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Afbeelding 1: deze toekomstvisie heeft betrekking op de vakantieparken in de hele gemeente Ermelo  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

Met bijna 100 vakantieparken heeft Ermelo de meeste verblijfsplaatsen van 
alle gemeenten in de Regio Noord-Veluwe. De toeristisch-recreatieve sector 
is dan ook van groot belang voor Ermelo. Deze sector staat echter onder 
druk. Vooral bij de bungalowparken is sprake van teruglopende bezetting 
en wisselende toekomstperspectieven. Bovendien worden veel parken in de 
praktijk ook voor andere doeleinden gebruikt dan alleen recreatie. Deze 
sector staat dan ook voor een belangrijke herstructureringsopgave. 

In het regionale programma ‘Vitale Vakantieparken’ werkt Ermelo samen 
met zeven Noord Veluwse gemeenten en diverse andere publieke en private 
partners aan tal van vraagstukken over de verblijfsrecreatie. Het beoogd 
resultaat is het versterken van de verblijfsrecreatie op de Noord Veluwe 
door middel van een gezamenlijke en integrale aanpak, die gericht is op: 

 Het verhogen van de kwaliteit en uitstraling van de verblijfsrecreatie; en 
 Het voorkomen en/of beëindigen van ongewenste situaties op de 

parken. 

Om richting te geven aan de Ermelose invulling van het regionale 
programma Vitale Vakantieparken is in februari 2015 het projectplan 
‘Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie’ vastgesteld door de gemeenteraad van 
Ermelo. De doelstelling van het project is: 

Het realiseren van een succesvolle transformatie van de verblijfs-
recreatieve sector in Ermelo, waarbij enerzijds de ‘goede’ 

recreatiebedrijven meer ruimte krijgen voor ontwikkeling, en 
anderzijds bedrijven waar geen feitelijk recreatief gebruik meer 

plaatsvindt worden onttrokken of getransformeerd. 

1.2. Doelstelling, scope en status 

De toekomstvisie heeft betrekking op de gehele gemeente Ermelo. De focus 
ligt op onze vakantieparken: terreinen met (combinaties van) bungalows, 
chalets, stacaravans en kampeerplaatsen. Andere vormen van verblijfs-
recreatie (hotels, B&B, jachthavens) worden in principe buiten beschouwing 
gelaten. Ter verduidelijking is in bijlage 1 van deze visie een begrippenlijst 
opgenomen, waarin de verschillende typen verblijfsrecreatie en vakantie-
parken nader worden omschreven. 

De (re)vitalisering van onze vakantieparken is een uitdagende opgave. Bij 
elkaar opgeteld hebben de terreinen een oppervlakte van 150 hectare. Niet 
alleen moeten nieuwe beleidsinstrumenten worden ontwikkeld, ook zullen 
historisch ontstane situaties moeten worden doorbroken. Dit vraagt ener-
zijds om een gestructureerde aanpak met duidelijke kaders, maar ander-
zijds vooral ook om ondernemerschap en vastberadenheid: het concreet 
oppakken en uitvoeren van projecten. Maatwerk is daarbij essentieel. 

In het projectplan ‘Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie’ is dit vertaald in een 
twee sporen aanpak: het beleidsspoor en het uitvoeringsspoor. 
Voorliggende toekomstvisie vormt een belangrijke bouwsteen in het 
beleidsspoor. Het document bevat realistische perspectieven en gebieds-
gerichte vertalingen voor de verschillende types en clusters van parken. 
Tegelijkertijd leren we van de praktijkervaring die momenteel wordt 
opgedaan bij de uitvoering van een viertal concrete pilotprojecten. 

De toekomstvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo en 
vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor later op te stellen beleids-
producten zoals bestemmingsplan(nen) en een handhavingsstrategie. 
Doelstelling van de visie is het bieden van een stimulerend en richting-
gevend toetsingskader, zowel voor marktpartijen als voor de gemeente. De 
richtingen die door dit document worden geboden zijn bedoeld om houvast 
te geven bij het zoeken naar oplossingen op maat voor (clusters van) 
parken. De visie is geldig voor een periode van tien jaar, tot en met 2025. 
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Afbeelding 2: aanpak, opzet en leeswijzer  
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1.3. Aanpak 

De toekomstvisie is tot stand gekomen in het najaar van 2015 door middel 
van een interactief proces. De visie is opgesteld door de gemeente Ermelo, 
ondersteund door adviesbureau ARCADIS. 

De toekomstvisie borduurt voort op de richting die al eerder is ingeslagen 
in het Projectplan ‘Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie’ (vastgesteld door de 
gemeenteraad in februari 2015) en een besluit van het college van 
burgemeester en wethouders (juni 2015) om in te stemmen met een eerste 
aanzet voor een gebiedsvisie en de aanwijzing van vier pilotprojecten. 

De analyses van de bestaande situatie, trends en ontwikkelingen zijn 
gevoed door diverse bronnen en gesprekken. Specifiek noemen we de 
volgende documenten: 

 Parkenatlas Ermelo (I&O Research, 2013). 
 Inventarisatie verblijfsrecreatie gemeente Ermelo (Philip van Evert 

Advies in samenwerking met Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, 2014) 
 De Nederlandse markt voor recreatiewoningen (Bureau Stedelijke 

Planning in opdracht van NVM, 2014). 

In oktober en december 2015 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met 
ondernemers en (verenigingen van) eigenaren van vakantieparken en 
vertegenwoordigers van de betreffende buurtverenigingen. Tijdens deze 
sessies hebben de aanwezigen van gedachten gewisseld over de sterkten 
en zwakten, kansen en bedreigingen van de verschillende clusters van 
vakantieparken in Ermelo. 

Om de nodige inhoudelijke input en feedback te geven is een klankbord-
groep samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: 
de Regio Noord-Veluwe, provincie Gelderland, RECRON (Vereniging van 
Recreatieondernemers Nederland), Veron (Verenigde Ermelose Recreatie-
ondernemers) en VVV Ermelo. 

1.4. Opzet en leeswijzer 

Deze toekomstvisie maakt inzichtelijk wat de huidige situatie is, welke 
ambities we hebben, wat we nodig hebben om deze ambities te bereiken en 
hoe we dit gaan aanpakken. 

Zoals te zien is in afbeelding 2, bestaat het document uit drie delen: 

 In deel A beantwoorden we de vraag: ‘wat speelt er nu?’. In dit deel 
verkennen we de urgentie (noodzaak) voor de toekomstvisie. In 
hoofdstuk 2 starten we met de historie en de huidige situatie van de 
verblijfsrecreatieve sector in Ermelo. In hoofdstuk 3 brengen we een 
aantal belangrijke trends in beeld die van invloed zijn op de toekomst 
van de sector. In hoofdstuk 4 besteden we aandacht aan vigerende wet- 
en regelgeving. In hoofdstuk 5 concluderen we dit deel met een 
samenvatting van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. 

 In deel B beantwoorden we de vraag: ‘waar willen we naartoe?’ In 
hoofdstuk 6 zetten we ons streefbeeld neer en vertalen we dit in 
concrete gebiedsvisies voor de recreatieve clusters. In hoofdstuk 7 
werken we onze ambities uit tot een ontwikkelperspectief (voor parken 
die kansrijk zijn voor recreatie) en een veranderperspectief (voor 
parken waar recreatie niet meer mogelijk of wenselijk is). Hoofdstuk 8 
sluit af met een afwegingskader dat ons zal helpen om voor vakantie-
parken te bepalen of het ontwikkelperspectief of juist het verander-
perspectief van toepassing is. 

 In deel C beantwoorden we de vraag: ‘hoe komen we daar?’ We ronden 
de toekomstvisie af met een gereedschapskist die de gemeente, 
eigenaren en marktpartijen kunnen hanteren bij de opwaardering van 
de verblijfsrecreatie in Ermelo. In hoofdstuk 9 gaan we in op het 
publiekrechtelijke instrumentarium dat van toepassing is (beleid, wet- 
en regelgeving) en in hoofdstuk 10 volgt het privaatrechtelijke 
instrumentarium (samenwerkings- en financieringsvormen).  
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Afbeelding 3: historische beelden (bron kaart: Rijksdienst voor het Nationale Plan 1956, bron foto’s: beeldbank www.streekarchivariaat.nl)  
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2. De verblijfsrecreatie in Ermelo  
in beeld 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag: ‘waar staan we nu?’. Achter-
eenvolgens gaan we in op de historie, omvang, samenstelling en impact 
van de verblijfsrecreatieve sector in Ermelo. 

2.2. Historie 

Het eerste vakantiepark in Ermelo wordt in 1920 gesticht door de 
Amsterdamse Maatschappij Voor Jonge Mannen (AMVJ), bij de Paalberg. 
Vanwege de sterk verzuilde samenleving volgen al snel vergelijkbare 
kampeerterreinen van andere (jeugd)organisaties, zoals camping Fijn-Oord, 
opgericht door de Hervormde Gemeente Feijenoord uit Rotterdam. 

Aan het begin van de twintigste eeuw is het verblijf in hotels en pensions 
op de Veluwe alleen weggelegd voor de welgestelden. Naarmate in de loop 
van de eeuw de mobiliteit, welvaart en vrije tijd toenemen, willen meer en 
meer mensen vakantie vieren in de bossen en langs het water van ons 
eigen land.  

Ermelo kent een uitstekende ligging in dit opzicht en lokale ondernemers 
spelen hier dan ook dankbaar op in. Voor de middenklasse ontstaan allerlei 
kamphuizen en kampeerterreinen, aangevuld met huisjes voor die 
vakantiegangers die niet over een tent beschikken. Een voorbeeld is bakker 
Paulus uit Horst, die een aantal varkenshokken op zijn erf omtovert tot 
zomerhuisjes. De onderneming is zo’n succes dat Paulus definitief kiest 
voor de recreatie en in 1956 verhuist naar de Drieërweg om te kunnen 
uitbreiden. De Toverberg is een feit. 

En zo zijn er meer. Voortdurend worden boerenerven gevuld met chalets, 
en later met stacaravans. De gemeente draagt haar steentje bij door bos-
grond te verkopen of te verpachten aan recreatieondernemers. Al eind 
vijftiger jaren wordt door de Rijksdienst voor het Nationale Plan aandacht 
besteed aan de diverse clusters van kampeerterreinen rondom Ermelo. 

Een gebied waar deze omvorming op grote schaal plaatsvindt is de Eenden-
parkweg en omgeving in buurtschap Tonsel. De vele eendenhouderijen die 
in dit grensgebied tussen Harderwijk en Ermelo vóór de tweede wereld-
oorlog nog een periode van grote bloei hebben doorgemaakt, worden vanaf 
de zestiger jaren één voor één opgeheven. Hier ontstaat geleidelijk het 
Tonselseveld: een uitgestrekt gebied waar bedrijvigheid, woningen, 
bungalowparken, bossen en weides met elkaar zijn vervlochten. 

2.3. Omvang 

Tegenwoordig telt Ermelo in totaal circa 120 recreatieve accommodaties. 
Zoals te zien is in onderstaande figuur (bron: Parkenatlas Ermelo 2013), 
wordt het grootste deel hiervan gevormd door vakantieparken. 

Categorie Aantal 
accommodaties 

Aantal  
plaatsen 

Maximale 
capaciteit  

Bungalowpark 77 2.512 6.724 
Bungalowpark/camping 16 2.825 7.515 
Camping 6 137 364 
Subtotaal vakantieparken 99 5.474 14.603 

Groepsaccommodatie 7 488 488 
Jachthaven 1 560 1.490 
Bed & Breakfast (B&B) 9 23 23 
Hotel en pension 4 354 354 
Subtotaal overige types 21 1.425 2.312 

Totaal verblijfsrecreatie 120 6.899 16.915 
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Afbeelding 4: de huidige verblijfsrecreatie in Ermelo in beeld  
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2.4. Samenstelling 

In afbeelding 4 worden alle verblijfsaccommodaties in Ermelo geïnventari-
seerd. Onderstaande analyse beperkt zich tot de vakantieparken: campings, 
bungalowparken en combinaties daarvan. Andere categorieën van verblijfs-
recreatie (hotels, jachthavens, bed & breakfast, groepsaccommodaties en 
dergelijke) worden buiten beschouwing gelaten. 

Bungalowparken 

Onder bungalowparken verstaan we terreinen met recreatiewoningen, 
chalets en/of stacaravans. Ermelo telt 77 van deze terreinen, met een totale 
oppervlakte van meer dan 100 hectare. Op deze parken bevinden zich ruim 
2.500 woningen. Veel parken hebben een lange historie: gemiddeld 
bestaan zij sinds het begin van de zeventiger jaren. 

Op 29 parken zijn de woningen in privaat eigendom. Op de andere 48 
parken is een ondernemer actief, al zijn ook op de meeste van deze parken 
de woningen in particulier bezit en zijn alleen de algemene ruimten en de 
grond onder de objecten in eigendom van de ondernemer. De particuliere 
eigenaren betalen doorgaans een vast bedrag aan huur of erfpacht per jaar 
voor de grond en het onderhoud. 

Er zijn twee concentraties van bungalowparken in Ermelo, beide buiten de 
bebouwde kom. Eén cluster ligt bij Tonsel, langs de Eendenparkweg en de 
Haspel. Het andere cluster rondom de Horsterweg en de Kawoepersteeg. 

Over het algemeen bieden deze parken weinig voorzieningen aan hun 
gasten. Van de ruim 2.500 bungalows in Ermelo worden er naar schatting 
minder dan 100 (!) wisselend verhuurd. De parken zorgen dus voor weinig 
nieuwe, wisselende toeristen, maar laten het inwoneraantal van Ermelo in 
het zomerseizoen wel groeien met ruim 6.000 personen. Soms is het 
toegestaan (of wordt het gedoogd) om bungalows permanent te bewonen. 
Dit komt voor op 15 bungalowparken, in wisselende aantallen. 

Campings 

In de gemeente Ermelo zijn zes kampeerterreinen te vinden, met in totaal 
zo’n 135 plaatsen. De meeste campings zijn relatief klein; de grootste telt 
43 plaatsen.  

