
Toekomstbestendig maken van het gebied
Het klopt dat we binnen het project Vitale Vakantieparken 
veel maatwerk leveren. We kijken vaak naar het hele gebied. 
De vraag hoe we een gebied toekomstbestendig maken staat 
hierin centraal. We willen parken met een sterk recreatief 
toekomstperspectief blijven ondersteunen. Voor parken met 
minder perspectief kijken we samen naar andere mogelijk-
heden. Dit kan leiden tot een herstructurering van het gebied, 
zoals ook in cluster Horst het geval is. 

Mienie, de projectleider Gebiedsontwikkeling van Dronten, 
zegt: “Wat mij het meest is bij gebleven is het proces dat is 
ontstaan. In plaats van te focussen op het oplossen van alle 
randverschijnselen, is het volledige gebied in beeld gebracht 
en gekeken vanuit het oogpunt van gebiedsontwikkeling. Er 
is geïnvesteerd op een sterke (vertrouwens-) band met alle 
betrokkenen. Hierdoor is niet alleen intern, maar ook extern 
begrip en een goed toekomstbeeld ontstaan voor de (on-)
mogelijkheden.

VERSLAG BEZOEK GEMEENTE DRONTEN

We hadden de gemeente Dronten op bezoek. Zij kwamen kijken hoe we in Ermelo in het project Vitale Vakantieparken werken 
aan het versterken van de verblijfsrecreatie.  De gemeente Dronten staat op dit moment in de startfase voor het mogelijk 
omvormen van twee recreatieparken naar een woonfunctie. Ze kwamen kijken hoe de gemeente Ermelo dit oppakt in 
recreatiecluster Horst.
Wat hen als eerste opvalt is het grote aantal vakantieparken in Ermelo. Dat het er zo veel zijn, hadden ze niet gedacht. De  
Programmamanager Omgevingswet Harriet was echt verrast:  “100 parken!! Ongelofelijk, wat een hoeveelheid! En dan ook 
nog eens een grote diversiteit in kwaliteit. Dat betekent dat je echt maatwerk moet leveren.”

Bewondering voor aanpak 
Vitale Vakantieparken Ermelo

Participatie en draagvlak 
Participatie in een omvormingsproces is één van de sleutels voor succes. 
Voor recreatiecluster Horst hebben we alle betrokkenen in het gebied 
laten meedenken en meepraten. En nu ligt er een breed gedragen 
omgevingsvisie waarmee we met z’n allen aan de slag gaan. Beleids-
medewerker Sonja ziet het belang van de samenwerking met de onder-
nemers: “voor het draagvlak is het belangrijk dat je de ondernemers ook 
‘aan het werk zet’ en dat je eerlijk bent over wat je hen wel en niet kan 
bieden en mogelijk kan maken.” 
Er is veel bewondering voor het Ermelose team dat hier zoveel in heeft 
geïnvesteerd en nu kan inzetten op het oogsten. De ontwikkeling naar 
goede recreatie gebieden en nieuwe woonwijken is echt een ingewikkeld 
proces met veel belanghebbenden. De Ermelose aanpak werpt zijn 
vruchten af. Voor ons een heel nuttig bezoeken. Hier kunnen we van leren.


