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VITALE VAKANTIEPARKEN IN ERMELO

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor Ermelo, en voor de Veluwe. Om toeristen gastvrij te ontvangen moeten
we goede verblijfaccommodaties bieden. Dat is waar we aan werken in het project Vitale Vakantieparken.
We slaan de handen ineen om enerzijds vakantieparken te vernieuwen en/of door te ontwikkelen.
Anderzijds zoeken we gezamenlijk naar, wanneer er weinig tot geen recreatief perspectief meer is, alternatieve
bestemmingen. In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen.

Stand van zaken

Daarom is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Elk park heeft zijn eigen karakter en dus ook een

Dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen.

eigen perspectief. Daarom biedt het programma

De verwachting is dat het bestemmingsplan in oktober

Vitale Vakantieparken altijd maatwerk en volgen wij

wordt vastgesteld.

met verschillende parken en gebieden intensieve
trajecten. Bijvoorbeeld bij park de Heivlinder,
het Tonselse Veld en Kern Horst.
Heivlinder
De Heivlinder wil zich graag uitsluitend gaan richten
op de verhuur van luxe chalets en vakantiewoningen. Er zijn plannen om de locatie van de voormalige
camping Het Keteltje, onderdeel van het recreatiepark
Bospark De Heivlinder, te herontwikkelen.

Recreatiecluster Tonselse Veld

Hier moeten 15 zogenaamde ‘boslodges’ komen.

Er is voor dit gebied een onafhankelijke gebieds-

Daarnaast zijn er plannen om het park uit te breiden

makelaar aangesteld die met de ondernemers en

door op een weideperceel ten zuiden van de camping

(verenigingen van) eigenaren in gesprek is over de

15 recreatiewoningen met een eigen paardenstal te

wenselijke toekomstige ontwikkelingen van de parken.

realiseren, de zogenaamde ‘paardenlodges’. Hiermee

Wat zijn ambities en wensen? Waar liggen kansen?

spelen zij in op de groeiende behoefte van ruiters die

Zijn er belemmeringen? De gemeente wil op deze

op de Veluwe willen recreëren en overnachten bij een

manier komen tot een strategisch plan voor het

accommodatie waar ze hun paard kunnen stallen.

gehele recreatiegebied.

Met deze plannen wordt ingezet op innovatie en een

Recreatiecluster Horst

kwaliteitsimpuls. Het vormt een aanvulling op het

Maandag 16 april is op een informatieavond met

huidige aanbod in de omgeving. Daarnaast is

bewoners, parkondernemers, huisjeseigenaren en

samenwerking gezocht met de KNHS en de Gelderse

omwonenden het startsein gegeven om samen te

sportfederatie voor het uitbreiden en verbeteren van

werken aan een omgevingsvisie voor het gebied

het ruiternetwerk. De beoogde ontwikkeling past niet

‘recreatiecluster Horst’.

binnen de geldende bestemmingsplannen.

Voormalig wethouder Heutink lichtte toe dat het

gemeenten instemmen. Ook de gemeenteraden

recreatiecluster Horst in de ‘toekomstvisie verblijfs-

worden in de gelegenheid gesteld op de voorstellen te

recreatie 2016 ’door de gemeente is aangewezen als

reageren. Verwachting is dat er rond de zomer een

transformatiegebied. Het gebied heeft voor een groot

definitief akkoord is zodat de Ontwikkelings-

deel zijn recreatieve functie verloren. De kansen voor

maatschappij Vitale Vakantieparken na de zomer kan

het gebied liggen in een geleidelijke overgang naar

starten. Kijk voor meer informatie op

andere functies. Dit vonden ook de aanwezigen. Zij

www.vitalevakantieparken.nl.

zien ook mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering. De
gemeente is op dit moment in gesprek met gebiedseigenaren, parkondernemers, de vereniging van
eigenaren en andere belanghebbenden om over de
toekomst van hun parken en het gebied na te denken.