Alle campings worden bedrijfsmatig geëxploiteerd en het zijn bijna 
allemaal vakantiecampings: zij kennen merendeels toeristische plaatsen, 
tenten en/of stacaravans voor de wisselende verhuur. De campings leveren 
de gemeente daarmee relatief veel bezoekers op. De eigenaren van de 
campings beheren deze over het algemeen zelf, alleen of met hun partner. 
Eén camping is eigendom van Staatsbosbeheer. 

Combinaties bungalowpark/camping 

Ermelo telt 16 parken waar zowel kampeerplaatsen als bungalows, chalets 
en/of stacaravans verhuurd worden. Al deze parken worden bedrijfsmatig 
geëxploiteerd door een ondernemer. Deze 16 parken bieden in totaal ruim 
2.800 plaatsen aan.  

Het grootste deel van de plaatsen op deze accommodaties wordt recreatief 
gebruikt en wisselend verhuurd. Wanneer alle plaatsen bezet zouden zijn, 
zouden er in totaal ongeveer 7.500 mensen verblijven. Jaarlijks vinden op 
deze parken meer dan 150 duizend toeristische overnachtingen plaats, 
vergeleken met circa 28 duizend op de parken zonder camping. Deze 
combinatieparken leveren daarmee de meeste werkgelegenheid en 
economische spin-off op van alle categorieën in de verblijfsrecreatie in 
Ermelo. Er zijn bijna 30 vaste banen op deze parken en tijdens het seizoen 
komen daar nog eens zo’n 15 fte bij. 

De bungalowparken met campingplaatsen concentreren zich in het (zuid) 
oosten van Ermelo. Langs de Drieërweg bevinden zich zes van de zestien 
parken, waarvan vier met meer dan 200 plaatsen en twee kleinere parken. 
Ook zijn er meerdere parken te vinden richting Drie en Speuld. 
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Afbeelding 5: feiten en cijfers (bronnen: Parkenatlas Ermelo 2013 en Inventarisatie verblijfsrecreatie 2014)   
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2.5. Conclusies 

De huidige toestand van de verblijfsrecreatieve sector in Ermelo kan als 
volgt worden samengevat. 

Veel kleine bungalowparken, laag voorzieningenniveau 

Meer dan driekwart van de vakantieparken in Ermelo bestaat uit bungalow-
parken. Met een gemiddelde oppervlakte van minder dan 2 hectare zien we 
veel kleinschalig aanbod vergeleken met de rest van de Regio Noord-
Veluwe en Nederland als geheel. Mede als gevolg van deze kleinschaligheid 
is er sprake van een laag voorzieningenniveau. 

Weinig wisselende verhuur 

Van de ruim 2.500 vakantiewoningen op bungalowparken in Ermelo worden 
er minder dan 100 wisselend verhuurd. Een aanzienlijk deel van de parken 
is volledig uitgepond, dat wil zeggen dat de woningen zijn verkocht aan 
particulieren. Bij bungalowparken geldt dit veel meer dan bij andere 
bedrijven: in 65% van de gevallen is het park (bijna) geheel uitgepond. De 
tweede woningen op deze parken zorgen nauwelijks voor wisselende 
toeristen en daarmee voor weinig werkgelegenheid en spin-off. 

Grotere bijdrage aan economie is mogelijk 

De vrijetijdseconomie vormt een belangrijke sector in Ermelo. Daarom heeft 
we als gemeente ervoor gekozen om het project Vitale Vakantieparken 
onder te brengen in ons Economisch Programma. De werkgelegenheid in de 
verblijfsrecreatieve sector wordt geschat op 520 fulltime banen. Overigens 
is dat exclusief de eigenaren/ondernemers van vakantieparken. Maar ook 
als we de ondernemers meetellen, is het aandeel in de werkgelegenheid 
(circa 3 procent) beperkt. Ter vergelijking: in de gezondheids- en welzijns-
zorg zijn meer dan 6.000 mensen werkzaam. De bijdrage aan de economie 
zou veel groter zijn als meer parken recreatief werden gebruikt. 

Veel niet-recreatief gebruik 

In 1996 hebben we een handhavingsbeleid vastgesteld, met als doel om de 
onrechtmatige (permanente) bewoning op vakantieparken tegen te gaan. 
Desondanks vermoeden we dat er regelmatig permanente bewoning en 
tijdelijke huisvesting door (niet-recreatieve) groepen plaatsvindt. Daar waar 
we dit weten, treden we handhavend op. Dit thema leeft ook sterk bij 
ondernemers en eigenaren. Voor hen is het een dilemma hoe hiermee om 
te gaan. Op veel parken is immers nauwelijks nog sprake van een recreatief 
product. 

Concentraties en clusters 

Opvallend is hoe de bungalowparken en bungalowparken met camping-
plaatsen zich op enkele plekken concentreren. Bij de bungalowparken die 
vrijwel geheel uitgepond zijn en nauwelijks wisselende verhuur kennen, zijn 
twee clusters te onderscheiden: één cluster bevindt zich rondom de 
Eendenparkweg bij Tonsel, het andere cluster ligt ten westen van de kern 
van Horst. De bedrijfsmatig geëxploiteerde bungalowparken met camping-
plaatsen concentreren zich juist in het (zuid) oosten, aan de Drieërweg. 

Sterk wisselend toekomstperspectief 

Ermelo kent een aantal uitstekende recreatieondernemingen, maar de 
meeste vakantieparken worden beheerd door kleine ondernemers of door 
verenigingen van eigenaren. Management, kwaliteit en uitstraling van de 
terreinen variëren sterk. De parken met matig of slecht onderhoud zijn in 
de minderheid, maar hebben wel een negatieve uitstraling op het grotere 
geheel. Veelal kenmerken de parken zich door kleine afmetingen en een 
laag investeringsniveau, waardoor zij niet in staat zijn om in te spelen op 
veranderende wensen. Over het algemeen is er weinig onderscheidend 
vermogen: het bewustzijn van wie de gast precies is en welk marktsegment 
het beste past bij het park, is doorgaans zeer beperkt. In de marketing 
wordt niet of nauwelijks samengewerkt met andere bedrijven.  
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3. Ontwikkelingen en trends 

3.1. Wat komt er op ons af? 

De toekomst van de verblijfsrecreatieve sector in Ermelo wordt beïnvloed 
door de actuele economische situatie en vooruitzichten op de korte termijn, 
maar ook door demografische, technologische en sociaal-maatschappelijke 
trends op de langere termijn. 

Momenteel is er sprake van herstel na de financiële en economische crisis 
van de afgelopen jaren. In de periode 2008-2012 daalden door de recessie 
en het lage consumentenvertrouwen zowel het aantal bungalow-
overnachtingen als verkoop van recreatiewoningen. Het aanbod van 
accommodaties nam sterker toe dan het aantal overnachtingen. Dit leidde 
tot prijsconcurrentie en lagere bezettingsgraden. Toch is het niet alleen 
kommer en kwel. De recreatieve sector als geheel heeft in Nederland de 
afgelopen periode een stevige groei doorgemaakt. De totale bestedingen in 
het toerisme zijn de afgelopen tien jaar met bijna 20 procent gestegen. 
Ook de markt voor recreatiewoningen heeft hiervan geprofiteerd. In de 
periode 2013-2014 steeg het aantal overnachtingen weer met 4 procent 1.  

Naast deze schommelingen van economische groei en stagnatie, houden 
we op termijn rekening met de volgende trends en ontwikkelingen: 

 Meerhuizigheid 
 Opkomst deeleconomie: van bezit naar gebruik 
 Seizoensverbreding en branchevervaging 
 Veeleisende consument wil beleving, luxe en duurzaamheid 
 Digitalisering en concurrentie particuliere verhuur 
 De recreatiewoning als belegging 

                                                   
1 Bron: de Nederlandse markt voor recreatiewoningen (NVM, 2014) 

3.2. Meerhuizigheid 

De toegenomen mobiliteit en de ontwikkelingen op het gebied van ICT 
maken het steeds gemakkelijker om tijdelijk op een andere plek dan de 
hoofdwoning te verblijven, te recreëren of te werken. Momenteel is de 
hypotheekrente alleen aftrekbaar op de hoofdwoning. Als dit beleid op 
termijn gewijzigd wordt, verdwijnt dit onderscheid en neemt de vraag naar 
recreatiewoningen mogelijk toe omdat meer mensen zullen kiezen voor een 
kleinere woning nabij de plek waar men werkt, in combinatie met een 
tweede woning voor vrije tijd en ontspanning. In Duitsland, Frankrijk en 
Scandinavië is dit al langer gebruikelijk. 

3.3. Opkomst deeleconomie: van bezit naar gebruik 

Er is een trend waarneembaar van bezit naar gebruik. De deeleconomie 
rukt op: eigendom wordt minder belangrijk, toegang is het sleutelwoord. 
Veel eigenaren van kampeermiddelen en recreatiewoningen zijn senioren. 
Omdat jongeren minder geneigd zijn om deze zaken van hun (groot)ouders 
over te nemen, neemt ook de vraag af – vooral in de kampeersector. 

3.4. Seizoensverbreding en branchevervaging 

Door de toegenomen welvaart stijgt het aantal vakanties. Vooral het aantal 
korte vakanties (enkele dagen) is de laatste jaren toegenomen, terwijl het 
aantal lange vakanties (9+ dagen) afneemt. De Veluwe ontwikkelt zich tot 
koploper op het gebied van de ‘short break’ in Nederland. Ook neemt de 
spreiding van vakanties door het jaar toe; we gaan vaker buiten het zomer-
seizoen op pad. Ondernemers haken in op deze veranderende bestedings-
patronen. Zij komen met nieuwe concepten en aanbiedingen, die ook 
buiten het traditionele seizoen gasten aantrekken. Er ontstaan allerlei 
niches en bijzondere combinaties, waarbij de traditionele ondernemers 
bovendien te maken krijgen met concurrerende initiatieven van branche-
vreemde aanbieders. Voorbeelden zijn het organiseren van optredens en 
evenementen, en het aanboren van de zakelijke markt.   
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3.5. Consument wil beleving 

Het gedrag en de wensen van de consument zijn de laatste jaren sterk 
veranderd. Toeristen en recreanten zijn goed geïnformeerd, mobiel en 
hebben ruime keuzemogelijkheden. In toenemende mate gaan zij op zoek 
naar een vrijetijdsbesteding die origineel en anders is dan het al bekende 
aanbod. Voor ondernemers in de branche wordt het steeds belangrijker om 
een onderscheidend product te leveren. Recreatieve voorzieningen met een 
uniek belevingsaanbod hebben een streepje voor. Goede ondernemers 
passen hun aanbod hier op aan: het aantal campings uitsluitend gericht op 
lang verblijf neemt af en de productvariatie neemt toe. Ook ontstaan 
nieuwe producten en concepten die zich hoger in de waardeketen bevinden 
dan reguliere vakantieparken: denk daarbij aan zorgarrangementen, 
wellness, boomhotels, paardenlodges, etc. 

In de vrijetijdseconomie draait het om een unieke beleving voor gasten en 
bezoekers. Maar voor iedereen is die beleving anders. Niet iedere 
consument wil méér en intensiever vermaakt worden. Anderen zijn juist op 
zoek naar belevingsconcepten op het gebied van rust en ruimte. Iedereen is 
anders: hoe ziet de favoriete vakantie er uit, naar welke provincie gaat men 
het meest op vakantie, welke activiteiten onderneemt men het liefst en hoe 
hoog zijn de gemiddelde bestedingen? Voor ondernemers wordt het steeds 
belangrijker om in te spelen op deze verschillende ‘leisure leefstijlen’ (zie 
afbeelding 7) en hierin ook duidelijke keuzes te maken.  

3.6. Meer behoefte aan luxe en duurzaamheid 

Los van voornoemde specifieke leefstijlen is er sprake van een toenemende 
vraag naar ruimte, luxe en ‘verzorging’. Zowel de eigenaar als de toerist 
stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan recreatiewoningen. Comfort, 
ruimte en gemak zijn tegenwoordig vanzelfsprekend. Verder wordt het 
gebruik van duurzame en energiezuinige materialen steeds belangrijker. 
Dit gaat ten koste van de populariteit van stacaravans en eenvoudige 
chalets. Maar ook de traditionele kampeermarkt staat onder druk. 

Consumenten verlangen kortom naar meer kwaliteit, maar ook is er een 
‘back to basic’ trend waarneembaar met focus op natuur en duurzaamheid. 
En tot slot is er een toenemende behoefte aan kleinschaligheid, geborgen-
heid, persoonlijke aandacht en authenticiteit. De kernwaarden van onze 
gemeente en onze bevolking sluiten uitstekend op deze trend aan. 

3.7. Digitalisering en concurrentie particuliere verhuur 

De digitalisering heeft ervoor gezorgd dat recreatiewoningen makkelijker te 
ontsluiten zijn richting potentiële huurders. Een toenemende groep prijs- 
en kwaliteitsbewuste toeristen en recreanten richt zich nauwelijks nog op 
de bekende ketens en andere grootschalige aanbieders, maar zoekt via 
sites als booking.com en Airbnb naar dé accommodatie die aan al hun 
eisen voldoet. Door deze nieuwe distributiekanalen krijgen recreatie- 
ondernemers steeds meer te maken met concurrerende initiatieven van 
particulieren. Dit zorgt voor een kwalitatieve verbreding van het aanbod, 
maar zet de bezettingsgraad van veel bedrijven verder onder druk. 

