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Beknopte samenvatting instrumenten
Kwaliteitsimpuls
Kwaliteitsimpuls voor het recreatief landschap en vergroten van de bouwmogelijkheden voor recreatieondernemers om zodoende de diversiteit en kwaliteit te
vergroten.
Toepassing: in het agrarisch gebied en de recreatieclusters.
Schakelen
Mogelijkheid bieden om te schakelen tussen verblijfsrecreatie en dagrecreatie.
Toepassing: in het agrarisch gebied en de recreatieclusters.
Uitruilen
Uitbreiding recreatieterreinen door uitruilen van alleen planologische ruimte mogelijk te maken, om zodoende innovatieve toekomstplannen te faciliteren.
Toepassing: in het agrarisch gebied en de recreatieclusters, waarbij de uitbreiding alleen kan plaatsvinden binnen de recreatieclusters.
Bijdrage ondernemer: versterken recreatief landschap door landschappelijke inpassing van de voormalige beheerderswoning.
Tegemoetkoming: beheerderswoning verkrijgt een reguliere woonbestemming. Het teveel aan onttrokken oppervlakte recreatieve bestemming, die niet
gebruikt wordt, kan in de recreatieve registratiebank geplaatst worden.
Bedenktijd
Door het toestaan dat de beheerderswoning tijdelijk wordt gebruikt als reguliere woning, bedenktijd geven aan de ondernemer alvorens deze een definitieve
beslissing neemt over zijn toekomst en die van de recreatieve bestemming.
Toepassing: in het agrarisch gebied en de recreatieclusters.
Bijdrage ondernemer: versterken recreatief landschap door verwijderen van verouderde recreatieobjecten en het aanleggen van een groenstrook rondom
het terrein.
Tegemoetkoming: voor maximaal 10 jaar toestaan dat de beheerderswoning als reguliere woning wordt gebruikt.
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1. Aanleiding
Vanaf het begin van de 21

ste

eeuw wordt geconstateerd dat veel recreatieterreinen in de gemeente Putten niet meer voldoen aan de eisen die de

hedendaagse recreant stelt. Dit heeft tot gevolg dat recreanten steeds meer wegblijven, terwijl juist de recreant een bepalende factor is voor de lokale
economie. Het wegblijven van de recreant heeft tot gevolg dat veel recreatieterreinen niet meer uitsluitend voor verblijfsrecreatieve doeleinden gebruikt
worden. Veel recreatieondernemers kiezen voor de meer lucratieve (illegale) inkomsten uit het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van het
recreatieterrein dan dat zij investeren in een recreatief product. Dit gewijzigde gebruik vertaalt zich in verpauperde recreatieterreinen, groenstroken die
verdwenen zijn en een sterke tegenstelling tussen de verschillende gebruiksvormen en de daarbij behorende natuurlijke overlast. Deze cumulatie van
verschillende factoren zorgt voor een neerwaartse spiraal waardoor met name het recreatief landschap en de beleving daarvan zijn aangetast. Dit laatste
beperkt zich (helaas) niet alleen tot die recreatieterreinen die niet gebruikt worden voor recreatiedoeleinden maar heeft ook zijn uitstraling op
recreatieterreinen waar juist wel geïnvesteerd wordt in het bieden van een aantrekkelijk recreatief product, dat aansluit op de actuele behoefte.
Bij het zoeken naar een oplossing voor dit lokale probleem is geconstateerd dat ook andere gemeenten op de Noord-Veluwe met een soortgelijke
problematiek worden geconfronteerd. Om tot een efficiënte en effectieve aanpak te komen, door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaringen, heeft de
gemeente Putten in 2013 besloten deel te nemen aan het regionale Programma vitale vakantieparken. Naast de gemeente Putten participeren de gemeenten
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde, Epe, Putten en de provincie Gelderland in dit programma. Binnen het Programma vitale
vakantieparken wordt ingezet op een drietal sporen:
1.

economisch spoor: gericht op innovatie van de sector;

2.

ruimtelijk spoor: mogelijkheden scheppen om innovatie mogelijk te maken, en;

3.

openbare orde en veiligheidsspoor: een plezierig verblijf op de recreatieterreinen bevorderen.

Economisch spoor
In het kader van het economisch spoor is het beleidsplan “Het bomendorp komt tot leven” opgesteld, dat op 30 juni 2016 door de gemeenteraad is
vastgesteld. Uit dit beleidsplan blijkt dat de afgelopen jaren er een afname is van het aantal overnachtingen op de Veluwe zonder dat het aanbod van
overnachtingsplaatsen is afgenomen (overaanbod overnachtingsplaatsen). Tevens blijkt dat ook de bezettingsgraad in de afgelopen 10 jaar met 26% is
gedaald, dit ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Door deze ontwikkeling zijn de bedrijfsresultaten en de vitaliteit binnen de sector onder druk komen te
staan waardoor ondernemers eerder openstaan voor onrechtmatig (oneigenlijk) gebruik van recreatieterreinen. Deze constatering sluit aan bij het eerder
geschetste beeld omtrent de problematiek op de recreatieterreinen.
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Openbare orde en veiligheidsspoor
In het kader van het openbare orde en veiligheidsspoor is de gemeente Putten in 2014 gestart met de zogenoemde integrale handhavingsacties die tot doel
hebben het illegale gebruik van recreatieterreinen tegen te gaan en een plezierig verblijf op recreatieterreinen te bevorderen. Inmiddels zijn 29 van de 62
recreatieterreinen gecontroleerd, de resultaten van deze controle zijn samengebracht in het onderzoeksrapport “Uitgerekend recreatief”. De uitkomsten van dit
onderzoek bevestigen het eerder geschetste beeld omtrent de problematiek op recreatieterreinen, waarbij de vastgestelde situatie slechter is dan aanvankelijk
werd verwacht.
Ruimtelijk spoor
In het ruimtelijk spoor zijn afspraken gemaakt, dat elke gemeente een ruimtelijk beleidsdocument opstelt met als doel ruimtelijke oplossingen te bieden voor
de geconstateerde problematiek op recreatieterreinen. Dit document is de Puttense invulling daarvan.
Gesprekken met brancheverenigingen
De geconstateerde problematiek is een vaak terugkerend onderwerp van gesprek in de contacten met de RECRON en de Puttense Recreatie Ondernemers
Vereniging (PROV). Daarbij is naar voren gekomen dat recreatieondernemers, met name die zich richten op het bieden van een aantrekkelijk recreatief
product, belemmeringen ervaren vanuit de overheid. Veelal betreft het hier gemeentelijke belemmeringen, zo worden de bestemmingsplanregels als te
beperkend ervaren. In belangrijkere mate wordt hun ondernemerschap echter geraakt door de wijze waarop andere recreatieterreinen in strijd met het
bestemmingsplan worden gebruikt voor ander gebruik dan recreatief gebruik. Veelal heeft de ondernemer die wordt geconfronteerd met de overlast, die dit
strijdige gebruik tot gevolg heeft, geen mogelijkheden daartegen iets te doen; hij wordt ermee geconfronteerd. De gemeente, meer in het bijzonder het college
van burgemeester en wethouders, heeft daarentegen wel de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen dit strijdig gebruik.
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2. Visie 2030
Veel is in de gemeente Putten veranderd echter de omgeving waarin Putten ligt, is onveranderd gebleven. Deze omgeving die zich kenmerkt door een rijke
variëteit aan landschapstypen, landschapselementen, flora en fauna, welke nog steeds een grote aantrekkingskracht heeft op toeristen. Daar waar andere
gemeenten inzetten op een vernieuwd, trendvolgend en vercommercialiseert product om toeristen aan te trekken, gelooft de gemeente Putten in haar eigen
en reeds bewezen aantrekkingskracht; de authentieke beleving van een Veluws dorp. Putten wil deze authentieke beleving met een eigen gezicht op de
Veluwe verder ontwikkelen.
De vercommercialisering is niet geheel aan Putten voorbijgegaan. In de drang naar zo groot mogelijke winsten is in de tweede helft van de 20

