De Deal
‘Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers en overheid in het
kader van het programma Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe’
Aanleiding
De vakantieparken op de Noord-Veluwe vormen een essentiële schakel in het toeristisch
recreatieve aanbod van de regio. Alleen met een kwalitatief goed en divers aanbod aan
vakantieparken kan de (Noord-) Veluwe blijven concurreren met de andere populaire
binnenlandse vakantiegebieden. Om dit te bereiken is de komende jaren een aanzienlijke
investering in aandacht, tijd en middelen noodzakelijk om de vraagstukken waar de
sector voor staat aan te pakken.
Krachten bundelen
Met het programma Vitale Vakantieparken is door acht gemeenten op de Noord-Veluwe
(Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Epe en Heerde), de provincie
Gelderland en ondernemers hiermee een begin gemaakt. We zijn alleen succesvol als we
in staat zijn de aanwezige krachten van ondernemers en overheden te blijven bundelen.
Er is immers sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van de
regio Noord-Veluwe als toeristisch-recreatieve bestemming van niveau.

Met deze ‘deal’ wordt de krachtenbundeling benadrukt en wordt een drietal concrete
acties in gang gezet die de vitaliteit van de sector moeten vergroten. Een eerste
belangrijke stap in de samenwerking, die de komende jaren verder uitgebouwd wordt.
1. Versterken van het ondernemerschap en de organisatiegraad
De basis van de vitaliteit van de sector wordt gevormd door de kwaliteit van het
ondernemerschap en het zelf organiserend vermogen. Dit heeft betrekking op de
bedrijfseconomische aspecten, de positionering van het bedrijf, de marketing etc.
Onder de ‘vleugels’ van het programma Vitale Vakantieparken zullen de volgende
initiatieven worden genomen door RECRON en de gemeenten:
in 2015 zal een proef starten met het zogenaamde ‘Expertteam NoordVeluwe’. Geïnspireerd door het voorbeeld uit Drenthe zal een team worden
samengesteld waarin brede deskundigheid aanwezig is om ondernemers,
tegen een zeer gereduceerd tarief, met raad en daad te ondersteunen bij het
verbeteren van de bedrijfsvoering. Ondernemers kunnen gebruik maken van
de diensten van het ‘Expertteam Noord-Veluwe’. Op basis van een evaluatie
zal gezamenlijk gekeken worden of dit initiatief voldoende aansluit bij de
behoeften en verwachtingen van betrokkenen.

Er zal gestart worden met het opzetten van ondernemersnetwerken gericht op
het uitwisselen van kennis en ervaringen.
De komende jaren is het van belang dat er op gemeentelijk niveau tussen de
ondernemers van de vakantieparken, de gemeenten en andere betrokkenen
een gesprek op gang komt over de toekomstige ontwikkelingen en ieders rol
daar in. De RECRON neemt het voortouw om per gemeente een groep van
ondernemers samen te stellen en, in overleg met de gemeente, zorg te dragen
voor een goede agenda. Op termijn kunnen deze overleggen aansluiten op de
soms al bestaande Toeristisch Recreatieve Platformen.
2. Afstemming en flexibilisering van regelgeving
De gemeenten op de Noord-Veluwe stemmen, waar mogelijk, de ruimtelijk relevante
regelgeving op elkaar af. Zo kan voorkomen worden dat er (grote) verschillen zijn tussen
de gemeenten, die verstorend kunnen werken op de concurrentiepositie. Het gaat dus
om het zorgdragen voor een zogenaamd ‘level playing field’.
Daarnaast gaan gemeenten na op welke wijze meer flexibiliteit geboden kan worden aan
bedrijven zodat het inspelen op marktontwikkelingen sneller kan en makkelijker wordt.
Hiertoe zal in 2015 door de programma-organisatie Vitale Vakantieparken onderzoek
gedaan worden en, in overleg met de Recron, een voorstel worden gedaan.
3. Eén ondernemer - Eén overheid
Het is essentieel dat ondernemersinitiatieven maximaal ondersteund worden, waarbij het
natuurlijk zo is dat de gemeenten ook rekening moeten houden met andere belangen. De
gezamenlijke gemeenten zoeken daarvoor naar mogelijkheden om te voorkomen dat
ondernemers alle loketten af moeten, met het gevaar vast te lopen in complexe
regelgeving of bureaucratie.
Over hoe dit accounthouderschap het best georganiseerd kan worden, zal door de
programma-organisatie Vitale Vakantieparken in overleg met de RECRON in 2015 een
voorstel ter besluitvorming worden aangeboden.
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