3.8. De recreatiewoning als belegging 

Naast eigen gebruik wordt de recreatiewoning steeds vaker gebruikt als 
beleggingsobject. In het verleden schafte 60 tot 70 procent van de kopers 
een vakantiehuisje uitsluitend aan om zelf te gebruiken. Tegenwoordig 
wordt de helft van de Nederlandse recreatiewoningen verhuurd. Ofschoon 
dit aandeel in Ermelo lager ligt, is de verwachting dat het zal toenemen. Bij 
beleggen in recreatiewoningen zijn rendementen van minimaal 5 procent 
haalbaar, wat gunstig afsteekt tegen de lage spaarrente. Wel wordt het 
rendement sterk beïnvloed door de onderneming: de exploitant bepaalt 
voor een groot deel de kwaliteit van het park en daarmee de waarde van 
het vastgoed. Het is belangrijk dat het beheer professioneel wordt aange-
pakt, met goede afspraken over het parkreglement, rendementsgaranties 
en de bijdrage aan het parkonderhoud. Landelijke bedrijven als Landal 
Greenparks werken volgens dit principe, maar kleinere ondernemers (ook 
in Ermelo) spelen tevens met succes op deze trend in.
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4. Wetten en regels 

4.1. Inleiding 

De ontwikkelmogelijkheden van de verblijfsrecreatie in Ermelo zijn niet 
alleen afhankelijk van de kwaliteit en ondernemersgeest binnen de sector 
zelf, maar worden ook sterk beïnvloed door wet- en regelgeving. Naar de 
mening van recreatieondernemers zijn de huidige wetten en regels streng 
en star, waardoor het voor hen soms lastig is om in te spelen op de in het 
vorige hoofdstuk besproken ontwikkelingen en trends en de bijbehorende 
nieuwe kansen. 

In afbeelding 8 worden de belangrijkste ruimtelijke belemmeringen uit 
oogpunt van wet- en regelgeving weergegeven. In dit hoofdstuk lichten we 
een aantal ervan nader toe. Achtereenvolgens gaan we in op: 

 Bestemmingsplan 
 Handhavingsbeleid 
 Natuurwetgeving 
 Milieuwetgeving 
 Landbouwontwikkelingsgebieden 

4.2. Bestemmingsplan 

Deze toekomstvisie zal een bouwsteen vormen bij het opstellen van 
nieuw(e) bestemmingsplan(nen) voor de verblijfsrecreatie in Ermelo. 
Momenteel is op alle vakantieparken in Ermelo het bestemmingsplan 
Recreatieterreinen (vastgesteld op 27 januari 2011) van toepassing. Met dit 
bestemmingsplan schrijft de gemeente voor binnen welke kaders 
ontwikkelingen mogelijk zijn. Daarbij te valt denken aan voorschriften over 
maatvoering (oppervlaktes, nokhoogtes), aantallen en soorten 
standplaatsen.  

In 2014 is het Facetbestemmingsplan Recreatiewoningen door de raad 
vastgesteld, waarin is vastgelegd in welke recreatiewoningen het is 
toegestaan permanent te wonen. Bij ongeveer 160 recreatiewoningen, 
verspreid over verschillende parken, is dit het geval. Daarnaast is het een 
aantal bewoners van recreatiewoningen met een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking toegestaan die recreatiewoning te bewonen..  

Naar de mening van recreatieondernemers is het vigerende bestemmings-
plan op onderdelen verouderd en onnodig strikt; er wordt onvoldoende 
rekening gehouden met veranderende consumentenvoorkeuren en markt-
omstandigheden. De ondernemers geven aan dat het hierdoor voor hen 
lastig is om in te spelen op nieuwe kansen. Ook heeft de regionale sector 
last van verschillen in beleid en regelgeving tussen gemeenten onderling. 

4.3. Handhavingsbeleid 

In maart 1996 heeft de gemeenteraad van Ermelo een handhavingsbeleid 
vastgesteld ten aanzien van permanente bewoning van recreatieverblijven. 
We staan dit niet toe en verlenen ook geen medewerking aan het legali-
seren ervan. Toch vermoeden we dat desondanks recreatieverblijven voor 
langere tijd bewoond en verhuurd worden als (vervangende) woonruimte. 
Daar waar we dit weten, treden we handhavend op. We zijn ons echter ook 
bewust van het feit dat niet alle gevallen bij ons bekend zijn. 

Het permanent bewonen van een vakantiehuisje of stacaravan betekent dat 
de bewoner ergens anders geen andere, zelfstandige legale woonruimte 
heeft dan het adres van het recreatieverblijf. Het woord ‘permanent’ wekt 
de suggestie dat er sprake moet zijn van bewoning over een lange periode. 
Dat is echter niet het geval. Ook huisvesting van studenten of arbeids-
migranten, het zelf tijdelijk bewonen (in afwachting van een huur- of koop-
woning of in geval van een calamiteit), of bewoning na pensionering is niet 
toegestaan. Ook kent Ermelo geen regeling dat er een aantal maanden per 
jaar elders dan in de recreatiewoning moet worden verbleven. In Ermelo is 
het geen enkele dag toegestaan om een recreatieverblijf te bewonen. 
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Mensen die destijds van de gemeente een persoonlijke gedoogstatus 
hebben gekregen, mogen wel in een vakantiehuisje of stacaravan wonen. 
Zo'n gedoogstatus is persoonsgebonden en vervalt als de houder ervan de 
recreatiewoning verlaat. De gedoogstatus geldt dus alleen als overgangs-
regeling. Het is nu niet meer mogelijk een gedoogstatus aan te vragen. Ook 
geldt dat personen met een dergelijke status hun recreatiewoning niet 
vergunningsvrij mogen verbouwen. 

4.4. Natuurwetgeving 

Ermelo is een groene gemeente en Gelderland is een groene provincie. 
Bijna de helft van Gelderland bestaat uit natuur. Samen met het zeer 
gevarieerde landschap is dit het kapitaal van Gelderland. Dat willen we 
graag zo houden. Diverse vakantieparken in Ermelo liggen in of grenzen 
aan gebieden waar sprake is van een strenge natuurbescherming. Wat wel 
en niet mag, wordt geregeld in de volgende wetten en verordeningen:  

 De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van dier- en 
plantensoorten in heel Nederland.  

 De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van speciale 
gebieden: de Natura 2000-gebieden en beschermde natuur-
monumenten.  

 De overige natuurgebieden die in de Ecologische Hoofdstructuur 
(tegenwoordig Gelders Natuurnetwerk oftewel GNN) liggen, zijn 
beschermd via de ruimtelijke ordening.  

 De Boswet beschermt alle bossen buiten de bebouwde kom.  
 Bomen worden binnen en buiten de bebouwde kom beschermd door de 

gemeentelijke kapverordeningen of, zoals in Ermelo het geval is, door 
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

De nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt straks drie van deze wetten: 
de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De 
provincies krijgen regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen 
de rijksoverheid voor de meeste aspecten verantwoordelijk was. 

4.5. Milieuwetgeving 

Veel vakantieparken in Ermelo bevinden zich in de directe nabijheid van 
andere functies zoals wonen, verkeer en bedrijvigheid. Om onderlinge 
overlast te minimaliseren is de Wet milieubeheer van toepassing. In 
afbeelding 8 zijn de belangrijkste belemmeringen weergegeven: 

 Hoogspanningszones en andere (boven- en ondergrondse) kabel- en 
leidingtracés waar sprake is van veiligheidscontouren. 

 Zones langs (rijks)wegen en spoorlijnen waar sprake is van geluid-
contouren. 

 Aangrenzende en nabijgelegen bedrijven waar sprake is van milieu-
hinder (inwaartse en uitwaartse zonering). 

Bij veel van deze belemmeringen gelden bij recreatiewoningen andere eisen 
dan bij woonwijken. De vergunningplicht op basis van de Wet milieubeheer 
is in 2010 overgegaan naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), maar door die wetswijziging is er in de praktijk niets veranderd. 

4.6. Landbouwontwikkelingsgebied 

Een groot gedeelte van het westelijk buitengebied van Ermelo is aange-
wezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). In dit gebied, met een 
overwegend agrarische functie, is de nadruk gelegen op de mogelijkheid 
tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij. 

In aansluiting op provinciaal beleid mogen nieuwe functies in een LOG niet 
leiden tot een beperking van de rechten van bestaande agrarische bedrijven 
óf potentiële nieuwvestigingen. Dit betekent dat het toevoegen van 
beperkende of gevoelige objecten (zoals woningen of andere werkfuncties) 
buiten de contouren van de bestaande beperkende of gevoelige objecten, 
zoals de (bedrijfs)woning, niet mogelijk is. Het LOG leent zich bij uitstek 
voor saldering en clustering, waarbij realisatie van nieuwe functies en 
functiewijzigingen plaatsvindt buiten het LOG. 
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Sterkten  Kansen 

 

 

 Landschappelijke kwaliteiten bos en heide: 
onderdeel van de Veluwe (sterk merk) 

 
 Inspelen op toenemende behoefte aan ge- 

borgenheid en authenticiteit (streekeigen)  

 Ligging nabij Randstad, uitstekende bereik-
baarheid zowel per auto als per OV 

 
 Gebiedsmarketing (lokaal en regionaal): de 

Veluwe als koploper korte vakanties in NL 

 Aanwezigheid van water en recreatieve 
kuststrook (zie afbeelding rechts) 

 
 Richten op ‘cross-over’ concepten tussen 

recreatie, zorg en defensie 

 Kernwaarden bevolking: integriteit, gastvrij-
heid, goede relaties bewoners/recreanten 

 
 Gemeente heeft grondeigendom rondom 

de parken en kan daarmee een rol spelen 

   

Zwakten  Bedreigingen 

 Zwakke parken hebben nadelige uitstraling 
op kwaliteit gemeente en regio als geheel 

 
 Veel parken zijn vrijwel geheel uitgepond: 

geen regie en mandaat om te veranderen 

 Ondernemers werken vanuit aanbod en niet 
vraaggericht: weinig beeld van klantwensen 

 
 Onvoldoende fysieke ruimte aanwezig voor 

de gewenste grotere woningen en kavels 

 Parken zijn eilandjes 1: geen samenwerking, 
onderlinge afstemming of gebiedsmarketing 

 
 Onvoldoende investeringsvermogen om in 

te spelen op behoefte aan luxe en comfort 

 Parken zijn eilandjes 2: weinig relaties met 
omliggende functies (woonwijken, zorg etc.) 

 
 Strikte wet- en regelgeving belemmert 

ondernemers om te reageren op trends 

 
Afbeelding 10: SWOT-analyse – invloedfactoren op de toekomstpotentie van de vakantieparken in Ermelo  
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5. Kansen en bedreigingen 

5.1. Conclusies analyse huidige situatie 

Hiermee sluiten we deel A van de toekomstvisie af: ‘wat speelt er nu?’. Uit 
de analyse van de bestaande situatie, actuele trends en wet- en regelgeving 
komen duidelijke sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen naar voren. 
Deze worden samengevat in het schema (afbeelding 10) hiernaast.  

Uit de SWOT-analyse blijkt dat sommige van de gesignaleerde zwakten en 
bedreigingen vooral gelegen zijn in de de parken en ondernemers zelf, 
terwijl andere het gevolg zijn van belemmeringen door wet- en regelgeving. 
Ook blijken er sterke verschillen tussen de grofweg twee categorieën van 
terreinen die er in Ermelo te zijn met de bestemming verblijfsrecreatie: 
terreinen die daadwerkelijk gebruikt worden voor recreatieve doeleinden en 
waar ondernemers actief willen blijven in deze sector, en terreinen waar dit 
niet het geval is. Op de specifieke kansen en bedreigingen voor recreatieve 
en niet-recreatieve parken gaan we hieronder in. 

5.2. Recreatieve parken 

Voor de categorie recreatieve terreinen gelden er specifieke bedreigingen 
en kansen. Het bungalow- en kampeeraanbod is de afgelopen jaren sterker 
toegenomen dan de vraag. Hier is de ‘verblijfsrecreatieparadox’ van toe-
passing: enerzijds is er bij veel recreatiebedrijven sprake van kwaliteits-
verbetering, innovatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan 
ontwikkelingsruimte. Anderzijds is er sprake van overaanbod: de markt is 
verzadigd, er is te veel van hetzelfde en dus moet er worden gesaneerd.  

Deze paradox (schijnbare tegenstrijdigheid) betekent dat er ruimte moet 
worden gegeven aan ontwikkeling, maar dat er gelijktijdig ook moet 
worden ingegrepen om de overschotten weg te nemen.  

De parken met toekomstperspectief voor recreatie moeten continu in 
kunnen spelen op nieuwe omstandigheden en consumenteneisen. Dat 
vereist een andere houding en aanpak: 

 De recreatieparken moeten hun ondernemerschap vergroten; en 
 De overheid moet daarbij ruimte geven, waar dat kan en mag. 

Deze categorie recreatieve parken heeft diverse kansen waarop kan worden 
aangehaakt. Ermelo heeft met haar mooie ligging, goede bereikbaarheid en 
andere kwaliteiten nog altijd een uitstekende uitgangspositie. De Veluwe is 
een ‘sterk merk’: deze regio is binnen Nederland nog altijd de meest 
populaire bestemming voor korte vakanties en dit aantal neemt toe. De 
belangrijkste kansen en trends waarop kan worden ingespeeld, worden in 
afbeelding 10 op de vorige pagina aangeduid en worden in afbeelding 11 
op de volgende pagina gevisualiseerd. Door de Regio Noord-Veluwe (RNV) 
wordt momenteel gewerkt aan een kansenkaart op regionaal niveau. 

5.3. Niet-recreatieve parken 

Voor de categorie terreinen waar feitelijk geen verblijfsrecreatie meer 
plaatsvindt, is minstens net zoveel aandacht nodig als voor de recreatieve 
parken. Want op deze terreinen zoeken en vinden eigenaren en onder-
nemers andere wegen om inkomsten te genereren: permanente bewoning 
en tijdelijke huisvesting voor niet-recreanten. Regelmatig vindt dit proces 
sluipenderwijs plaats: door individuele eigenaren, zonder de juiste 
vergunningen en tegen de zin van de vereniging van eigenaren.  

Deze terreinen hebben een negatieve uitstraling op het grotere geheel. Er 
vinden soms dusdanig negatieve uitwassen plaats dat de samenleving als 
geheel wordt geraakt. Vanuit economisch en sociaal-maatschappelijk 
perspectief moet hiervoor een oplossing gezocht worden. Oplossingen die 
veelal samen zullen gaan met een ruimtelijk-fysieke heroriëntatie: 
transformeren en saneren. Hierop wordt nader ingegaan in het volgende 
deel van deze toekomstvisie. 
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Afbeelding 11: kansenkaart   
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6. Ruimtelijke visie 

6.1. Streefbeeld 

De belangrijkste doelstelling van deze toekomstvisie is het bevorderen van 
een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod van verblijfsrecreatieve 
accommodaties in Ermelo, dat aansluit op de marktvraag en toekomst-
bestendig is.  