ste

eeuw

massaal ingezet op het bieden van verblijfsrecreatie, zonder een gedegen lange termijn visie. Gebieden als Krachtighuizen en in mindere mate Koudhoorn
hebben hierdoor hun oorspronkelijke natuurlijke aantrekkingskracht verloren en zijn deels verworden tot een onsamenhangend geheel van
aaneengeschakelde bebouwde terreinen. Het natuurlijke landschap en haar elementen die zorgen voor de aantrekkingskracht op recreanten zijn ernstig
aangetast en/of verdwenen.
Het terugbrengen en versterken van het natuurlijke landschap en haar elementen binnen de recreatieclusters is noodzakelijk om nu en in de toekomst de
aantrekkingskracht op recreanten te behouden. Dit laatste is van groot belang voor de lokale economie; veel lokale ondernemers zijn gericht op of hun
bestaansrecht is verbonden aan de inkomsten uit recreatie en toerisme. Niet alleen de ondernemers hebben hier baat bij maar zeker ook de Puttense
bevolking; hoog voorzieningenniveau, de gezellige evenementen en de vele mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. Het bovenstaande leidt ons tot de vraag:
Hoe dienen de recreatieclusters nu en in de toekomst er uit te zien?
Recreatief landschap
Een deel van de onderliggende vraag is ingekaderd door te spreken over recreatieclusters en niet over de gehele gemeente Putten. Ondanks dat dit laatste
wellicht wenselijk is, is dit niet realistisch. Daarom wordt gefocust op een drietal recreatieclusters.
Binnen deze clusters wordt primair ingezet op het versterken van de recreatieve aantrekkingskracht met als doel de recreant een unieke toeristische en
recreatieve beleving te bieden.
Goede bereikbaarheid is in de 21

ste

eeuw van essentieel belang. De recreatieclusters dienen goed bereikbaar te zijn, niet alleen per auto maar ook met de

fiets en het openbaar vervoer. Niet alleen wordt ingezet op goede verkeersverbindingen maar ook op het verbinden van de lokale economie met de
recreatieclusters. In het beleidsplan “Het bomendorp komt tot leven” is het leggen van deze verbindingen opgenomen als een van de speerpunten. Naast een
goede bereikbaarheid is het voor recreatieclusters ook van groot belang dat recreanten zich er prettig voelen en een drang hebben om terug te keren. Dit
gevoel wordt gecreëerd door elk cluster een eigen karakter te geven, geïnspireerd en gebaseerd op de van oudsher aanwezige karakteristieken in het
landschap.
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Het recreatief landschap bestaat uit een afwisseling van recreatieterreinen en passende landschapstypen zoals bos, heidevelden en agrarische akkers. De
kracht van het cluster ligt in een vloeiende overgang van de verschillende landschapstypen en (recreatieve) gebruiksvormen. Recreatieterreinen en overige
gebruiksfuncties zijn in het landschap ingepast, zodanig dat zij niet dominant en verstorend aanwezig zijn. Dit is bereikt door de aanwezigheid van
gebiedspassende groene inpassing van recreatieterreinen maar ook door het verplaatsen of zo nodig onttrekken van recreatieterreinen, om zodoende het
gebied weer de rijke variatie aan landschapstypen, landschapselementen, flora en fauna terug te geven.
Ook de inrichting van de openbare ruimte (wegen, paden, groenvoorzieningen, bewegwijzering etc.) draagt bij aan de wijze waarop het recreatief landschap
ervaren wordt. Bij de inrichting van de openbare ruimte is authenticiteit het uitgangspunt. Zo zijn paden en wegen uitgevoerd in zand, leem of klinkers. Langs
de wegen is gebiedspassende beplanting aanwezig.
Bij het creëren van een recreatief landschap draagt de aanwezige of nieuw toe te voegen bebouwing in belangrijke mate bij aan het bereiken van deze visie.
Bebouwing dat wordt toegevoegd, zowel woningen als recreatieve verblijfsobjecten, dienen bij te dragen aan de landschappelijke uitstraling van het
recreatiecluster. Door passend materiaalgebruik, omvang en positionering wordt de authenticiteit van het recreatief landschap versterkt.
Het creëren van het recreatief landschap ligt gedeeltelijk binnen de invloedssfeer van de gemeente Putten. Naast het vaststellen van (ruimtelijk) beleid heeft
de gemeente Putten vanuit haar positie ook de mogelijkheden de openbare ruimte overeenkomstig deze visie in te richten. Vanzelfsprekend zal dit niet op
korte termijn uitvoering krijgen maar zal meegenomen worden bij onderhoud en vervanging. De gemeente Putten kan het recreatief landschap zoals
aangegeven niet alleen realiseren, daarvoor is het nodig dat anderen daarin participeren en bijdragen; samenwerken! Uiteindelijk zijn het juist de
recreatieondernemers die bepalend zijn voor het welslagen van deze visie om te komen tot een recreatief landschap, waarin de recreant zich prettig voelt en
de behoefte heeft om terug te keren.
Ondernemerschap
Recreatieondernemers zijn niet alleen aan zet daar waar het gaat om het creëren van een recreatief landschap maar ook bij het creëren van hun eigen
recreatief product. Recreatieondernemers weten immers waar en hoe te ondernemen en passen dit ook toe om zo een bijdrage te leveren aan de lokale
economie en het recreatief landschap van Putten.
Recreatieondernemers hebben (binnen gestelde kaders) de ruimte om hun recreatieve product te verbeteren, ook indien dit inhoud het verplaatsen van een
recreatieterrein naar elders, voor zover de verplaatsing plaatsvindt naar of binnen een recreatiecluster. Om te voorkomen dat verpauperde recreatieterreinen
achterblijven terwijl elders binnen de recreatieclusters recreatieve gronden toegevoegd worden en juist verplaatsing gaat plaatsvinden wordt de huidige totale
oppervlakte aan gronden met een recreatieve bestemming gemaximaliseerd tot de oppervlakte aanwezig op 1 september 2016. De reden hiervan is gelegen
om juist het ondernemerschap te versterken en te stimuleren zodat geïnvesteerd wordt in de bestaande oppervlakte en daarmee innovatief wordt omgegaan.
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Het creëren van een prettige recreatieve omgeving ligt voornamelijk bij de recreatieondernemers. De recreatieondernemers zijn verantwoordelijk voor de
landschappelijke inpassing van hun recreatieterreinen en verblijfsobjecten. Hoewel de verantwoordelijkheid ligt bij de recreatieondernemers streeft de
gemeente Putten naar een recreatiesector met een gezonde balans tussen vraag en aanbod, welke zich kenmerkt door differentiatie, hoogwaardige
(beeld)kwaliteit en duurzaamheid.
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3. Gebiedsgerichte aanpak
3.1 Gebiedenkaart
Veel recreatieterreinen voldoen niet meer aan de eisen die de hedendaagse recreant stelt, hierdoor hebben de recreatieterreinen en de recreatieclusters aan
aantrekkingskracht verloren. Als gevolg hiervan blijven recreanten weg en worden recreatieterreinen veelal niet meer als zodanig gebruikt. De gemeente
Putten stelt vast dat het noodzakelijk is om dit te veranderen. Van oudsher zijn in de gemeente drie recreatieclusters aanwezig:
-

