Vitale vakantieparken voor de hele Veluwe
Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de Noord-Veluwe. Vakantieparken, waaronder
bungalowparken en campings, vormen daarbij een onmisbare schakel. Doel van het
programma Vitale Vakantieparken is een goed en divers aanbod van verblijfsaccommodaties, waarmee de Noord-Veluwe kan blijven concurreren met andere
populaire Nederlandse vakantiegebieden.

en de oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij met een fonds. Hiermee
zal de Noord-Veluwe de komende jaren
actief blijven werken aan de innovatie en
transformatie van de sector.

De Noord-Veluwe telt ongeveer driehonderd vakantieparken. Niet alle bedrijven
zijn optimaal toegerust voor de toekomst.
De wensen van de consumenten zijn
heel divers en veranderen nogal eens.
Vitale Vakantieparken richt zich op de
economische aspecten, de ruimtelijke
kwaliteit en op veiligheid en leefbaarheid.

Van den Hazel: “Daarnaast ligt er de
opdracht om de Noord-Veluwse aanpak
uit te breiden naar de hele Veluwe. Vitale
Vakantieparken wordt dan onderdeel van
de gebiedsopgave Veluwe. Ook elders in
het land bestaat veel belangstelling.
Verschillende ministeries tonen interesse en
de vereniging van recreatieondernemers
in Nederland (Recron) is al vanaf het begin
bij het programma betrokken. Logisch,
want veel gebieden in het land staan voor
vergelijkbare uitdagingen.”

EÉN PARK, ÉÉN PLAN
Recreatieondernemers, de provincie
Gelderland, de regiogemeenten en tal
van andere partijen werken samen in het
programma Vitale Vakantieparken, dat
tweeënhalf jaar geleden is gestart. “We
hebben de hele sector in de regio helder
in beeld gebracht, inclusief de speciﬁeke
onderliggende problemen en de breedte
van de problematiek,” vertelt programmaleider Rob van den Hazel. “Alle gemeenten
deelden de urgentie om hiermee aan de
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slag te gaan, onder het motto één park,
één plan’. Dit is vertaald in gemeentelijk
beleid, met onderlinge afstemming in
regionaal beleid.”
BEWEGING
“Er is duidelijk beweging. Ondernemers
kloppen nu zelf aan bij gemeenten om
hun problemen en kansen te bespreken.
Gemeenten hebben al concrete projecten
uitgevoerd en ondernemers hebben een
klankbordgroep gevormd. Het instrumentarium dat we voor elke gemeente
beschikbaar hebben gesteld levert zijn
vruchten al op.”
LANDELIJKE UITSTRALING
Momenteel vindt de afronding plaats
van de deﬁnitieve vaststelling van de
regionale beleidskaders, het formeren
van een kwaliteits- en handhavingsteam

Meer informatie
• Rob van den Hazel
rvdhazel@regionoordveluwe.nl
• www.vitalevakantieparken.nl