Recreatie en toerisme zijn niet alleen van belang voor onze gemeente 
vanwege de werkgelegenheid en de bestedingen die hiermee gepaard gaan, 
maar ook omdat zij een gebruiksfunctie aan de omgeving (het landschap) 
toevoegen. In directe zin door de aanwezigheid van recreatieparken en –
terreinen, maar ook indirect door de ‘consumptie’ van de waarden die het 
landschap biedt (rust, natuurbeleving, cultuurhistorische waarden). 

Ons streefbeeld voor de toekomst is een recreatiesector die meer in lijn is 
met en beter voortbouwt op de kwaliteiten van Ermelo. Speciale doel-
groepen zijn actieve ouderen en gezinnen. In dit kader streven we ernaar 
dat de verblijfsrecreatie over tien jaar (in 2025) een substantieel grotere 
bijdrage levert aan de economie en ruimtelijke kwaliteit van Ermelo: 

 De recreatieve parken zijn kleiner in aantal dan nu, maar groter in 
oppervlakte. Ondernemers hebben een kwaliteitsslag kunnen maken. 
Zij hebben zich door samenwerking, samenvoeging en uitbreiding 
verder kunnen ontwikkelen tot gewilde bestemmingen voor korte 
vakanties. Met behulp van een uitgekiende gebiedsmarketing zijn zij in 
staat om zich op verschillende kansrijke doelgroepen en specifieke 
thema’s te richten, en zo een gevarieerd en concurrerend recreatief 
product te leveren. De gemeente ondersteunt hen daarbij door minder 
regels te stellen en meer ondernemingsvrijheid te bieden. 

 De niet-recreatieve parken zijn voor een aanzienlijk deel omgevormd 
of in transitie. Sommige terreinen zijn samengevoegd tot één groot 
park, dat alsnog door een professionele partij is teruggebracht naar de 
recreatie. Andere terreinen zijn – op basis van nieuwe afspraken – in 
gebruik als tweede woningpark. Maar de meeste terreinen bevinden 
zich middenin een transitie naar andere functies, of zijn reeds 
getransformeerd. Om deze doelen te bereiken heeft de gemeente 
verder ingezet op het voorkomen en beëindigen van permanente 
bewoning van bungalows, stacaravans en andere recreatiewoningen. 
Uit het verleden ontstane situaties die in strijd zijn met het 
bestemmingsplan, worden consistent getoetst aan eenduidige 
uitgangspunten en op basis van maatwerk beoordeeld. 

De rol van de gemeente is hierbij het stellen van kaders om de kwaliteit van 
recreatie en de directe omgeving te handhaven en te verbeteren, en om 
ruimte te bieden aan perspectiefvolle en kwalitatieve ontwikkelingen. De 
eindverantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering en het 
doorvoeren van de nodige vernieuwingen ligt bij de sector zelf: de 
ondernemers en eigenaren van vakantieparken. 

In de volgende paragrafen geven we een ruimtelijke vertaling van deze 
algemene toekomstvisie naar de (clusters van) vakantieparken in Ermelo. 
Achtereenvolgens gaan we in op de parken in het buitengebied en de drie 
clusters (Strokel en Tonsel, Drieërweg en Kern Horst).  

Per cluster omschrijven we kort: 

 Historische ontwikkeling: hoe is het cluster ontstaan? 
 Huidige situatie: hoe ziet het cluster eruit en wat is de opgave? 
 Identiteit: welke kernwaarden zijn leidend voor de toekomst? 
 Gebiedsvisie: welke functies en ingrepen zijn kansrijk? 
 Aandachtspunten: waarmee dient rekening te worden gehouden? 
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Afbeelding 12: functionele visie (linker kaart) en ruimtelijke visie (rechter kaart)   
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6.2. Parken buiten de drie clusters 

Situatie 

In de volgende paragrafen gaan we in op de belangrijkste drie clusters van 
vakantieparken in Ermelo: Strokel en Tonsel, Drieërweg en Kern Horst. 
Naast deze drie clusters telt Ermelo echter nog tientallen vakantieparken. 
Sommige van deze parken liggen verspreid en solitair in het buitengebied, 
andere concentreren zich in de buurt van kernen.  

Grofweg zijn de volgende kleinere clusters te onderscheiden: 

 Noord: rondom het terrein van ’s Heeren Loo (Oude Nijkerkerweg, 
Julianalaan en Fokko Kortlanglaan) concentreren zich circa 8 
bungalowparken. 

 Kuststrook: rondom Strand Horst concentreren zich circa 4 
bungalowparken. 

 Speuld: grenzend aan de Ermelose Heide concentreren zich circa 4 
campings en bungalowparken. 

 Oost: langs de Garderenseweg richting de kern van Garderen 
concentreren zich circa 4 campings en bungalowparken. 

 Zuid: onder de Telgterweg concentreren zich circa 5 bungalowparken, 
campings en groepsaccommodaties. 

De overige 15 á 20 parken liggen te verspreid om te kunnen spreken van 
concentraties of clusters. 

In totaal telt het buitengebied van Ermelo circa 40 vakantieparken, met een 
grote diversiteit aan afmetingen, gebruik en ruimtelijke uitstraling. Er zijn 
grote parken met een redelijk tot grote investeringscapaciteit en waar 
modernisering plaatsvindt. Daarnaast zijn er verouderde en kleine parken. 
Bij elkaar opgeteld hebben de terreinen een oppervlak van circa 30 hectare. 
Dat betekent een gemiddelde afmeting van minder dan een hectare per 
park, wat relatief klein is. 

Toekomstvisie 

De gemeente wenst de vakantieparken in het buitengebied in principe te 
behouden voor de verblijfsrecreatieve sector. Juist bedrijven in het 
buitengebied zijn over het algemeen geschikt (te maken) voor de 
wisselende verhuur.  

Door de verspreide ligging zal een casusgewijze aanpak worden gevolgd. 
Per bedrijf wordt in beeld gebracht wat nodig is voor een toekomst binnen 
de verblijfsrecreatie. Pas nadat is gebleken dat dit niet mogelijk is, komen 
alternatieve vormen van gebruik en exploitatie in beeld. Ons uitgangspunt 
is daarbij dat dit altijd voor de tijdelijkheid zal zijn, om de bedrijven 
vervolgens te kunnen amoveren. 

Specifieke aandachtspunten 

Zoals hierboven omschreven, kenmerken de vakantieparken in het buiten-
gebied zich door een verspreide ligging en grote onderlinge verschillen in 
exploitatie, opzet, categorie en afmetingen. Hiervoor is maatwerk nodig. 
Vanwege de grote aantallen (40 accommodaties op ruim 30 hectare) zal de 
gemeente hierin niet het voortouw nemen. We zullen vooral reageren op 
concrete verzoeken van eigenaren en ondernemers. Samen met de 
betrokken eigenaren en ondernemers zullen we vervolgens casusgewijs tot 
nieuwe oplossingen komen. 

Het initiatief en de eindverantwoordelijkheid ligt in eerste instantie kortom 
bij de ondernemers, als gemeente stellen we ons faciliterend op. Mocht dit 
tot onvoldoende dynamiek en resultaat leiden, dan zullen we de in hoofd-
stukken 9 en 10 toegelichte instrumenten actiever inzetten om partijen te 
benaderen en te bewegen tot kwaliteitsverbetering. 
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Afbeelding 13: historische ontwikkeling cluster 1 (Strokel en Tonsel)   
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6.3. Gebiedsvisie cluster 1: Strokel en Tonsel  

Historische ontwikkeling 

De ontstaansgeschiedenis van dit cluster hangt nauw samen met de bloei 
en neergang van de eendenhouderij. In 1920 kochten vier jongemannen uit 
Ermelo ieder een perceel grond aan de Harderwijkerweg. Zij bouwden wat 
hokjes, kochten eenden en gingen enkele keren per week met een honden-
kar naar Harderwijk om nest (kleine visjes uit de Zuiderzee) te halen, dat 
gebruikt werd als voer voor de eenden. 

De vier pioniers pakten het zakelijk goed aan. Na een paar jaar bezaten zij 
goed lopende bedrijven. Door de terugloop van de Zuiderzeevisserij werden 
veel vissers geïnspireerd om ook te beginnen met een eendenhouderij. 
Tonsel werd het centrum van deze bedrijfstak in Nederland. In de hoogtij-
dagen tussen 1925 en 1937 waren er miljoenen eenden in dit gebied.  

In de historische kaartjes hiernaast is te zien hoe ook in de naoorlogse 
periode het ruimtebeslag van de eendenhouderijen geleidelijk toenam. 
Steeds vaker oversteeg het aanbod de vraag. Naarmate de milieunormen 
werden aangescherpt, dienden zich meerdere saneringsrondes aan. 
Sommige ondernemers bouwden hun eendenhokken om tot bedrijfshal. 
Andere eendenhouderijen werden gevuld met chalets, stacaravans en 
bungalows. Tegenwoordig zijn er slechts enkele eendenbedrijven over. 

Huidige situatie 

Het gebied tussen het Strokelbos en het Tonselseveld vormt verreweg het 
grootste cluster van vakantieparken in Ermelo, met een oppervlakte van 55 
hectare, 32 terreinen en 1.200 eenheden (waarvan circa 950 huisjes en 250 
stacaravans). Het gebied kenmerkt zich door versnipperd en kleinschalig 
eigendom en gebruik. De parken verschillen onderling sterk, maar over het 
algemeen is er weinig sprake van recreatief gebruik of wisselende verhuur. 

Identiteit 

Het cluster Strokel en Tonsel bestaat grofweg uit twee zones: 

 Noordwest: langs de Harderwijkerweg is de meeste activiteit. Hier 
bevindt zich een bebouwingslint van bedrijven en woningen. Daar-
achter ligt de ‘kop’ van Tonsel: een lappendeken van bungalowparken, 
huizen en open weiden, doorkruist door een hoogspanningsleiding en 
ontsloten door een wirwar van smalle stegen en paden. 

 Zuidoost: aan de Haspel en de Eendenparkweg liggen tientallen 
bungalowparken, doorgaans op rechthoekige percelen, langs twee 
langgerekte stroken. De twee stroken worden van elkaar gescheiden 
door een openbaar toegankelijk bos.  

Door haar gunstige ligging (goede verbindingen, deels grenzend aan de 
natuur, deels aansluitend op de parken in Harderwijk) is de potentie 
aanwezig om delen van dit cluster terug te bewegen richting de verblijfs-
recreatie. Maar bij andere delen is transformatie aan de orde. Deze 
mogelijkheden worden beïnvloed door de volgende factoren: 

Sterkten  Kansen 
 Gunstige ligging tussen kernen 

Ermelo en Harderwijk 
 Goed bereikbaar 

  Bestemmingsplan Tonselseveld 
zorgt voor ontvlechting 

 Provinciaal pilotproject 
stedelijke herverkaveling 

   
Zwakten  Bedreigingen 
 Onoverzichtelijk gebied, delen 

ervan zijn slecht bereikbaar 
 Lappendeken van diverse 

functies: verrommeling, 
onderlinge verweving en 
overlast 

  Kleinschalige parken 
 De meeste parken zijn vrijwel 

volledig uitgepond 
 Enorme schaalgrootte (32 

parken, 55 hectare) maakt 
integrale aanpak complex 
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Afbeelding 14: gebiedsvisie cluster 1 – Strokel en Tonsel   
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Toekomstvisie 

De huidige ruimtelijke kwaliteit in dit gebied laat veel te wensen over. In de 
loop der jaren is de openheid van het landschap ernstig aangetast en zijn 
diverse functies met elkaar verknoopt geraakt. Onze visie voor dit cluster 
heeft vooral als doel om meer structuur aan te brengen en functies waar 
mogelijk te ontvlechten. Het nieuwe bestemmingsplan ‘Tonselseveld’ (dat 
zich op wonen en werken richt, dus niet op de recreatieterreinen) zet al een 
stevige stap in die richting. In lijn daarmee is de kern van deze gebiedsvisie 
dat de intensiteit van bebouwing in zuidoostelijke richting geleidelijk 
afneemt, waarbij de kansen voor de (verblijfs)recreatieve sector toenemen. 

In de noordwestelijke zone (rondom Harderwijkerweg, Strokel en Genten-
erf) zien we vooral aanknopingspunten voor andere functies dan recreatie. 
De redenen hiervoor liggen zowel in de omgeving (relatief grote afstand tot 
bos en heide, nabijheid tot werklocaties en drukke verkeersaders) als in de 
parken zelf: deze zijn vaak verouderd, zowel qua bezit als qua eigenaren, 
en kampen met ongewenst gebruik. 

De oplossingsrichtingen voor deze parken dienen niet te worden gezocht in 
legalisering, reguliere woningen of reguliere bedrijvigheid, maar alsnog in 
de recreatie (tweede woningbezit) of transformatie ten behoeve van slimme 
concepten op het snijvlak van wonen, werken, recreatie en senioren (zorg). 
Het tijdens een overgangsperiode faciliteren van tijdelijke huisvesting kan 
het mogelijk maken voor de parken om een haalbare business case op te 
stellen, waarmee een transformatie gefinancierd kan worden. Mede in dit 
kader is dit gebied door de gemeenten Ermelo en Harderwijk aangemeld als 
provinciaal proefproject ‘stedelijke herverkaveling’.  

Als gemeente zoeken we in deze zone naar mogelijkheden om fiets- en 
voetgangersroutes in oost-westelijke richting te versterken. Ook streven we 
in het ‘open’ veld direct ten zuiden van de Eendenparkweg naar herstel van 
het landschap in combinatie met functieverandering. Bebouwing in deze 
zone dient de kwaliteiten van het landschap te versterken. 