Strand Nulde;

-

Krachtighuizen;

-

Koudhoorn.

Deze drie clusters zijn verschillend van karakter door de geografische ligging, het landschap waar in zij gelegen zijn en de dichtheid c.q. hoeveelheid van
recreatieterreinen. Vanwege deze verschillen is het vanzelfsprekend dat gekozen wordt voor een clustergewijze aanpak. Ook zijn er recreatieterreinen die
buiten de recreatieclusters gelegen zijn, in het agrarisch gebied. Deze recreatieterreinen liggen verspreid in een gebied dat wordt gedomineerd door
agrarische activiteiten. Op de gebiedenkaart zijn het agrarisch gebied en de drie recreatieclusters met hun begrenzingen concreet weergegeven.
Agrarisch gebied
Recreatieterreinen die niet in de recreatieclusters zijn gelegen, liggen in het agrarisch gebied. Binnen dit agrarisch gebied ligt de focus in mindere mate op het
ontwikkelen van vitale vakantieparken. Door de verspreide ligging, de omgeving waarin gelegen en andere storende factoren, zoals verkeers- en
milieuoverlast, is het voorstelbaar dat deze recreatieterreinen minder eenvoudig rendabel te exploiteren zijn. Indien een eigenaar van een dergelijk
recreatieterrein om deze redenen de bedrijfsvoering wil beëindigen is dit eerder aanvaardbaar en tevens verdedigbaar omdat het onttrekken van het
recreatieterrein in het agrarisch gebied minder snel leidt tot negatieve effecten voor de recreatieve sector en juist versterkend kan zijn voor het karakteristieke
landschap (zoals Putter Polder en Landgoederenzone) waarin het gelegen is.
Recreatieclusters
In de recreatieclusters ligt de focus op het herstellen van het natuurlijke landschap en haar elementen om zo de aantrekkingskracht op recreanten nu en in de
toekomst te behouden. Dit betekent dat het beleid ten aanzien van dit gebied volledig gericht is op het bevorderen van de recreatie, in brede zin. Dit vertaalt
zich onder andere in versterking van het recreatieve landschap door het wegnemen van verstorende elementen, het toevoegen van gebiedseigen
natuurelementen en het versterken van de beeldkwaliteit van nieuwe bebouwing door middel van een beeldkwaliteitsplan.
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3.2 Instrumenten
Bij een gebiedsgerichte aanpak is het vanzelfsprekend dat op de gebieden toegesneden instrumenten worden ingezet. Er zijn zeven instrumenten opgesteld,
die elk hun eigen karakter hebben en een verschillend, in sommige gevallen overlappend, doel nastreven. De instrumenten zijn in hoofdlijn onder te verdelen
in een tweetal categorieën. In de eerste plaats betreft het vier instrumenten die ruimte bieden aan de recreatieondernemers om te innoveren en te investeren
in recreatie. Deze instrumenten zijn opgenomen in hoofdstuk 4 – Instrumentarium versterking huidig gebruik.
In de afgelopen jaren is (helaas) gebleken dat alleen het bieden van ontwikkelingsruimte niet heeft geleid tot innovatie en investeringen in de
verblijfsrecreatiesector (bestemmingsplan Krachtighuizen 2013). In die gevallen, waarbij een recreatieterrein is omringd door verpauperde recreatieterreinen
met de daarbij behorende negatieve uitstraling op de omgeving, zal een recreatieondernemer niet snel investeren in zijn recreatieterrein. Daarbij komt ook dat
in die gevallen waar de recreatieondernemer weliswaar wel wil investeren in zijn recreatieterrein, het de vraag is of de recreatieondernemer een financiering
zal kunnen vinden om zijn plannen te realiseren. De geboden ontwikkelingsruimte, zoals die in het bestemmingsplan Krachtighuizen 2013 is geboden, heeft
niet in het gewenste effect geresulteerd en heeft geen bijdrage geleverd aan het streven naar vitale vakantieparken. Om de investeringsbereidheid bij
recreatieondernemers en financieringsinstellingen te vergroten is het noodzakelijk dat het recreatieterrein gelegen zijn in een voor recreanten aantrekkelijke
omgeving; een aantrekkelijk recreatief landschap. Het recreatieve landschap is niet alleen van belang voor de recreatieondernemers die daarin gelegen zijn
maar ook voor de lokale economie, zoals beschreven in de Visie 2030. Om te komen tot een aantrekkelijk recreatief landschap is het in bepaalde gebieden
noodzakelijk en tevens ruimtelijk wenselijk om recreatieterreinen te onttrekken.
Noodzaak onttrekken recreatieterreinen
Het initiatief tot bedrijfsbeëindiging en de daarbij gepaarde onttrekking van het recreatieterrein, wat bijdraagt aan het creëren van een aantrekkelijk recreatief
landschap, ligt bij de recreatieondernemer. De kosten verbonden aan het onttrekken van een recreatieterrein en de daarmee gepaard gaande
inkomstendervingen komen volledig voor rekening van de recreatieondernemer. Deze kosten bestaan onder andere uit het verwijderen van alle bouwwerken
en het verwijderen van alle boven- en ondergrondse infrastructurele werken. Zonder het bieden van enige tegemoetkoming zal de bereidheid bij
recreatieondernemers tot het onttrekken en daarmee het toevoegen van nieuwe natuur aan het recreatief landschap laag zijn. De recreatieondernemer zal
