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VITALE VAKANTIEPARKEN IN ERMELO

Het project Vitale Vakantieparken in Ermelo is de status van beleid maken voorbij! De toekomstvisie is begin
van dit jaar door de raad vastgesteld en nu worden vele gesprekken gevoerd met ondernemers die de mogelijkheden samen met de gemeente willen onderzoeken. Het project is dus volop op stoom gekomen. Wij willen u als
recreatieondernemer en/of Vereniging van Eigenaren hiervan graag op de hoogte houden. Dat is de reden dat
we beginnen met deze nieuwsbrief. Deze verschijnt niet met een vaste frequentie, maar als we nieuws over de
voortgang en ontwikkelingen te melden hebben.

De toekomstvisie in kort bestek

Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie

De toekomstvisie voor de vakantieparken in Ermelo

Naast Vitale Vakantieparken investeert de gemeente
ook in bredere zin in de ontwikkeling van recreatie
en toerisme. Hiervoor heeft de gemeenteraad
eind 2015 de Stimuleringsagenda Toerisme en
Recreatie vastgesteld. Hierin komen andere vormen
van verblijfsrecreatie (zoals hotels of bed- en breakfast), dagrecreatie, promotie en toeristische voorzieningen aan bod. Zo wordt in 2016 gewerkt aan
het realiseren van routes voor fietsen, mountainbiken
en ruitersport, aan versterking van promotie en
evenementen of het beschikbaar krijgen van
glasvezel.
De stimuleringsagenda is te downloaden via
www.ermelo.nl/vitalevakantieparken.

is samengevat in een korte uitgave. Deze folder en de
complete tekst van het beleidsstuk zijn te downloaden
via www.ermelo.nl/vitalevakantieparken.

Stand van zaken anno september 2016
De gemeente is in gesprek met zo’n 15-20 vakantieparken. Uit deze gesprekken zijn verschillende
toekomstscenario’s ontstaan die de komende tijd
worden doorgesproken op haalbaarheid. Met sommige
parken praten we over transformeren, dus ruimte
voor verandering, met andere parken juist weer over
ontwikkelen met ruimte voor groei.
We voeren gesprekken met parken die nieuwe doelgroepen willen trekken, zoals de paardensportliefhebbers. En ook met parken die nieuwe concepten
neerzetten zoals het overnachten in een Lotus Belle
tent met buitenkeuken. Daarnaast spreken we
parken die willen veranderen naar andere functies,
zoals woon-werk concepten.

Vitale Vakantieparken brengt kansen voor
(Noord-)Veluwse verblijfsrecreatie in beeld
Ermelo neemt ook deel in het regionale programma
Vitale Vakantieparken. Vanuit de regio is, om ondernemers en gemeenten te ondersteunen bij het verzilveren van (nu nog onbenutte) kansen, een zogenaamde
‘kansenkaart’ ontwikkeld. De kansenkaart biedt
ondersteuning aan productontwikkeling en innovatie.

Recreatiebedrijven belangrijk voor regionale
economie
De kansenkaart beschrijft ook het streefbeeld dat de
samenwerkende partijen voor ogen hebben voor de
verblijfsrecreatiesector.

Een belangrijk onderdeel hierin is dat bedrijven in
2030 – meer dan nu – marktgericht ondernemen op
basis van een duurzame, bedrijfsmatige exploitatie.
Esther Heutink-Wenderich, is voorzitter van de lokale
stuurgroep Vitale Vakantieparken en lid van de
regionale stuurgroep: “We streven er naar dat elk
bedrijf in 2030 zijn eigen verhaal heeft, aansluit op
de kracht van de omgeving en nog meer gericht is op
nieuwe (internationale) gasten.
Daarmee wordt het aanbod op de (Noord-)Veluwe een
boeiend mozaïek en levert het een belangrijke bijdrage aan de regionale economie.” De kansenkaart is
te downloaden via www.vitalevakantieparken.nl.

Er zullen dan door de brandweer adviezen gegeven
worden die nodig zijn om de veiligheid op de parken te
optimaliseren. Zo zal voor kleine parken het bijvoorbeeld nodig kunnen zijn om een ontruimingskaart te
hebben en voor grotere parken een ontruimingsplan.
Ook kan het nodig zijn om de toegankelijkheid voor de
hulpdiensten te verbeteren. Dit kan eisen stellen aan
bijvoorbeeld de ontsluiting van parken.

Veiligheid in de parken

Het project Vitale Vakantieparken

Het project Vitale Vakantieparken en de ontwikkelingen van de verschillende parken wordt onder andere
getoetst aan de pijlers economische potentie, ruimte-

Ermelo wil de verblijfsrecreatie in de gemeente versterken. Daarvoor heeft de gemeente een toekomstvisie ontwikkeld. Voor de uitvoering van deze visie

Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen
bij Arjan Eilander, medewerker risicobeheersing
van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,
a.eilander@vnog.nl.

lijke kwaliteit en veiligheid.
Het aspect veiligheid heeft onder andere betrekking
op de brandveiligheid. Brand, zoals natuurbrand
vormt een belangrijk risico op onze bosrijke Veluwe.
De veiligheid van onze inwoners en onze bezoekers
kan hierbij gevaar lopen en dat willen we uiteraard
voorkomen.
Daarom is in het kader van het project Vitale Vakantieparken de brandweer bezig met het inventariseren van
zaken als:
• bereikbaarheid van parken (de toegangswegen)
• brandveiligheid van de bebouwingen
• brandveiligheid van het terrein.

zijn de recreatieondernemers en eigenaren van de
recreatiewoningen onmisbaar. Samen met de gemeente zijn zij degenen die deze ontwikkeling daadwerkelijk in gang moeten zetten. Het uitgangspunt van
de visie is dat de kansrijke parken met een daadwerkelijke recreatief karakter ruimte krijgen voor ontwikkeling en dat de parken die niet meer voor recreatie
worden gebruikt worden omgevormd naar andere
bestemmingen.

Heeft u tips voor de inhoud van deze nieuwsbrief,
mail dit dan aan projectleider Jolande Blok,
j.blok@ermelo.nl.

Meer informatie?
De brandweer zal de parken benaderen voor een
bezoek om zo de werkelijke situatie te beoordelen.

www.ermelo.nl/vitalevakantieparken