In de zuidoostelijke zone (Haspel en Eendenparkweg richting Staringlaan) 
is de meeste potentie aanwezig om de vakantieparken (terug) te bewegen 
richting de verblijfsrecreatie. De redenen hiervoor zijn vooral gelegen in de 
lagere bebouwingsintensiteit ter plaatse, en de fraaie rustige ligging met 
bosstroken aan weerszijden (de zogenaamde ‘groene vingers’). In deze 
zone krijgt de (verblijfs)recreatie prioriteit. Dat betekent dat we de 
mogelijkheden onderzoeken om andere bedrijfsactiviteiten die hier nog 
aanwezig zijn, gefaseerd uit te plaatsen zodat de verblijfsrecreatie een 
kwaliteitsslag kan maken. Ook zoeken we naar kansen om de visuele en 
fysieke verbindingen met de achterliggende bossen te versterken. 

We beseffen dat de vorm van recreatief gebruik in deze zone in eerste 
instantie gericht zal blijven op het (reeds sterk aanwezige) tweede woning-
bezit, met slechts beperkte wisselende verhuur. We stimuleren echter ook 
andere recreatieconcepten, zoals bijvoorbeeld de combinatie van toerisme 
en zorg. En verder beschouwen we de mogelijkheid voor een grootschalig, 
professioneel geëxploiteerd bungalowpark met eenheden voor wisselende 
verhuur als een reële optie in deze zone. We onderzoeken of beleggers en 
investeerders hiervoor te interesseren zijn en welke parken geschikt zijn.  

Aandachtspunten 

Over het geheel gezien geldt voor dit cluster dat de landschappelijke 
onderlegger een belangrijkere rol moet spelen bij nieuwe ontwikkelingen. 
We willen nadrukkelijker zoeken naar herstel van het (half)open landschap 
met zichtlijnen op de rand van de Veluwe. Vooral in de zuidoostelijke zone 
speelt natuurbeleid- en regelgeving een rol van betekenis. 

Nieuwe ontwikkelingen moeten passen in het bestaande ruimtelijke beleid. 
Zo moet eventuele woningbouw passen in het gemeentelijke en regionale 
woningbouwprogramma, zowel qua aantallen als qua prijscategorieën. En 
tot slot zal striktere handhaving een rol moeten spelen om onze ambities 
voor de transformatie van dit cluster waar te maken. Handhaving geldt dan 
wel als middel, en niet als doel op zich.   
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Afbeelding 15: historische ontwikkeling cluster 2 (Drieërweg)  



TOEKOMSTVISIE OP DE VERBLIJFSRECREATIE IN ERMELO     

Definitief, 1 december 2015               Pagina 37 

6.4. Gebiedsvisie cluster 2: Drieërweg 

Historische ontwikkeling 

Het eerste vakantiepark in Ermelo werd omstreeks 1920 gesticht door de 
Amsterdamse Maatschappij Voor Jonge Mannen (A.M.V.J.) aan de Boschweg 
(het zandpad tussen Ermelo en het buurtschap Drie, de latere Drieërweg). 
Dit park, de Paalberg, was één van de allereerste kampeerterreinen van ons 
land. In 1935 was er zelfs al een zwembad aanwezig. 

Vanwege de sterk verzuilde samenleving volgden al snel andere jeugd-
organisaties, waaronder de Hervormde Gemeente Feijenoord uit Rotterdam 
(camping Fijn-Oord) en de Bond van Nederlands Hervormde Knapen-
verenigingen op Gereformeerde Grondslag (kampeerterrein, conferentie-
oord en vormingscentrum de Driehoek).  

Huidige situatie 

Tegenwoordig bestaan de Paalberg, de Driehoek en Fijn-Oord nog steeds. 
Er zijn meerdere recreatiebedrijven bijgekomen aan weerszijden van de 
Drieërweg, ten zuidoosten van de kern van Ermelo. Tegenwoordig zijn er 
11 bedrijven gevestigd, op een totaal terreinoppervlak van 45 hectare. Dit 
zijn overwegend vrij grote kampeerbedrijven en combinaties van bungalow-
parken en campings. Er is sprake van veel wisselende verhuur van 
kampeerplaatsen, recreatiebungalows en/of stacaravans.  

Het cluster is daarmee te kenmerken als een echt recreatiecluster. Een 
aantal van de bedrijven is niet lang geleden (deels) vernieuwd of uitgebreid, 
mede in het kader van de provinciale regeling Groei en Krimp (2006-2011). 
Echter, op andere parken is het aanbod aan het verouderen en is de laatste 
jaren niet of nauwelijks geïnvesteerd. Daarnaast is op tenminste één park 
geen sprake van wisselende verhuur. Op deze parken zijn investeringen 
nodig om achteruitgang te voorkomen en de toeristisch-recreatieve positie 
van dit cluster in de markt te behouden. 

Identiteit 

De identiteit van dit cluster wordt in sterke mate bepaald door het dichte 
bos. Je zit hier echt op de Veluwe.  

Omstreeks 1850 bestonden grote delen van dit gebied nog uit woeste 
gronden: heidevelden, zandverstuivingen, struweel. Zwaar loofbos was er 
bij Speuld, Drie en in het beekdal. In het oostelijk deel was er kleinschalige 
landbouw in het beekdal bij Leuvenum en Staverden en op de stuwwal bij 
Drie. Het landschap heeft zijn vorm hoofdzakelijk te danken aan de 
voorlaatste ijstijd. Tussen 180.000 en 130.000 jaar geleden werd zand en 
grind door de kracht van het voortstuwende ijs opgestuwd tot langwerpige 
heuvels, de zogenaamde stuwwallen. De Drieërweg vormt in feite de rug 
van de stuwwal Ermelo – Drie – Garderen, die gelegen is tussen de brede 
Gelderse Vallei en het kleinere, oostwaarts gerichte dal van de Leuvenumse 
Beek. 

De gewenste kwaliteitsimpuls voor de verblijfsrecreatie in deze zone wordt 
beïnvloed door de volgende factoren: 

Sterkten  Kansen 
 Veel wisselende verhuur, veel 

toeristisch-recreatief gebruik 
 Meerdere goede en innovatieve 

recreatiebedrijven 

  Ontwikkelruimte voor 
innovatieve recreatieve 
concepten 

 Aansluiting zoeken bij  
Visit Veluwe 

   
Zwakten  Bedreigingen 
 Op enkele parken veroudert 

het aanbod snel 
 Op enkele parken is recentelijk 

niet of nauwelijks geïnvesteerd 
 Verrommeling ligt op de loer in 

zone langs Drieërweg 

  Strenge natuurbescherming 
 Risico’s op weerstand vanuit 

omgeving tegen uitbreiding 
van recreatie in de bossen 
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Afbeelding 16: gebiedsvisie cluster 2 – Drieërweg 
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Toekomstvisie 

Dit deel van Ermelo heeft veel ruimtelijke kwaliteiten: de bossen, de heiden 
en het omliggende buitengebied worden hoog gewaardeerd. Daarentegen 
dreigt in enkele delen verrommeling. Mede omdat sommige parken dicht 
op elkaar gelegen zijn, dreigt het algehele effect voller en ‘drukker’ te 
worden, waardoor juist de kwaliteiten verloren dreigen te gaan.  

De opgave in dit cluster is dan ook om zorgvuldig met de aanwezige 
kwaliteiten om te gaan en verrommeling tegen te gaan. Natuurregels 
dwingen soms strikte afwegingen af. Er bestaat behoefte aan een goed 
ruimtelijk raamwerk dat kwaliteiten behoudt en kansen benut. 

Als toekomstvisie wordt voorgesteld dat het recreatieve cluster rondom de 
Drieërweg zich (nog) meer zal gaan richten op de verblijfsrecreatie in de 
wisselende verhuur. De parken moeten zich flexibel en snel kunnen 
aanpassen aan de continu wisselende vraag van de consument. Dit vraagt 
om ondernemerschap en investeringen door de parken, en het stellen van 
de juiste kaders door de gemeente.  

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is ondernemers meer vrijheid te 
geven in het bepalen van de dichtheid en aantallen plekken op hun bedrijf. 
We streven ernaar om ondersteuning te krijgen bij deze soms ingewikkelde 
keuzes van het regionale expertiseteam dat opgericht wordt door de Regio 
Noord-Veluwe. 

Specifieke aandachtspunten 

Op die bedrijven waar een investeringsimpuls nodig is, blijven we 
stimuleren en zoeken naar oplossingen. Hiervoor wordt in eerste instantie 
gekeken of andere, goed lopende recreatiebedrijven voor deze impuls 
kunnen zorgen, bijvoorbeeld door samenwerking of overname.  

Indien uitbreiding aan de orde is, staat de gemeente hier in principe 
positief tegenover. Wel houden we altijd de principes van de Ladder 
Duurzame Verstedelijking aan: door de ondernemer dienen in eerste 
instantie altijd de mogelijkheden op eigen park, of middels samenwerking 
of overname van aangrenzende park(en), in beeld te worden gebracht.  

Pas als gebleken is dat dit niet mogelijk is, kan uitbreiding op onbebouwd 
gebied worden onderzocht. Daarbij houden we rekening met het feit dat de 
omliggende bossen ook grenzen aan de bebouwde kom, waardoor er 
sprake is van intensief gebruik door Ermeloërs. Het belangrijkst is dat de 
kwaliteiten van de bosrijke omgeving, die dit cluster zo uniek en kansrijk 
maken, niet worden aangetast. Tot slot merken we op dat het feit dat 
bepaalde recreatiebedrijven eerder hebben mogen uitbreiden (bijvoorbeeld 
in het kader van de provinciale regeling Groei & Krimp), niet automatisch 
een precedent schept voor nieuwe uitbreidingsvragen.  
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Afbeelding 17: historische ontwikkeling cluster 3 – kern Horst   



TOEKOMSTVISIE OP DE VERBLIJFSRECREATIE IN ERMELO     

Definitief, 1 december 2015               Pagina 41 

6.5. Gebiedsvisie cluster 3: kern Horst  

Historische ontwikkeling 

Het buurtschap Horst stamt uit de middelleeuwen en is ontstaan op de 
hogere delen in het landschap (dekzandruggen) en langs een historische 
verbindingsroute. Van oudsher was dit een kleinschalige agrarische 
omgeving. In de loop van de twintigste eeuw veranderde het gebied sterk. 
Door schaalvergroting werd de landbouw steeds minder rendabel. De jeugd 
koos steeds vaker voor een ander beroep, buiten de landbouw, en het 
aantal oorspronkelijke families nam af. Op de achtererven van boerderijen 
werden kippenhokken en varkensstallen omgebouwd tot vakantiehuisjes.  

Ten zuiden van de Horsterweg bevond zich een ruigte met zandduinen en 
die eigendom was van landgoed Veldwijk. Kort na de oorlog werden hier 
meerdere bungalowparken aangelegd, zoals Sneeuwwitje en Timar Imor, De 
Heuvels, Dennenoord, Dennenlust en De Veluwe. Deze terreinen waren 
‘achterlangs’ bereikbaar via de Kawoepersteeg, de Looweg of de Zeeweg. 
Eind jaren ’60 vulde boer De Zwaan zijn weiland aan de Oude Nijkerkerweg 
met stacaravans en ontstond bungalowpark Horsterland. Op dit laatste 
terrein woonden veel verpleegkundigen van nabijgelegen zorginstellingen.  

Huidige situatie 

Tegenwoordig liggen er circa 15 vakantieparken dicht tegen de kern van 
Horst. De terreinen zijn over het algemeen kleinschalig, lopen in elkaar 
over, zijn nogal onoverzichtelijk en hebben weinig tot geen kwalitatieve 
ruimtelijke uitstraling.  

Het gebruik kenmerkt zich door tweede woningbezit, waarbij toenemende 
veroudering van het eigendom en eigenaren plaatsvindt. Er is sprake van 
wisselende verhuur, veelal via langlopende pachtcontracten. Ook is er 
weinig animo en markt voor de recreatiewoningen. Hierdoor bestaat het 
risico dat een (verdere) verschuiving naar ongewenst gebruik plaatsvindt. 

Identiteit 

De kwaliteiten van Horst en het nabijgelegen Telgt worden voor een 
belangrijk deel bepaald door het gevarieerde agrarische landschap: in het 
westen bevinden zich de bedrijvige kuststrook en open polders, terwijl het 
oosten juist gekenmerkt wordt door het kleinschalige en rustige kampen-
landschap met hagen en houtwallen.  

In het gebied is sprake van een diversiteit aan functies: wonen, recreëren 
en werken functioneren over het algemeen in harmonie naast elkaar. De 
verweving van deze functies is typisch voor Horst en Telgt en vormt tevens 
de kracht van deze buurtschappen. De rust en geborgenheid, de natuur en 
de nabijheid van (recreatieve) voorzieningen dragen bij aan buurtschappen 
waar het prettig verblijven is, zowel voor bewoners als recreanten. 

De mogelijkheden om parken in dit cluster (terug) te bewegen richting de 
verblijfsrecreatie worden beïnvloed door de volgende factoren: 

Sterkten  Kansen 
 Landschappelijke kwaliteit: het 

gebied straalt rust uit 
 Economisch sterk: mensen die 

hier wonen, werken er ook 
 Buurtzin en saamhorigheid 

  Nabijheid kuststrook 
 Behoefte aan recreatiezone 

voor nieuwe wijk Drielanden 
 Nieuwe recreatieve routes 
 Cross-overs zorgconcepten 

   
Zwakten  Bedreigingen 
 Verouderd bezit, weinig animo 

uit de markt 
 Eigenaren parken en woningen 

zijn veelal op leeftijd 
 Barrièrewerking rijksweg A28 
 Onderlinge afstand tussen 

functies is soms klein, met 
hinder en overlast tot gevolg 

  Intensiever ruimtegebruik tast 
landschappelijke kwaliteit aan 

 Geen grootschalige woning-
bouw (concurrentie Drielanden) 

 Ligging nabij Landbouw 
Ontwikkelings Gebied (LOG): 
intensivering van agrarische 
functies heeft daar voorrang 
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Afbeelding 18: toekomstvisie cluster 3 – kern Horst   
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Toekomstvisie 

We constateren dat de meeste parken in dit cluster qua structuur en 
aanbod niet of nauwelijks toekomstwaarde hebben binnen de recreatie-
sector. We zien kansen voor een geleidelijke transitie naar andere functies. 
De aantrekkelijke ligging in het open landschap en met goede verbindingen 
langs historische routes is nog steeds relevant. Binnen deze context is een 
nieuwe ontwikkeling van Horst mogelijk: op het gebied van wonen en 
andere functies zoals zorg of werken vanuit huis. De volgende 
transformatiemogelijkheden passen in onze visie voor dit cluster: 

 Seniorenconcepten, waarbij ingegaan wordt op de vergrijzing en de 
behoefte van ouderen om te blijven wonen in de vertrouwde omgeving. 
Ook kan hiermee worden aangesloten bij de toenemende groep 
ouderen die veel te besteden heeft en op zoek is naar ruime woningen 
met specifieke voorzieningen. 