dan eerder kiezen om zijn bedrijfsvoering te beëindigen zonder te investeren in het opruimen van het recreatieterrein, laat staan in het toevoegen van nieuwe
natuur. Dit betekent dat in het recreatief landschap verstorende elementen ontstaan in de vorm van verpauperde recreatieterreinen, wat direct een negatieve
uitstraling heeft op de recreatieve omgeving in plaats dat het recreatief landschap wordt versterkt. Alleen op deze wijze kan de neerwaartse spiraal waarin de
recreatieclusters zich bevinden doorbroken worden.
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4. Instrumentarium versterking huidig gebruik
4.1 Inleiding
Vastgesteld wordt dat veel recreatieterreinen niet meer voldoen aan de eisen die de hedendaagse recreant stelt. Hiervoor zijn per recreatiecluster en
recreatieterrein verschillende oorzaken aan te wijzen; verouderde bedrijfsmodellen, verouderde verblijfsobjecten, eenzijdig aanbod, uitstraling
recreatieterreinen, ontbreken van (moderne) voorzieningen c.q. faciliteiten. Als gevolg hiervan blijven de recreanten weg en worden de recreatieterreinen
veelal niet meer voor recreatie gebruikt.
Vanuit de recreatiesector is aangegeven dat de bestemmingsplannen een belemmering zijn voor innovatie en ontwikkeling. Bij het opstellen van de
bestemmingsplannen is ingezet op het bieden van flexibele kaders voor de recreatiesector. Een sprekend voorbeeld daarvan is het bestemmingsplan
Krachtighuizen 2013 waarin ontwikkelingsmogelijkheden zijn gekoppeld aan een viertal recreatieve bestemmingen.
In gesprekken met de Puttense recreatiesector is voorts aangegeven dat er volop kansen zijn voor de verblijfsrecreatie in Putten, ook voor de kleine
recreatieterreinen met een beperkte oppervlakte. Dit beeld komt overeen met de breed gedragen visie dat de Veluwe voor de recreatie nog volop kansen
biedt. Primair is dit hetgeen waar de gemeente Putten op inzet.
Om de recreatiesector te faciliteren in het verzilveren van deze kansen dienen de ruimtelijke kaders niet onnodig belemmerend te zijn. De ruimtelijke kaders
dienen juist faciliterend te zijn en dienen aan te sluiten op de ontwikkelingsbehoefte van de recreatieondernemers. Om daar in tegemoet te komen is een
instrumentarium opgesteld bestaande uit een viertal instrumenten die elk een verschillend doel dienen maar daarbij tevens overlappend zijn.
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Kwaliteitsimpuls

1. Huidige situatie

2. Toekomstige situatie

4.2 Kwaliteitsimpuls
Recreatieondernemers wordt de mogelijkheid geboden om een bestemmingsplanwijziging aan te vragen van recreatie naar recreatie, waarbij een
kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan het recreatieterrein. De wijziging zal met name betrekking hebben op het verruimen van de bouwregels en zal derhalve
geen betrekking hebben op de gebruiksvoorschriften. Hierbij valt te denken aan het mogelijk maken van (meer) centrale voorzieningen, het maximum aantal
te plaatsen recreatieobjecten en de omvang daarvan. Het verruimen van het ruimtelijke regime kan nadelige gevolgen hebben voor de leefomgeving maar
gelijktijdig essentieel zijn om te komen tot vitale vakantieparken. Tegenover de verruiming van het ruimtelijk regime staat het leveren van een bijdrage aan het
creëren van een aantrekkelijk recreatief landschap. Dit laatste wordt bereikt door een afname van het aantal verblijfsobjecten, het vergroten van de diversiteit
en kwaliteit van het recreatieve aanbod. Het recreatief landschap wordt duurzaam gewaarborgd door het opnemen van zogenoemde voorwaardelijke
verplichtingen in de regels van het bestemmingsplan. Hiermee wordt nu een recreatief landschap gecreëerd en voor de toekomst behouden.
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Schakelen

1. Huidige situatie

2. Toekomstige situatie

4.3 Schakelen
De recreatiesector is volop in beweging waarbij vastgesteld wordt dat recreatieondernemers de behoefte hebben om te schakelen tussen verschillende
recreatievormen, zoals verblijfsrecreatie en dagrecreatie. Het schakelen, dat middels een bestemmingsplanwijziging gerealiseerd al worden, draagt bij aan
een gedifferentieerd recreatief aanbod. Het schakelen kan nadelige gevolgen hebben voor de leefomgeving. Vanzelfsprekend zal een bijdrage geleverd
dienen te worden aan het streven naar een vitale recreatiesector; vergroten diversiteit en kwaliteit van het recreatieve aanbod en versterking van het
recreatief landschap. Door het vergroten van de diversiteit en kwaliteit van het recreatieve aanbod wordt de aantrekkingskracht op dagrecreanten vergroot
waarbij de kans bestaat dat deze ervoor kiezen langer in de gemeente Putten te verblijven.
Het recreatief landschap wordt duurzaam gewaarborgd door het opnemen van zogenoemde voorwaardelijke verplichtingen in de regels van het
bestemmingsplan. Hiermee wordt nu een recreatief landschap gecreëerd en voor de toekomst behouden.
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Uitruilen

