kabinet heeft zich uitgesproken over

De Veluwse partners willen de balans

kan worden gerealiseerd. Hoewel de

de derde tranche van de zogenoemde

tussen de verschillende functies op de

Regiodeal voor de Veluwe nu toegekend

Regio Deals. Deze Regio Deals zijn

Veluwe verbeteren via vier programmalij-

is, moeten er nog concrete afspraken

extra steunpakketten van het rijk om

nen:

worden gemaakt over de vervolgacties.

een impuls te geven aan bepaalde

• optimaal ruimtegebruik op de Veluwe;

Naar verwachting gebeurt dat na de

regio’s in Nederland. Van de te verdelen

• het creëren van toegangspoorten tot

zomer.

€180 miljoen onder verschillende
regionale projecten in het land gaat er

de Veluwe;
• het versnellen en verduurzamen van

€ 12,5 miljoen naar de Regio Deal Veluwe.
Het Veluwse bod voor de Regio Deals zet

o.a. verblijfsrecreatie en
• een ondersteunend pakket aan wet-en

in op het gezamenlijk aanpakken van de

Meer lezen over de Regiodeal Veluwe?
Kijk dan op: www.veluweop1.nl/rijk-investeert-in-veluwe/

regelgeving.

uitdagingen waar de Veluwe voor staat.
Concreet betekent dit voor vakantieparken
Daarbij bouwt het voort op de Veluwe

op de Veluwe dat er door de inzet van de

Agenda en op het programmaplan Vitale

gelden van de Regiodeal een versnelling

Vakantieparken.

van de bovenstaande programmalijnen

Vraag advies aan het Kwaliteitsteam Vitale Vakantieparken
Heeft u plannen voor uw park en wilt u dat er een professional meekijkt? Dat kan.
U kunt vanuit het Veluwe programma Vitale Vakantieparken ondersteuning krijgen
van het Kwaliteitsteam. Het Kwaliteitsteam kan ingeschakeld worden voor advies
bij kwaliteitsverbetering of innovatie. Het team geeft bijvoorbeeld advies over
positionering, nieuwe recreatieproducten, kostenbesparingen of kwaliteitsverbetering. Met een vrijblijvende intake maakt u kennis met het Kwaliteitsteam.
Als u besluit om het Kwaliteitsteam (bedrijfsbezoek en coaching) in te zetten,
betaalt u een eigen bijdrage van € 1.000,--.

Meer informatie over het Kwaliteitsteam?
Kijk op www.vitalevakantieparken/activiteiten of neem contact op met projectleider
Jan Lowin IJzerman: e-mail: janlowinijzerman@vitalevakantieparken.nl of
(06) 233 953 53.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief
nog vragen of wilt u in het kader van Vitale
Vakantieparken in contact komen met de
gemeente? Neem dan contact op met Jelle
Snippe via j.snippe@ermelo.nl
Meer informatie over Vitale Vakantieparken?
Kijk op www.ermelo.nl/vitalevakantieparken