 Wonen en zorg, waarbij aansluiting wordt gezocht op regionale 
zorgontwikkelingen en de ambities van zorginstellingen zoals ’s 
Heeren Loo om hun terreinen om te vormen tot meer open zorg-
clusters waar wonen, werken en zorg samen kunnen gaan. 

 Nieuwe landgoederen, ‘communities’ en andere gemeenschappelijke 
woonvormen, voor mensen die het prettig vinden om met gelijk-
gestemden te wonen waarbij een zelfstandige woonruimte wordt 
gecombineerd met gedeelde ruimten en voorzieningen. 

 Andere toeristische en (dag)recreatieve concepten ter versterking van 
Horst en Telgt als recreatieve verbindingszone tussen de Veluwse 
Randmeren en Ermelo. 

Dit betekent niet dat we alle vormen van verblijfsrecreatie uitsluiten. 
Ofschoon het aantal parken moet worden verminderd, staan we zeker open 
voor nieuwe concepten die meer diversiteit bieden, zoals bed & breakfast 
en groepsaccommodaties. Kansrijke doelgroepen zijn bezoekers van de 
kuststrook (watersporters, strandgangers) of juist mensen die zich richten 
op rust en beleving van het landschap, duurzaamheid en gezondheid.  

Aandachtspunten 

Juist omdat dit cluster direct aansluit bij de bestaande bebouwing van 
Horst, is het mogelijk geschikt voor diverse woonvormen. Het voor een 
bepaalde overgangsperiode faciliteren van tijdelijke huisvesting kan het 
mogelijk maken voor de parken om financieel haalbare business cases op 
te stellen, waarmee uiteindelijk deze terreinen deels of geheel geamoveerd 
kunnen worden. 

Bij alle fysiek-ruimtelijke ingrepen op de vakantieparken in dit cluster 
gelden de volgende aandachtspunten: 

 De gevarieerde omgeving (open polders en coulissen-landschap) is een 
kwaliteit die behouden moet blijven. Uitgangspunt is dat in dit gebied 
geen verdere verstening mag plaatsvinden. Voorkomen moet worden 
dat de linten dichtslibben. Het evenwicht tussen het onbebouwde en 
het bebouwde gebied moet behouden blijven. 

 Door de bewoners van Horst en Telgt worden initiatieven genomen om 
de buurtschappen toeristisch-recreatief te versterken. Specifiek denkt 
men aan het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers en 
het aansluiten bij het platform Ermelo Buitenleven om Horst en Telgt 
als één (beeld)merk op de kaart te zetten.  

 Ook van de bewoners en ondernemers komt de wens om Horst en Telgt 
te profileren als recreatieve verbindingszone. De buurtschappen 
hebben een centrale ligging tussen de Veluwse Randmeren en Ermelo. 
Voor zowel bewoners als toeristen is het een prettig gebied om te 
verblijven en te recreëren. Gedacht wordt aan een veilige 
fietsverbinding en een recreatieve verbindingszone met parels 
(kleinschalige toeristische voorzieningen) tussen Ermelo en het 
waterrecreatiegebied Strand Horst). 

Eventuele waardeontwikkeling die ontstaat door transformatie van bepaalde 
parken naar nieuwe functies, kan worden ingezet als verevening voor de 
aanpak van andere, meer problematische (clusters van) parken. 
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Afbeelding 19: het ontwikkelperspectief – van bestaand (links) naar ruimte voor nieuwe recreatieve concepten (rechts)  
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7. Perspectieven 

7.1. Ruimte voor groei of ruimte voor transformatie? 

Uit de analyses in deel A van dit document is gebleken dat er in Ermelo 
sprake is van terreinen met en zonder recreatief gebruik, en met en zonder 
toekomst in de recreatiesector.  

Rekening houdend met het huidig gebruik, de versnipperde eigendoms-
situatie en actuele en verwachte marktontwikkelingen, zal het aanbod van 
recreatie kwantitatief moeten afnemen en kwalitatief moeten groeien. 

Daarom geven we de revitalisering van de sector vorm langs twee sporen: 

 Het ontwikkelperspectief: ruimte voor groei. 
 Het transformatieperspectief: ruimte voor functiewijziging. 

In de volgende paragrafen worden beide oplossingsrichtingen nader 
uiteengezet. Ons streven zal er in eerste instantie altijd op gericht zijn de 
terreinen die bestemd zijn voor verblijfsrecreatie (weer) als zodanig te 
gebruiken. Overleg met exploitanten van parken en andere betrokkenen 
moet uitwijzen hoe de functie voor verblijfsrecreatie in de toekomst 
behouden of hersteld kan worden. Pas als door de huidige ondernemer 
plausibel is aangetoond dat er geen mogelijkheden meer zijn om de functie 
voor verblijfsrecreatie te behouden of te herstellen en er geen andere 
exploitanten zijn die deze mogelijkheid wel zien, kan voor (clusters) van 
parken worden geconcludeerd dat zij in de toekomst niet meer kunnen 
functioneren als vakantiepark. Als dat zo blijkt te zijn, zoeken we naar 
alternatieve mogelijkheden. Het is gewenst dat al deze functies ruimtelijk 
niet door elkaar heen lopen en elkaar niet verstoren. Daarom hebben we in 
voorgaand hoofdstuk 6 een ruimtelijke visie gegeven op de mogelijkheden 
van doorontwikkeling, transitie of sanering per cluster. 

7.2. Het ontwikkelperspectief: ruimte voor groei 

Veel recreatieve vakantieparken in Ermelo zijn verouderd, traditioneel en 
weinig verrassend. Exploitanten zullen moeten vernieuwen, waarbij de 
gemeente stimuleert en faciliteert. Deze vernieuwing zal soms gekoppeld 
zijn aan de wens om uit te breiden. Consumenten zoeken immers naar 
meer ruimte, comfort en privacy: verhuuraccommodaties moeten royaal en 
vrij gesitueerd zijn. Ondernemers die op deze trends inhaken, lopen echter 
tegen belemmeringen aan: bij een dergelijke kwaliteitsverbetering neemt 
namelijk het aantal plaatsen op een terrein sterk af. Waar eerder met 
gemak 20 objecten konden staan, is na vernieuwing nog maar ruimte voor 
10 royale verblijven. Fysieke uitbreiding is daarom vaak noodzakelijk om de 
omzet en het investeringsvermogen op peil te houden. 

In beginsel zullen we medewerking verlenen aan ontwikkelgerichte plannen 
door goede ondernemers, passend binnen de kaders die door de gebieds-
visie worden gesteld. Als dit betekent dat uitbreiding aan de orde is, dan is 
dit onder voorwaarden mogelijk. Deze keuze is echter alleen verdedigbaar 
als er ook terreinen aan de recreatieve bestemming worden onttrokken, en 
als uitbreiding en nieuwbouw alleen plaatsvinden op terreinen die al voor 
de recreatie zijn bestemd. Daarom passen we bij ontwikkelplannen de 
principes toe van de Ladder duurzame verstedelijking: 

 Kan de uitbreidingsbehoefte gevonden worden binnen de grenzen van 
het huidige park, bijvoorbeeld door verdichting of sanering? 

 Kan de uitbreidingsbehoefte gevonden worden door samenwerking met 
of overname van aangrenzende parken? 

 Kan de uitbreidingsbehoefte gevonden worden op overige (over te 
nemen) parken in andere recreatieve clusters? 

 Kan de uitbreidingsbehoefte gevonden worden op aangrenzend of 
elders liggend agrarisch terrein? 

Pas als bovenstaande vier vragen allen met ‘nee’ worden beantwoord, is 
mogelijke uitbreiding in natuur/bosareaal een serieuze optie. 
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Afbeelding 20: het transformatieperspectief – van bestaand (links) naar ruimte voor andere functies   
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7.3. Het transformatieperspectief: ruimte voor 
functiewijziging 

Naast de ontwikkelopgave is er ook sprake van een transformatieopgave: 
het omvormen en saneren van parken die niet meer in de recreatieve sector 
actief kunnen of willen zijn. Dit perspectief richt zich op twee categorieën: 

 Terreinen die wel bedrijfsmatig recreatief worden geëxploiteerd, maar 
die onder druk staan vanwege beperkt ondernemerschap, aanbod 
en/of ruimtelijke kwaliteit. 

 Terreinen die (bijna) geheel zijn uitgepond en/of waar geen sprake 
meer is van recreatief gebruik. 

Transformatie van recreatief gebruikte terreinen 

Er zijn veel ondernemers die om uiteenlopende redenen niet kunnen of 
willen werken aan kwaliteitsverbetering. Financieringsproblemen, beperkte 
schaalgrootte en/of het ontbreken van bedrijfsopvolging remmen het 
kwalitatieve en innovatieve vermogen van deze groep bedrijven. Zij zitten 
op slot en zijn niet meer rendabel. Stilstand is achteruitgang, en zodoende 
wordt een verouderd bedrijf al snel een verloederd bedrijf. 

Op basis van de principes van marktwerking mag aangenomen worden dat 
goede ondernemers overleven en slechte ondernemers verdwijnen. Maar dit 
principe blijkt niet te werken in de verblijfsrecreatiesector in Nederland: de 
omvang van het aanbod neemt toe, terwijl de vraag naar vakanties in eigen 
land al jaren onder druk staat. Het gevolg van overaanbod en beperkt 
ondernemerschap is verpaupering en uitponding, ook in Ermelo. Voor 
exploitanten is het aanlokkelijk om hun bungalows, chalets en stacaravans 
tijdelijk of permanent te verhuren aan andere doelgroepen die wel bereid 
zijn om ervoor te betalen. In deze gevallen is sprake van oneigenlijk en 
onwenselijk gebruik, dat beëindigd moet worden. Doelstelling bij deze 
terreinen is om de functie te veranderen: waar mogelijk terug naar de 
recreatie, of anders naar een nieuwe bestemming. 

Transformatie van niet-recreatief gebruikte terreinen 

Uit de analyses in deel A van dit document is gebleken dat een groot deel 
van de vakantiewoningen in Ermelo niet beschikbaar is voor wisselende 
verhuur aan recreanten, maar alleen voor de eigenaren. Daarnaast is ook op 
deze uitgeponde parken sprake van permanente bewoning en neemt het 
recreatieve gebruik verder af. Dit is oneigenlijk en onwenselijk en moet 
aangepakt worden. Dit vraagt op zijn beurt om een andere beleidshouding, 
die op onderdelen minder vrijheid en bewegingsruimte toelaat.  

Door de (verenigingen van) eigenaren van sommige uitgeponde parken is 
verzocht om permanente bewoning van de (resterende) recreatiewoningen 
op hun terrein te legaliseren, al dan niet in de vorm van een dubbel-
bestemming. Ons beleid blijft in beginsel gericht op het beëindigen van 
permanente bewoning, voor zover daar geen gedoogbeschikking op is 
afgegeven. Wij zien legalisering niet als wenselijk omdat aan reguliere 
woningen andere eisen worden gesteld dan aan een recreatiewoningen, en 
omdat de locaties van vakantieparken vaak ongeschikt zijn als woongebied. 
Aan woonwijken worden andere eisen gesteld met betrekking tot milieu-
hinder, geluid, bodem en dergelijke dan aan recreatieterreinen. Tijdelijke 
huisvesting heeft onze sterke voorkeur boven permanente 
woonbestemmingen. 

Het zal niet mogelijk zijn om op korte termijn een volledig einde te maken 
aan alle vormen van ongewenst gebruik. Het transformatieperspectief is er 
op gericht om dit te realiseren via gerichte handhaving en overleg met 
exploitanten, om ze een nieuw perspectief en alternatief te bieden. 
Dekkende alternatieve oplossingen zijn op korte termijn niet altijd 
voorhanden. Het kan daarom wenselijk zijn om op sommige parken het 
tijdelijk huisvesten van andere groepen toe te staan, vooruitlopend op 
sanering of functieverandering. Hierbij heeft de tijdelijkheid een sterke 
voorkeur boven een permanente woonbestemming op de bestaande 
objecten. In afbeelding 20 op de volgende pagina gaan we in op enkele 
kansrijke oplossingsrichtingen, zowel tijdelijk als permanent. 
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Afbeelding 21: het transformatieperspectief – kansrijke nieuwe functies voor vakantieparken, zowel tijdelijk als permanent   
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8. Afwegingskader 

8.1. Specifieke keuzes voor (clusters van) parken 

In dit deel B van de toekomstvisie hebben we onze wensen en ambities 
voor de toekomst van de vakantieparken in Ermelo benoemd. Deze hebben 
we vertaald naar toekomstperspectieven voor verschillende types parken en 
gebiedsvisies voor de recreatieve clusters. 

Onze inspanningen zullen er in eerste instantie altijd op gericht zijn om 
terreinen die bestemd zijn voor verblijfsrecreatie (weer) als zodanig te 
gebruiken. Overleg met betrokkenen moet uitwijzen hoe de recreatieve 
functie behouden of hersteld kan worden. Pas als door de ondernemer, de 
gemeente en eventuele andere potentiële exploitanten gezamenlijk is 
aangetoond dat er geen mogelijkheden meer zijn voor de verblijfsrecreatie, 
kan worden geconcludeerd dat transformatie aan de orde is. 

De keuze voor het ontwikkelperspectief of het transformatieperspectief zal 
per park worden gemaakt voor het toetsen van het park aan de gebieds-
visie en de pijlers economische potentie, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. 
Bij iedere pijler worden drie concrete toetsvragen gesteld. 