1. Huidige situatie

2. Toekomstige situatie

4.4 Uitruilen
Recreatieondernemers die hun recreatieterrein willen vergroten dienen daartoe een bestemmingsplanwijziging aan te vragen. Voorwaarde voor een dergelijke
aanvraag is dat vergroting alleen mogelijk is indien elders een ander recreatieterrein wordt onttrokken: uitruilen (verplaatsen) van een recreatieve
bestemming. Concreet betekent dit dat een recreatieterrein geheel onttrokken zal worden, waarbij gelijktijdig elders een vergroting van een recreatieterrein
plaatsvindt. Een dergelijk vergroting is in bepaalde gevallen noodzakelijk om de bedrijfsvoering rendabel te maken dan wel dat (innovatieve) toekomstplannen
mogelijk worden. Het is vanzelfsprekend dat de combinatie wordt gemaakt met het instrument Kwaliteitsimpuls. Het uitruilen kan nadelige gevolgen hebben
voor de leefomgeving. Derhalve zal een bijdrage geleverd dienen te worden aan het streven naar een vitale recreatiesector; vergroten diversiteit en kwaliteit
van het recreatieve aanbod en versterking van het recreatief landschap.
Om te bewerkstelligen dat uitruil daadwerkelijk gaat plaatsvinden, wordt de oppervlakte aan recreatieve bestemmingen, aanwezig op 1 september 2016 in de
gemeente Putten, gemaximaliseerd. Slechts in die situaties waar uitruil niet tot de mogelijkheden behoort kan van het voorgaande afgeweken worden door het
toepassen van maatwerk. Hiermee kan toch tegemoet gekomen worden aan een vergroting van het recreatieterrein wat tevens zal dienen bij te dragen aan
het streven naar een vitale recreatiesector; vergroten diversiteit en kwaliteit van het recreatieve aanbod en versterking van het recreatief landschap. In dit
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geval dient echter een andere vorm van compensatie geboden te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een compensatie die bijdraagt aan het versterken
van een aantrekkelijk recreatief landschap.
De recreatieondernemers die hun recreatieterrein willen vergroten zullen binnen de huidige oppervlakte aan recreatieve bestemmingen de oplossing daartoe
dienen te vinden. Dit betekent dat recreatieondernemers in contact treden met eigenaren van gronden met een recreatieve bestemming met als doel deze
recreatieve bestemming te verwerven. Bij het uitruilen is het uitgangspunt dat de oppervlakte aan recreatieve bestemmingen één-op-één uitgeruild wordt. De
oppervlakte aan recreatieve bestemmingen die weliswaar onderdeel zijn van de uitruil maar niet (direct) ingezet gaan worden kunnen geplaatst worden in
zogenoemde recreatieve registratiebank, waarvan het beheer gelegen is bij de gemeente.
Indien uitruil plaatsvindt of dat gebruik gemaakt wordt van de registratiebank dienen de betrokkene(n) één bestemmingsplanwijziging aan te vragen die
betrekking heeft op de betrokken perce(e)l(en). Indien op de uit te ruilen recreatieve bestemming een fysiek legale beheerderswoning aanwezig is, kan de
aanvraag gepaard gaan met het verzoek tot het bestemmen van de beheerderswoning als een reguliere woonbestemming. De achterblijvende
woonbestemming dient ruimtelijk passend te zijn in de omgeving alsmede niet beperkend te zijn voor de recreatiesector of de omgeving. Voorts dient de
woonbestemming landschappelijk ingepast te worden om zo een bijdrage te leveren aan het versterken van het recreatief landschap. Indien het wijzigen van
de beheerderswoning in een reguliere woonbestemming om welke reden dan ook niet mogelijk zijn dan kan daarvoor een bouwrecht verkregen worden, welke
elders ingezet wordt binnen de rode zwermgebieden (bestemmingsplan Westelijk buitengebied). Het uitgeruilde perceel zal naast deze eventuele
woonbestemming bestemd worden met een gebiedspassende bestemming, zoals de bestemming agrarisch, bos en/of natuur.
Het recreatief landschap en het daadwerkelijk onttrekken van de recreatieve bestemming en het gebruik wordt duurzaam gewaarborgd door het opnemen van
zogenoemde voorwaardelijke verplichtingen in de regels van het bestemmingsplan. Hierbij wordt gedacht aan:
-

het verwijderen van alle bouwwerken;

-

het verwijderen van alle bovengrondse infrastructurele werken, daaronder in ieder geval verstaan wegen en overige verhardingen, en;

-

het verwijderen van alle bodemvreemde objecten, daaronder in ieder geval verstaan leidingen, verhardingen, funderingen.
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Bedenktijd

1. Huidige situatie

2. Tijdelijke situatie

3.Toekomstige situatie

3. Toekomstige situatie
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4.5 Bedenktijd
Recreatieondernemers die (tijdelijk) niet de mogelijkheid hebben de noodzakelijke investeringen te doen in het recreatieterrein dan wel om direct de
bedrijfsvoering aan te passen, wordt de mogelijkheid geboden om tijdelijk de fysiek legaal aanwezige beheerderswoning te gebruiken als reguliere woning.
Hiermee wordt bereikt dat de recreatieondernemer de bedenktijd krijgt alvorens hij een definitieve beslissing neemt over zijn toekomst en die van de
recreatieve bestemming. Tevens draagt dit instrument bij aan het streven naar een aantrekkelijk recreatief landschap doordat voorkomen wordt dat er
verpauperde recreatieterreinen ontstaan of dat recreatiebestemmingen onttrokken worden aan het recreatief landschap.
Stimulering recreatief landschap
Wanneer recreatieondernemers besluiten van dit instrument gebruik te maken zullen zij eerst een bestemmingsplanwijziging dienen aan te vragen. Deze
bestemmingsplanwijziging zal inhouden een versterking van het recreatief landschap doordat het maximum aantal recreatieobjecten wordt verlaagd, de
groenstrook wordt vergroot en dit als voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen. Vanzelfsprekend zullen verouderde recreatieobjecten en overige
bouwwerken worden verwijderd.
Bewoning beheerderswoning
In aanvulling op het voorgaande zullen zij een tijdelijke omgevingsvergunning dienen aan te vragen met als doel de voormalige beheerderswoning voor de
duur van maximaal 10 jaar (wettelijk maximum) te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan als reguliere woning. Hiermee wordt het (veelal belangrijkste)
persoonlijke belang van de recreatieondernemers tijdelijk veiliggesteld.
Kansen nieuwe initiatieven
Gedurende de vergunde termijn kunnen recreatieondernemers de recreatieve bestemming conform het bestemmingsplan gebruiken, wat de start kan zijn van
een vernieuwde bedrijfsvoering. De termijn die geboden wordt kan eveneens gebruikt worden om te onderzoeken of een van de andere instrumenten een
mogelijkheid is. Dit tijdelijke instrument kan echter niet gecumuleerd worden met een ander tijdelijk instrument (Overbrugging +).
Samenvattend heeft dit instrument tot doel:
-

opschonen recreatieterreinen van recreatieobjecten en overige bouwwerken;