Samenwerking met 10 gemeenten en
provincie in Ontwikkelingsmaatschappij
Vitale Vakantieparken
De gemeente Ermelo heeft ingestemd met
deelname in de Ontwikkelingsmaatschappij
Vitale Vakantieparken. Met de Ontwikkelingsmaatschappij willen 11 veluwse gemeenten samen
met de provincie Gelderland verouderde en slecht
onderhouden vakantieparken aanpakken en
ondernemers steunen die hun park willen vernieuwen.

Samenwerking met Platform 31

Onderdeel van de Ontwikkelingsmaatschappij is ook

Het regionale programma Vitale Vakantieparken is

een fonds voor ondernemers die nieuwe ideeën

partner geworden van Platform 31, het kennisplatform

hebben om hun park aantrekkelijker te maken.

voor stedelijke en regionale ontwikkeling.
Platform 31 kan met haar kennis en inzicht een steun

Gemeenten en provincie samen

zijn voor de vele medewerkers die nu direct en indirect

Het is de bedoeling dat gemeenten en provincie allebei

vanuit gemeenten en provincie werken aan

voor 50% aandeelhouder worden in de maatschappij.

verschillende projecten. Het blijken vaak complexe

De provincie stort vier miljoen euro startkapitaal.

vraagstukken. Het gaat over herstructureren,

De projecten lopen altijd via cofinanciering door

transformeren, herverkavelen, revitaliseren,

gemeenten, of parkeigenaren. Het gaat in eerste

veiligheidsvraagstukken en sociale problematiek.

instantie om een proef van twee jaar. Daarna wordt er

Een deel van de vraagstukken heeft zijn oorsprong

geëvalueerd en komt er een vervolg. De oprichting van

buiten onze regio en een relatie met grote stadspro-

de Ontwikkelingsmaatschappij is pas een feit als alle

blematiek. Deze complexiteit maakt dat er behoefte

colleges van de betrokken

is aan specialistische kennis en inzichten van buiten

de regio. Dat kan platform 31 bieden. Ook wordt er

Het Kwaliteitsteam voorziet in deze vraag en kan u als

gezocht naar samenwerking met diverse onderdelen

ondernemer vooruit helpen. Zo heeft het

van de Rijksoverheid voor een regio-overstijgende,

kwaliteitsteam de eigenaar van het Verscholen Dorp

integrale aanpak. Gedeputeerde van de provincie

(Harderwijk) bijgestaan bij de plannen om van het park

Gelderland Bea Schouten zei hierover:

uiteindelijk weer een vitaal vakantiepark te maken.

“We hebben het denkvermogen van de landelijke
overheid nodig. Er is zeker al wat bewustzijn. Zo heeft

Heeft u vragen over het Kwaliteitsteam Veluwe, wilt u

bijvoorbeeld het Kamerlid Van Toorenburg (CDA) de

een kennismakingsgesprek of wilt u zich aanmelden?

Veluwe onder de aandacht gebracht in de Tweede Kamer.

Neem dan contact op met projectleider Jan Lowin

En we nodigen minister Grapperhaus uit voor werkbe-

IJzerman janlowinijzerman@vitalevakantieparken.nl

zoeken”.

of bel 06 - 233 953 53.

Ondernemers en gemeenten geholpen met
Kwaliteitsteam Veluwe
Het Kwaliteitsteam Veluwe heeft in het afgelopen jaar
al 18 Veluwse recreatieve ondernemers geholpen met
kwaliteitsverbetering of innovatie.
Het Kwaliteitsteam bestaat uit 15 kritische adviseurs,
ieder met een eigen expertise. De vraagstukken
hebben veelal betrekking op het op orde krijgen van
bedrijfseconomische zaken, herontwikkeling en
herinrichting van een park, het meedenken in een
innovatief concept met bijbehorende positionering en
een passende marketingaanpak.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen of heeft u ideeën op het gebied van
ontwikkeling van verblijfsrecreatie die passen binnen
het project Vitale Vakantieparken, neem dan contact
op met projectleider Mildred van der Linden,
m.vanderlinden@ermelo.nl.
Meer informatie over het project is te vinden op
www.ermelo.nl/vitalevakantieparken.