8.2. Economische potentie 

Hoe hoger de economische potentie, hoe meer kans dat het ontwikkel-
perspectief van toepassing zal zijn. Hoe lager de economische potentie, 
hoe groter de urgentie om te transformeren. Om de economische potentie 
van een park of cluster van parken te bepalen, zal worden gekeken naar de 
volgende drie aspecten: 

 Oppervlak: maken de afmetingen en structuur van het park een 
zelfstandige recreatieve exploitatie haalbaar? 

 Toekomstperspectief: is de ondernemer bereid en in staat om voor de 
langere termijn actief te zijn en/of is opvolging geborgd? 

 Mate van uitponding: hoeveel wisselende verhuur vindt plaats en 
hoeveel woningen of jaarplaatsen zijn in particulier eigendom? Hoe 
sterk is het parkreglement en hoe actief wordt dit gehandhaafd door 
de ondernemer of de vereniging van eigenaren? 

8.3. Ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke aspecten op en rondom het terrein bepalen mede het 
perspectief. Daarbij wordt gekeken naar de volgende drie aspecten: 

 Zonering volgens gebiedsvisie: gaat de clustervisie uit van recreatie, 
een overgangsgebied of transformatie ten behoeve van andere 
functies? 

 Inrichting terrein: is er sprake van kleine kavels en woningen of zijn 
deze juist ruim van opzet? 

 Uitstraling terrein: hoe groen of stenig is het terrein? Zijn beheer en 
onderhoud beperkt of juist goed geregeld? 

8.4. Openbare orde en veiligheid 

Tot slot wordt de keuze voor recreatieve ontwikkeling of juist functie-
wijziging mede bepaald door een aantal aspecten uit oogpunt van 
openbare orde en veiligheid: 

 Mate van niet-recreatief gebruik: welk aandeel van de woningen of 
jaarplaatsen wordt gebruikt voor andere doeleinden? 

 Handhavingskwesties: zijn er problemen bekend op het gebied van 
openbare orde en veiligheid? 

 Milieu- en veiligheidsrisico’s: bevindt het terrein zich in de directe 
nabijheid van andere functies en/of bronnen van milieuhinder (bodem, 
geluidscontouren, bedrijvigheid) of veiligheidscontouren? Hoe is de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten? 
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9. Publieke instrumenten 

9.1. Inleiding 

Uit de analyse in deel A van deze toekomstvisie bleek dat ondernemers en 
eigenaren van vakantieparken veel van de vigerende regelgeving als 
onnodig belemmerend ervaren. De gemeente, provincie en andere 
betrokken overheden in de Regio Noord-Veluwe zijn zich hiervan bewust en 
werken aan nieuw, beter en flexibeler beleid ter versterking van de 
verblijfsrecreatie.  

Hierop wordt nader ingegaan in dit hoofdstuk. Achtereenvolgens besteden 
we aandacht aan: 

 Strategisch beleid 
 Uitvoerend beleid 
 Flankerend beleid 

9.2. Strategisch beleid 

Structuurvisie Ermelo 2025 

In 2012 heeft Ermelo haar structuurvisie 2025 vastgesteld. Daarin richt de 
blik zich op de lange termijn. Er wordt een doorkijk gegeven op terreinen 
als ruimte, samenleving, economie en milieu. Ook zetten we onze ambities 
neer om de verblijfsrecreatieve sector verder te stimuleren, en daarmee een 
positieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid, kwaliteit van de 
leefomgeving en de economische bestedingen. De gemeente zal hiertoe 
bijdragen door het faciliteren van ondernemers en het inzetten van 
publiekrechtelijk instrumentarium. De structuurvisie en de bijbehorende 
visiekaart hebben als belangrijke bouwstenen gefungeerd bij het opstellen 
van de gebiedsvisies voor de recreatieve clusters (hoofdstuk 6). 

Economisch programma 

Het project ‘Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie’ is ondergebracht in het 
Economisch Programma van de gemeente Ermelo. Zowel het projectplan als 
het Economisch Programma zijn door de gemeenteraad vastgesteld in 
februari 2015. Het Economisch Programma sluit aan bij de structuurvisie, 
maar richt haar blik op de wat minder lange termijn (2015-2018).  

Het Economisch Programma kent vijf strategische doelen: 

1. Het versterken van de economische structuur; 
2. Het geven van ruimte voor ondernemerschap en starters; 
3. Het profileren van Ermelo en profileren van de regio; 
4. Het verbeteren van het vestigingsklimaat; 
5. Het stimuleren van verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

Onder meerdere van deze vijf strategische doelen hangen concrete 
speerpunten ter versterking van de verblijfsrecreatie in Ermelo: 

 1.2: Ontwikkelen van visie en agenda toerisme en recreatie 
 1.3: Verbreden van economische portfolio van de regio 
 2.1: Deregulering en ondernemerschap stimuleren 
 2.2: Aanjagen van ondernemerschap verblijfsrecreatie 
 3.1: Marketing Toerisme Ermelo – Veluwe 

Bij ieder van deze speerpunten geeft het Economisch Programma de acties, 
beoogde resultaten, trekker/partners en de planning weer. 

Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme 

In navolging van speerpunt 1.2 uit het Economisch Programma, wordt in 
december 2015 de Stimuleringsagenda Recreatie en Toerisme 2015-2018 
vastgesteld door de gemeenteraad. In deze agenda geven we aan hoe we 
de komende jaren meewerken aan nieuwe hotels en extra locaties voor bed 
& breakfast.  
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Ook ondernemers die plannen hebben voor kamperen bij de boer en het 
verhuren van trekkershutten vinden gehoor bij de gemeente. Zo kunnen we 
inspelen op de steeds veeleisender wordende consument, die een keuze wil 
kunnen maken uit een breed aanbod. Ondernemers moeten kunnen 
inspelen op deze ontwikkelingen, waarbij ze de hulp van de gemeente 
nodig hebben. 

Tot slot gaat de stimuleringsagenda in op het samen met andere Veluwse 
gemeenten opzetten van een netwerk van wandelroutes; net zoals er nu 
een fietsknooppuntennetwerk is. En bovendien wil Ermelo toewerken naar 
nieuwe routes voor mountainbikers, ruiters en menners. 

Bij de totstandkoming van deze toekomstvisie is de nodige synergie 
gezocht met de ambities en acties in de stimuleringsagenda. 

9.3. Uitvoerend beleid 

Bestemmingsplannen 

Om ondernemers de ruimte te bieden de gewenste kwaliteitsslag te maken 
zal de gemeente in haar nieuwe op te stellen bestemmingsplan: 

 minder stringente regelgeving hanteren met betrekking tot dichtheden 
en nokhoogtes; 

 de mogelijkheden voor het vergroten van de bungalows verruimen, 
 de (her)ontwikkeling van bestaande terreinen boven nieuwe terreinen 

stellen. 

Vragen waar onder andere een antwoord op moet komen zijn: 

 Op welke wijze zijn bestemmingsplannen meer flexibel te maken zodat 
geen onnodige belemmeringen worden opgeworpen voor 
ondernemingen, zonder hierbij andere belangen uit het oog te 
verliezen (bestemmingsomschrijvingen, voorschriften, bouwregels, 
wijzigingsmogelijkheden, uitzonderingen etc.). 

 Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillen met andere 
bestemmingsplannen in de regio (onderdeel bestemmingsplan 
buitengebied, bestemmingsplan voor alle parken in een gemeente, 
specifiek bestemmingsplan voor één gebied met vakantieparken). En 
wat zou in de toekomst wenselijk zijn voor onze gemeente en onze 
buurgemeenten in het licht van de opgaven vanuit het programma 
Vitale Vakantieparken. 

 Hoe kan het bestemmingsplan meer gebruikt worden om de 
noodzakelijke en gewenste kwaliteitsverbetering van vakantieparken 
vanuit ruimtelijk perspectief te ondersteunen en stimuleren. 

Handhavingsbeleid 

De inzet van handhaving kan één van de belangrijkste succesfactoren zijn 
voor het project. Immers handhaving kan eigenaren/ondernemers met een 
park waarin het huidig gebruik in strijd met de bestemming, ‘stimuleren’ 
om verder in gesprek te treden en zich te bewegen in andere 
ontwikkelrichtingen. Met handhaving zal zorgvuldig en strategisch worden 
omgegaan niet als doel, maar als middel. Daarbij willen we bereiken dat 
ondernemers geholpen worden met het tegengaan van permanente 
bewoning, en dat ongewenst gebruik wordt tegengegaan. In de regio is 
inmiddels ervaring opgedaan met verschillende wijzen van handhaven, van 
individuele aanpak tot parkgerichte acties.  

Op 15 oktober 2015 is de visie op het integraal toezicht- en handhavings-
beleid 2015-2018 vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo. In  dit 
beleid heeft het tegengaan van permanente bewoning hoge prioriteit. In 
navolging hiervan zal in 2016 in het kader van het project Kwaliteitsimpuls 
Verblijfsrecreatie een handhavingsstrategie specifiek voor vakantieparken 
worden opgezet waarin de mogelijkheden en beperkingen worden 
afgewogen. Hierin worden resultaten van regionaal opgedane ervaringen 
meegenomen, als ook de financiële en personele effecten. 
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9.4. Flankerend beleid 

Regionaal kader 

Ermelo werkt samen met zeven andere gemeenten in de Regio Noord-
Veluwe (Elburg, Epe, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten)  
aan het programma Vitale Vakantieparken. Het hoofddoel van dit integrale 
programma is een divers en sterk aanbod van verblijfsrecreatie in de regio. 

Daartoe heeft de regio een projectorganisatie opgericht. De regio stelt zelf 
geen harde en bindende juridische kaders op (dat mogen immers alleen het 
rijk, de provincies en de gemeenten doen), maar voert de nodige 
onderzoeken uit, adviseert de betrokken gemeenten en zorgt ervoor dat zij 
de nodige acties in samenhang oppakken. Dat gebeurt via de drie sporen 
economie, ruimte en leefbaarheid: 

 Economisch: gericht op innovatie van de sector. 
 Ruimtelijk: mogelijkheden scheppen om innovatie mogelijk te maken. 
 Leefbaarheid: een plezierig verblijf op de parken bevorderen. 

Vanuit de regio lopen momenteel diverse activiteiten die raakvlakken 
hebben met deze toekomstvisie. Zo is in oktober 2015 een onderzoek 
gestart naar het afstemmen en flexibiliseren van gemeentelijke wet- en 
regelgeving. Uit dit onderzoek volgt een advies aan gemeenten hoe zij 
meer ruimte kunnen bieden aan ondernemers, zodat die beter kunnen 
inspelen op marktontwikkelingen. Ook wordt in het najaar van 2015 een 
kansenkaart voor de regio opgesteld. Deze kansenkaart omvat 
beschrijvingen van verschillende vormen van verblijfsrecreatie die potentie 
hebben voor de toekomst. 

De regio richt zich daarbij niet alleen op de gemeenten, maar vooral ook op 
de ondernemers en eigenaren van vakantieparken. De ‘deal’ die in februari 
2015 door de regio, gemeenten en ondernemers werd ondertekend heeft 
als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren en te intensiveren. 

Provinciaal kader 

In de Omgevingsvisie Gelderland, die op 9 juli 2014 is vastgesteld, heeft de 
provincie Gelderland haar ruimtelijke visie en ambities verwoord. Kern-
punten ten aanzien van het thema toerisme en recreatie zijn: 

 Voorzien in een kwalitatieve en kwantitatieve behoefte voor vrijetijds-
besteding en verhoging van de kwaliteit van het toeristisch product. 

 Vergroten van de bijdrage van vrijetijdseconomie aan de werkgelegen-
heid en het inkomen van de mensen in Gelderland. 

 Ondersteunen van de vrijetijdseconomie als nieuwe economische 
drager op het platteland. 

 Cultuurhistorie vermarkten voor vrijetijdseconomie. 
 Meer mensen laten sporten en bewegen ter bevordering van de 

gezondheid en sociale cohesie en ter vermindering van overgewicht. 
 Het initiatief nemen voor een Gelders wandelnetwerk om het recreatief 

toeristisch product 'Gelderland wandelprovincie nr.1' te ontwikkelen. 

De provincie streeft naar een impuls aan de werkgelegenheid binnen de 
vrijetijdseconomie door meer toeristische bezoekers en bestedingen aan te 
trekken. Daartoe moet de kwaliteit van het toeristisch product omhoog. De 
provincie ondersteunt recreatiebedrijven bij het zoeken naar innovaties om 
die kwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd wil de provincie zorgvuldig 
omgaan met de ruimte. Een goede inpassing is nodig en leegstand en 
verpaupering moeten worden voorkomen. De bijzondere Gelderse natuur-, 
landschaps- en cultuurhistorische waarden staan daarbij centraal. 

In ‘Ruimte voor Gelderland’, het provinciale coalitieakkoord voor de periode 
2015-2019, wordt recreatie en toerisme ook benoemd als een belangrijke 
economische drager voor het buitengebied. De provincie wil vitale vakantie-
parken realiseren via nieuwe stedelijke herverkavelingsinstrumenten en de 
introductie van een erfpachtfonds. De provincie werkt gebiedsgericht; de 
Veluwe is aangewezen als majeure opgave. De provincie staat open voor 
kansrijke projecten door diverse iniatiefnemers uit de Veluwe.  
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10. Private instrumenten 

10.1. Inleiding 

De verbeterplannen voor parken moeten door ondernemers en eigenaren 
worden genomen. Zij dragen ook primair de investeringen. De rol van de 
gemeente is en blijft vooral verbindend, stimulerend en faciliterend. We 
bieden mogelijkheden, capaciteit en denkkracht. Ons uitgangspunt is dat 
we niet in projecten participeren en geen gronden verwerven. De eigenaren 
en ondernemers van de parken moeten de ontstane kansen verzilveren en 
blijven eindverantwoordelijk voor het slagen van hun project. 