-

mogelijkheid bieden tijdelijke bewoning beheerderswoning;

-

veiligstellen oppervlakte recreatiegronden voor nieuwe initiatieven, en;

-

versterking recreatief landschap.
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5. Bijlagen
Bijlage: Huidig beleid
Provinciaal beleid
Omgevingsvisie Gelderland
Op 14 juli 2014 is de Omgevingsvisie Gelderland vastgesteld. Gekoppeld daaraan is ook de Omgevingsverordening Provincie Gelderland vastgesteld. Per 18
oktober 2014 zijn de Omgevingsvisie en de -verordening in werking getreden. De laatste actualisatie van deze visie is van november 2015. De provincie heeft
als doel te werken aan een toekomstbestendig Gelderland. Twee hoofdopgaven zijn daarbij:
1. een duurzame economische structuur, en;
2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving.
In de Omgevingsvisie zijn deze twee hoofdopgaven voor elke regio beschreven. Voor de regio Noord-Veluwe zijn de volgende opgaven beschreven:
-

economische ontwikkeling is de motor van de regio: versterking van de recreatieve en toeristische sector, innovatie in het bedrijfsleven, vasthouden en
versterken van zorgondernemers, een toekomstbestendige agrarische sector;

-

behouden, versterken en benutten van bestaande kwaliteiten: natuur, landschappen, water, gemeenschappen, steden en dorpen;

-

verbinden van leefbaarheid in kernen met natuurgebieden en het waterlandschap, en;

-

ruimte bieden aan ondernemers om een passend aanbod te ontwikkelen op deze opgaven.

De bovenstaande opgaven zijn gebaseerd op de huidige kenmerken van de Noord-Veluwe, te weten:
-

rust en ruimte;

-

afwisselend landschap: water, boerenland, steden, dorpen, bos en hei;

-

een rijke cultuurhistorie;

-

gastvrijheid en mensen die omzien naar elkaar;

-

goede verbindingen met omringende regio’s, en;

-

de recreatieve en toeristische sector en zorg.
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Verdieping Noord-Veluwe
Voorts wordt in de verdieping van de omgevingsvisie aangegeven dat de economische ontwikkeling de motor is van de regio. Daarbij gaat het onder andere
om: versterking van de recreatieve en toeristische sector. Dit begint bij het behouden, versterken en benutten van de natuur en de landschappen, het water
en de gemeenschap, de steden en de dorpen. De recreatiesector is belangrijk in de regio, zowel voor bezoekers als voor inwoners. De sector creëert
werkgelegenheid. Om dit in stand te houden is het van belang om te blijven innoveren. Dat vraagt modernisering, met zorg voor de omgeving en de
cultuurhistorische waarden. Het streven is een divers kwalitatief aanbod aan (verblijfs)recreatie in elk prijssegment het hele jaar door, voor kort of lang verblijf
met activiteiten voor mooi en minder mooi weer. De Veluwe als meest populaire binnenlandse bestemming.
Relevante prioriteiten zijn:
-

het stimuleren van toeristische bestedingen en banen;

-

door ontwikkelen van het gebied tot dé fietsregio van Nederland;

-

regionaal verbindende thema's (Hanzesteden, Zuiderzeestraatweg, Apeldoorns Kanaal, Hessenwegen) ontwikkelen en gebruiken als marketingtools;

-

aandacht voor nieuwe doelgroepen en daarvoor aanbod creëren: kwaliteit boven kwantiteit;

-

de mooie natuur, de rust en de ruimte inzetten om bezoekers naar de regio te trekken, en;

-

revitalisering vakantieparken.

Verdieping vrijetijdseconomie
In de recreatiesector is aan de ene kant grote behoefte aan kwaliteitsverbeteringen en innovatie en de daaruit vaak voortvloeiende behoefte aan meer fysieke
ruimte. Aan de andere kant is er sprake van overaanbod. Daaruit vloeit de opgave voor om aan de ene kant ruimte te bieden voor de noodzakelijke
kwaliteitsverbetering van de sector, maar aan de andere kant het probleem van de overcapaciteit aan te pakken.
De provincie wil dat bedrijven invulling kunnen geven aan de kwaliteitsverbetering en innovatie van de recreatiebedrijven. De overcapaciteit betreft in
belangrijke mate aanbod aan verouderde –in een aantal gevallen – uitgeponde (stacaravan)bedrijven, die het risico lopen langzaam te verpauperen en die
bijdragen aan de verrommeling van de Gelderse natuur. Het oplossen van deze overaanbodsituatie kan dus ook bijdragen aan het tegengaan van
verrommeling en verpaupering van de Gelderse natuur.
Wanneer het gaat om ontwikkelruimte binnen bestaande terreingrenzen in het Gelders Natuur Netwerk (GNN) zijn ontwikkelingen toegestaan, die de kwaliteit
van het toeristische aanbod verhogen. Compensatie is mogelijk via het aankopen en aan de natuur teruggeven van andere recreatiebedrijven. Compensatie
via aankoop van andere recreatiebedrijven heeft de voorkeur, omdat daarmee wordt bijgedragen aan vermindering van het overaanbod van (verouderde)
recreatiebedrijven en toeristische overnachtingsmogelijkheden.
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Omgevingsverordening Gelderland
De Omgevingsverordening is vastgesteld op 24 september 2014. De laatste actualisatie van de verordening is van december 2015. In de Verordening staat
met betrekking tot recreatie het volgende:
-

recreatiewoningen mogen niet permanent worden bewoond;

-

solitaire recreatiewoningen zijn enkel toegestaan op locaties waar ook reguliere woningen mogelijk zijn;

-

nieuwvestiging en uitbreiding van recreatiewoningen in bestemmingsplannen is alleen mogelijk indien daaraan de eis van bedrijfsmatige exploitatie wordt
verbonden.