Maar met alleen een versoepeling van de planologische kaders komen we 
er niet. Er zijn bijna 100 vakantieparken in Ermelo, waarvan een groot deel 
wordt bestuurd door verenigingen van eigenaren. De gemeente heeft 
slechts een beperkte grondpositie en ons uitgangspunten is om zelf geen 
nieuwe gronden aan te kopen om de transformatie op gang te helpen. Een 
groot deel van de daadwerkelijke ingrepen en investeringen zal dus gedaan 
moeten worden door marktpartijen (ondernemers, eigenaren en andere 
investeerders) op private kavels. De transformatie van bestaande gebouwen 
en gebieden kost per definitie veel tijd en geld, en leidt lang niet altijd tot 
een haalbare businesscase.  

In dit hoofdstuk doen we voorstellen voor een aantal privaatrechtelijke 
instrumenten die we voornemens zijn om in te zetten. We gaan in op de 
volgende instrumenten: 

 Oprichten regionale ontwikkelingsmaatschappij en fonds 
 Uitvoeren pilotproject stedelijke herverkaveling 
 Oprichten regionale expertiseteams 
 Oprichten innovatieplatform 
 Aanstellen gebiedsmakelaar 

10.2. Regionale ontwikkelingsmaatschappij 

Vanuit het regionale programma Vitale Vakantieparken is het initiatief 
genomen om een publiek-private-samenwerking van de grond te krijgen 
met het perspectief dit ‘op te schalen’ naar de hele Veluwe. Gedacht wordt 
aan het oprichten van een Noord Veluwse Ontwikkelingsmaatschappij, de 
NV ROM. We willen een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van 
deze organisatie, die een rol moet gaan spelen bij de herontwikkeling en 
herstructurering van de vakantieparken en die marktinitiatieven kan 
uitlokken en ondersteunen. Rollen zijn bijvoorbeeld: 

 Tijdelijke eigenaar van park/plek om een transformatie van recreatie 
naar een andere bestemming mogelijk te maken. 

 ‘Bewaarder’ van verhandelbare rechten. Plek voor ‘uitgifte en inname’ 
van grond, eigendom, compensaties, geld, emissies etc. 

 Een maatschappelijke bank die initiatieven mede-financiert (geen winst 
belang, revolverende inzet van middelen etc.) 

De NV ROM wordt een organisatie waarin overheden, ondernemers, 
corporaties, banken, terreinbeheerders samen werken aan het oplossen van 
de vraagstukken. Regionale betrokkenheid is hierbij essentieel 
(gebiedscoöperatie) evenals een zakelijke grondslag (heldere financiële 
kaders en verantwoordelijkheden). Onderdeel van de NV ROM zou het 
oprichten van een regionaal herstructureringsfonds moeten zijn, waarmee 
middelen beschikbaar worden gesteld om de verbetering van private 
vakantieparken mogelijk te maken.  

Gekoppeld aan zowel het beleidskader als de ontwikkelingsmaatschappij 
wordt ook onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden van zo’n 
revolverend fonds zijn en wat de haalbaarheid daarvan is. Deze vast-
gestelde toekomstvisie zal als toetsingskader fungeren bij de beslissingen 
om een dergelijk fonds al dan niet in te zetten voor de uitvoering van 
concrete projecten. Het fonds dient in overleg met de regio en/of de 
provincie te worden vormgegeven en ingevuld. 



TOEKOMSTVISIE OP DE VERBLIJFSRECREATIE IN ERMELO     

Definitief, 1 december 2015               Pagina 55 

10.3. Pilotproject stedelijke herverkaveling 

De provincie Gelderland werkt samen met de Radboud Universiteit en 
bureau Het Noordzuiden aan het Proefprogramma Stedelijke 
Herverkaveling. Vanuit het programma Vitale Vakantieparken is, in 
samenwerking met de gemeenten Ermelo en Harderwijk, het Tonselse Veld 
aangemeld als pilot. 

Het programma gaat over de ruilverkaveling van gronden tussen private 
eigenaren en ondernemers in het stedelijke gebied. Dit kan worden ingezet 
voor: 

 het herclusteren van winkels om leegstand tegen te gaan 
 transformatie van bedrijventerreinen 
 krimp van recreatieparken 
 herinrichting van stationsgebieden 
 afronding van uitbreidingsgebieden. 

In de pilot wordt gekeken hoe het instrument ruilverkaveling toegepast kan 
worden op de vakantieparken in het cluster Strokel en Tonsel. Dit vindt 
plaats in samenwerking tussen de gemeenten Ermelo en Harderwijk. In 
december 2015 worden de eerste gesprekken gevoerd met de provincie en 
begin 2016 gaat de pilot van start. 

10.4. Regionale en lokale expertiseteams 

Door de Regio Noord-Veluwe wordt een kwaliteitsteam opgericht, 
samengesteld uit een groep van deskundigen op meerdere terreinen 
(bedrijfseconomisch, marketing, ruimtelijke kwaliteit en positionering). Dit 
team wordt beschikbaar gesteld voor recreatieondernemers die vragen 
hebben over de bedrijfsvoering of de toekomst van hun bedrijf. Het team 
kan helpen bij het opstellen van businessplannen. We willen aan actieve 
bijdrage leveren aan de totstandkoming van dit kwaliteitsteam. 

Daarnaast richten we specifiek voor Ermelo in 2016 samen met een aantal 
ondernemers een Innovatieplatform Vakantieparken op. Dit platform dient 
als klankbord bij het vormgeven van onze nadere beleidsproducten en 
heeft daarnaast als doel de innovatie in onze verblijfsrecreatieve sector 
verder te stimuleren. We streven naar het mobiliseren en motiveren van een 
vijf tot zevental lokale ondernemers (ambassadeurs) die nieuwe initiatieven, 
producten en ideeën ontwikkelen voor het recreatieve product Ermelo. 

10.5. Gebiedsmakelaar 

Er is een goed beeld beschikbaar van de omvang en samenstelling van de 
sector, maar er is nog onvolledig inzicht op bedrijfsniveau. Wel is gebleken 
dat ieder park uniek is. Op meerdere parken zal een afzonderlijke strategie 
en aanpak nodig zijn. Hierbij volgen we het principe ‘één park, één plan’ 
dat ook door de Regio Noord-Veluwe wordt toegepast. 

Om deze rol te kunnen vervullen, zijn we voornemens een gebiedsmakelaar 
in te zetten. Deze coördinator brengt in overleg met ondernemers 
toekomstperspectieven in beeld en kan per park, cluster van parken en/of 
gebied schakelen en verbindingen leggen om te komen tot goede, 
toekomstgerichte oplossingen. De gebiedsmakelaar vormt in de 
uitvoeringsfase de schakel tussen ondernemer(s) en de gemeente. Hij of zij 
inventariseert welke toekomstwensen/-perspectieven er liggen en toetst 
deze aan het opgestelde beleid.  

Het aantal en de keuze welke parken op deze wijze worden opgepakt zal 
nader worden bepaald. Vanzelfsprekend zal niet op alle parken een 
individuele aanpak nodig zijn of gewenst zijn. 
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11. Nawoord 

Samen met zorg, defensie en detailhandel vormt de sector toerisme en 
recreatie de motor van de economie in Ermelo.  

We mogen trots zijn op Ermelo en hoe onze gemeente er voor staat. 
Tegelijkertijd moeten we blijven nadenken over de toekomst. Want ons 
recreatieve aanbod is zeer divers. Vooral de vakantieparken in onze 
gemeente maken bijzondere tijden door. Naast recreatieparken met een 
zeer hoge kwaliteit, is er ook een fors aantal parken toe aan vernieuwing. 
Aan de ene kant is er overaanbod van verouderde vakantieparken, aan de 
andere kant zitten ondernemers te springen om te kunnen groeien en te 
investeren in kwaliteit. 

Met deze visie geven we richting aan de toekomst van onze vakantie-
parken. Door deze sector te versterken, kan zij een grotere bijdrage aan de 
economie en de ruimtelijke kwaliteit van Ermelo leveren. We beseffen dat 
dit een uitdagende opgave is. Want bij elkaar opgeteld zijn dit bijna 100 
terreinen met een oppervlakte van 150 hectare. Niet alleen moeten 
beleidsinstrumenten geactualiseerd worden, ook zal het tij moeten keren 
voor een aantal historisch ontstane situaties. Dit vraagt enerzijds om een 
gestructureerde aanpak met duidelijke kaders, maar anderzijds vooral ook 
om maatwerk, ondernemerschap en vastberadenheid.  

Dit doen we door intensief samen te werken met onze partners in de Regio 
Noord-Veluwe, de provincie Gelderland en lokale partners als de Veron, 
maar vooral ook met de eigenaren en ondernemers van de vakantieparken. 
Samen gaan we ervoor om verblijfsrecreatie in Ermelo een nieuwe impuls te 
geven, doet u mee? 

Wethouder Esther Heutink-Wenderich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        VITALE VAKANTIEPARKEN 

Pagina 58        Definitief, 1 december 2015 

 



TOEKOMSTVISIE OP DE VERBLIJFSRECREATIE IN ERMELO     

Definitief, 1 december 2015               Pagina 59 

Bijlage: begripsbepalingen 

Definitie verblijfsrecreatie 

Verblijfsrecreatie is een samengesteld product, dat bestaat uit meerdaags 
verblijven in een bepaald gebied om daar te genieten van de rust en/of de 
attracties. Omdat de recreant van elders komt, heeft hij een slaapplaats 
nodig. De formele definitie is ‘het verblijf voor recreatieve doeleinden 
buiten de eerste woning, waarbij ten minste één nacht wordt doorgebracht, 
met uitzondering van overnachtingen bij familie en kennissen.’  

In de verblijfsrecreatie wordt onderscheid gemaakt in kamperen en logeren. 
Bij kamperen bestaat de slaapplaats uit een tent, caravan, trekkershut of 
lodge. Bij logeren bestaat de slaapplaats uit een recreatiewoning (chalet, 
bungalow, stacaravan); een kamer in een hotel, pension of B&B; of een plek 
in een groepsaccommodatie. 

Buitenrecreatie en binnenrecreatie  

We maken onderscheid tussen buitenrecreatie en binnenrecreatie: 

 Buitenrecreatie betekent dat het verblijfsobject of de verblijfsplaats 
zich in de open lucht bevindt en de accommodatie is ingericht op het 
buiten recreëren. De vakantieparken waarop deze visie betrekking 
heeft vallen onder de buitenrecreatie: bungalowparken, campings, 
combinaties tussen bungalowparken en campings, en groeps-
accommodaties. Een laatste vorm van buitenrecreatie, de jachthaven, 
valt buiten de reikwijdte van deze visie. 

 Binnenrecreatie houdt in dat naast de kamer of ruimte waar de 
overnachting plaatsvindt, er overdekte ruimten zijn waar gasten 
kunnen verblijven en/of recreëren. Onderscheid wordt gemaakt in 
hotels, pensions en bed & breakfast accommodaties (B&B). 

Categorieën vakantieparken 

De volgende categorieën accommodaties in de buitenrecreatie vallen in dit 
document onder de noemer ‘vakantiepark’: 

 Bungalowpark: een terrein dat is ingericht voor bungalows, chalets 
en/of stacaravans. 

 Bungalowpark met campingplaatsen: een accommodatie waar 
bungalows, chalets en/of stacaravans staan en tevens campingplaatsen 
worden aangeboden. Deze terreinen worden in dit document ook wel 
aangeduid als combinatie bungalowpark/camping. 

 Camping: een accommodatie die alleen plaatsen voor mobiele 
kampeermiddelen (caravan, tent, camper etc.) aanbiedt. 

 Groepsaccommodatie: een accommodatie die zich expliciet richt op het 
huisvesten van groepen van 20 personen of meer. 

Jaarplaatsen en plaatsen voor wisselende verhuur 

Op de vakantieparken bevinden zich jaarplaatsen en/of plaatsen voor 
wisselende verhuur: 

 Jaarplaats: een bungalow, chalet, stacaravan, kampeerplaats of 
ligplaats waarbij één gebruiker gedurende het hele jaar de beschikking 
heeft over de betreffende plaats of het betreffende object. 

 Plaats voor wisselende verhuur: een bungalow, chalet, stacaravan, 
kampeerplaats of ligplaats die elk jaar aan verschillende bezoekers 
wordt verhuurd voor een periode van één nacht tot één maand. 

Eigendomssituatie 

Of een plaats voor korte tijd (wisselende verhuur) of juist voor langere tijd 
(jaarplaats) wordt aangeboden, hangt mede samen met het eigendom. 
Hieronder worden alle voorkomende eigendomssituaties toegelicht. Met 
objecten worden hier bungalows, chalets en stacaravans bedoeld: 
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 Ondernemer is eigenaar van de grond en de objecten: de ondernemer 
is eigenaar van de grond van een vakantiepark én van de bungalows, 
chalets, stacaravans en/of kampeerplaatsen die zich op het terrein 
bevinden. Deze objecten verhuurt de ondernemer aan toeristen of 
vaste gasten. 

 Ondernemer is eigenaar van de grond: de bungalows, chalets of 
stacaravans die op een dergelijk park staan zijn in privaat eigendom. 
De eigenaren van de objecten betalen in dit geval een huur voor de 
grond aan de ondernemer. 

 Objecten privaat bezit, algemene ruimten bij Vereniging van Eigenaren; 
op een bungalowpark waar alle objecten privaat eigendom zijn van 
verschillende bewoners/gasten, kunnen de eigenaren zich verenigen in 
een vereniging van eigenaren (VvE) en de algemene ruimten (paden, 
parkeerplaatsen) in eigendom van de VvE geven. Men is dan met elkaar 
eigenaar van en verantwoordelijk voor de algemene ruimten. 

 Objecten en grond privaat bezit: wanneer ook de algemene ruimten 
wordt verdeeld onder de eigenaren van de objecten op een park, is 
geen VvE nodig. Het park is dan volledig verdeeld onder individuele 
eigenaren. 

Uitponding 

Onder uitponding wordt verstaan dat de kavels (de grond) waarop 
stacaravans, chalets of recreatiebungalows staan, kadastraal gesplitst zijn 
en verkocht zijn of uitgegeven aan particuliere eigenaren. Waar in deze 
visie gesproken wordt over het percentage uitponding, is het percentage 
bepaald door het aandeel particuliere kavels als geheel van het totaal aantal 
eenheden op een bedrijf te berekenen. 