Verder vermeld de verordening dat er geen andere specifieke regels gelden ten aanzien van uitbreiding en nieuwvestiging van recreatieparken. De activiteit
dient net als elke andere ontwikkeling te passen binnen het beleid dat voor het specifieke gebied geldt. Zo dient uitbreiding van recreatieparken in het Gelders
Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone te voldoen aan het beschermingsregime voor het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone.

Regionaal beleid
Omgevingsagenda Noord-Veluwe 2015-2020
Aanhakend op de Omgevingsvisie van de provincie heeft de regio Noord-Veluwe (bestaande uit de gemeente Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,
Oldebroek, Putten, Hattem en Heerde) haar Omgevingsagenda opgesteld. De opgaven in de agenda tot 2020 spitsen zich toe op een sterk toeristisch
product, een vitaal buitengebied, een optimale economische infrastructuur en een klimaat neutrale
regio.
Voor het sterker maken van het toeristisch product wordt ingezet op het aantrekkelijk maken van het gebied. Doelstelling binnen de regio is een hoger aantal
bezoekers (zowel vakantiegangers als dagrecreanten) en een langere gemiddelde verblijfsduur van bezoekers. De regio focust op de binnenlandse én
buitenlandse toerist en wil het aantal bezoekers laten toenemen met 5%.
De toename dient onder andere bereikt te worden door:
-

een bijdrage te leveren aan de centrale opgave voor de Veluwe;

-

verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de verblijfsrecreatie: het gaat om passend aanbod in een aantrekkelijk gebied;

-

stimuleren van water- en buitenrecreatie (sport en bewegen): het gaat om de kwaliteit van het gebied, waar de mogelijkheden voor buiten recreëren en
sportief bezig zijn beter economisch benut kunnen worden;

-

vergroten aantrekkelijkheid van binnensteden: zij trekken veel toeristen naar de Noord-Veluwe, en;

-

inzetten op cultuur(historie) en erfgoed.
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Programma vitale vakantieparken
Onder de noemer 'Programma vitale vakantieparken' werken acht gemeenten (waaronder Putten) in de regio Noord-Veluwe, de provincie Gelderland, de
recreatiesector en vele andere partijen, samen aan een kwaliteitsimpuls voor de vakantieparken. Het programma probeert haar doelen na te streven via de
volgende drie sporen:
1.

economisch spoor: gericht op innovatie van de sector;

2.

ruimtelijk spoor: mogelijkheden scheppen om innovatie mogelijk te maken;

3.

openbare orde en veiligheidsspoor: een plezierig verblijf op de parken bevorderen.

Het doel van het programma is om de sector economisch weer zo gezond te krijgen dat deze een nog grotere meerwaarde heeft voor de regionale economie.
Daarnaast zetten de samenwerkingspartners in op een forse reductie van de overlast op de terreinen. De doelen van het programma zijn alleen te bereiken
door recreatieondernemers in beweging te zetten; investeren in de vernieuwing van de voorraad recreatieobjecten, terugbrengen van het overaanbod aan
recreatieobjecten.

Gemeentelijk beleid
Toekomstvisie
In februari 2014 is de Toekomstvisie Putten 2030 vastgesteld. In de visie wordt de kanttekening gemaakt dat met name de (ruimtelijke) kwaliteit van de
verblijfsaccommodaties laag is. Tevens worden problemen onderkend op het gebied van permanente bewoning van recreatieobjecten. Ten aanzien van de
(verblijfs)recreatie is in de visie het volgende aangegeven.
Bezoek aan Putten 2030
Putten is in 2030 een authentiek dorp op de Veluwe. Een gebied dat nog altijd ongekend populair is bij de rustzoekende vakantieganger. Putten, waar de kerk
een centrale plek in de gemeenschap inneemt, spreekt veel gasten aan door haar rust op de zondag en haar vitaliteit de overige dagen in de week. Putten is
daarin zichzelf gebleven, bescheiden maar zelfverzekerd. Je kunt er rekenen op de vertrouwde gastvrijheid, vanzelfsprekende kwaliteit, een aantrekkelijk
nostalgisch centrum en karakteristieke landschappen. Er is veel te doen, in het bos, de polder, op het water of in het centrum. Kwaliteit staat daarbij boven
kwantiteit, beleving boven kermis. Dit authentieke beeld wordt gekoesterd en bewust versterkt, maar daaronder schuilt wel een moderne manier van werken
met slimme netwerken. Recreanten en toeristen worden op hun mobiele apparaten direct voorzien van een digitaal welkom en met een druk op de knop
ontvouwt zich een overzichtelijk en uitgebreid netwerk van de mooiste en de snelste routes voor wandelaars, fietser, ruiters of automobilisten in hun
elektrische voertuigen, door de gemeente en de daaraan gelegen attracties en knooppunten.
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Toekomstige Puttense samenleving
Recreatie met kwaliteit en met behoud van de identiteit In Putten is ruimte voor dag- en verblijfsrecreatie. Recreatie en toerisme zijn en blijven belangrijke
economische groeisectoren in Putten. De kwaliteit van de recreatie wordt op een hoger peil gebracht. Rust, ruimte en beleving zijn de kracht van het
bosgebied en de landgoederen. Langs de Randmeerkust is meer ruimte voor dynamiek en spanning. In het poldergebied is ruimte voor een verbreding van
agrarische activiteiten, waaronder recreatieve activiteiten. Er is aandacht voor het verknopen van het toeristische aanbod in Putten en de regio. In Putten kun
je van alles doen. In het centrum komt men samen. Dit is het hart van toeristisch Putten. Gesteund wordt op historie, kwaliteit, gastvrijheid en een breed
aanbod.
Structuurvisie
In maart 2015 is de ruimtelijke Structuurvisie Putten 2030 vastgesteld. In de structuurvisie wordt uitgebreid stilgestaan bij recreatie. Ten aanzien van recreatie
is aangegeven dat de recreatiesector ook in de toekomst een belangrijke sector in Putten blijft. In zijn algemeenheid wordt ingezet op kwaliteitsverbetering
van de verblijfsrecreatie, versterking daarvan en waar mogelijk uitbreiding van de dagrecreatie. Daarnaast wordt buiten de bestaande recreatieclusters
(Krachtighuizen, Strand Nulde en Koudhoorn) geen nieuwe verblijfsrecreatie meer toegestaan.
In de structuurvisie is de volgende weergave gegeven van de huidige situatie:
Met name de verblijfsrecreatie verliest de laatste jaren wat van haar aantrekkingskracht op de toeristische markt. Dit is een direct gevolg van het 'uitponden'
van recreatieverblijven, waardoor deze gebruikt worden voor permanente bewoning of voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft een negatieve
invloed op de ruimtelijke kwaliteit en de recreatieve gebruiksmogelijkheden van Krachtighuizen. Door het verlies van recreatieve aantrekkingskracht is er een
overaanbod ontstaan van verblijfsaccommodaties.
Om hier verandering in aan te brengen wordt ingezet op:
-

aantrekkelijk en divers aanbod aan dag- en verblijfsrecreatie;

-

verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en toeristisch-recreatieve beleving in het concentratiegebied Krachtighuizen. Verwacht wordt dat hier niet zozeer
sprake zal zijn van nieuwvestiging maar meer van uitbreiding, opwaardering en sanering;

-

stimuleren van recreatieondernemers om te investeren in kwaliteit;

-

permanent bewonen van recreatieobjecten tegen te gaan;

-

bieden van een tijdelijk ander gebruik (zoals de huisvesting van arbeidsmigranten) voor een recreatieterrein om uiteindelijk te komen tot sanering. Het
tijdelijke andere gebruik is financieel noodzakelijk om het recreatieterrein te kunnen saneren;

-

kwaliteitsverbetering bij sanering door middel van een nieuwe recreatieve functie, natuurontwikkeling of (semi-)agrarisch gebruik;

-

nieuwe dag-recreatieve voorzieningen die zich bij voorkeur vestigen in Krachtighuizen, dit kan gaan om nieuwvestiging of te transformeren
recreatieterreinen.
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In Krachtighuizen is ruimte voor verblijfs- en dagrecreatie; de recreatieterreinen worden landschappelijk ingepast, bij voorkeur met gebruik van brede
houtwallen; naast het bestaande legale wonen, worden geen nieuwe permanente woonfuncties in het gebied toegestaan; voormalige recreatieve terreinen,
die nu niet gebruikt worden voor de recreatie, worden getransformeerd naar recreatieterreinen (nieuw of als uitbreiding van naastgelegen terreinen), natuur of
semi-agrarisch gebruik.
Voor het recreatiecluster Strand Nulde is ruimte voor uitbreiding van de verblijfsrecreatie, maar dan vooral wat betreft extensief gebruik van de grond. Het
landschappelijke beeld is hier leidend. Nieuwe bebouwing in de vorm van vakantieparken met huisjes wordt hier niet voorgestaan. De overige bestaande
recreatiebedrijven en verblijfsaccommodaties buiten Krachtighuizen en Strand Nulde kunnen blijven bestaan. Hier zijn geen tot beperkte (maatwerk in relatie
tot landschap) uitbreidingsmogelijkheden. Indien gewenst kan voor deze bedrijven gekeken worden naar het omschakelen naar een andere functie, passend
binnen het gebied.
Voor het recreatiecluster Koudhoorn wordt in de visie aangegeven dat de kwaliteit van de landschappelijke inpassing van recreatieterreinen niet overal hoog
is. Daarnaast is verdere uitbreiding van recreatieterreinen enkel binnen de bestaande terreinen mogelijk. Nieuwe bebouwing en functies zijn mogelijk mits het
groene en kleinschalige karakter behouden blijft. Koudhoorn levert een bijdrage aan de versterking van de recreatieve structuur binnen de gemeente.
Gebiedsvisie Strand Nulde 2015-2025
In de gebiedsvisie Strand Nulde 2015-2025 (gebiedsvisie) zijn de beleidsambities vastgelegd. Belangrijke beleidsuitgangspunten die naar voren komen en
medebepalend zijn voor de koers, zijn de volgende:
-

mogelijkheden voor kleinschalige ontwikkeling van recreatieve functies op Strand Nulde;

-

verbeteren van de langzaamverkeerverbindingen met de omgeving en Strand Nulde;

-

het faciliteren van een 'Groen Kruispunt' tussen de stranden Nulde en Horst.

Naast de ambities uit het beleid en de bestaande initiatieven zijn er ook algemene aandachtspunten waar bij de invulling van het gebied rekening mee
gehouden dient te worden. Doel van de visie voor Strand Nulde is om de recreatieve aantrekkingskracht van het gebied te versterken. Om dit doel te bereiken
is het van belang dat bij ontwikkelingen een juiste balans wordt gevonden tussen de verschillende functies in het gebied. Er dient immers zorgvuldig
omgegaan te worden met natuurwaarden van het Natura2000-gebied Veluwemeer maar ook de zichtbaarheid en uitstraling van het gebied richting de
rijksweg A28 spelen een belangrijke rol. Het vinden van de goede balans richt zich dan ook niet alleen op de commerciële functies in het gebied maar ook op
de wijze waarop het gebied kan worden beleefd. Insteek is dat de uitstraling aansluit bij het karakter van de gemeente Putten en Strand Nulde haar rustige
uitstraling behoudt.
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De onderstaande algemene uitgangspunten zijn voor de visie richtinggevend:
-

nieuwe recreatieve ontwikkelingen dienen de relatie tussen water en land te versterken en passend te zijn bij de natuurwaarden van de randmeren;

-

minimale toevoeging van bebouwing is mogelijk maar dient wel een hoogwaardige uitstraling te krijgen, gegroepeerd gerealiseerd te worden en ten
dienste staan van het gebied;

-

verbeteren van samenhang tussen de verschillende functies om aantrekkingskracht te versterken;

-

verbeteren toegankelijkheid gebied, verbeteren (recreatieve)verbindingen en bewegwijzering;

-

sociale veiligheid optimaliseren.

Bestemmingsplannen
De recreatieterreinen zijn gelegen in een drietal bestemmingsplannen: Westelijk Buitengebied, Krachtighuizen 2013 en Oostelijk Buitengebied. In deze
bestemmingsplannen hebben de recreatieterreinen een passende recreatieve bestemming gekregen, doormiddel van binnenplanse afwijkingen kan
ingespeeld worden op trends en ontwikkelingen in de recreatieve sector. Daarbij kan gedacht worden aan grotere oppervlakte en het toevoegen van
recreatieobjecten. Daarentegen bieden de geldende bestemmingsplannen geen ruimte om te transformeren naar een andere bestemming dan recreatie.
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