
 
 
Motie (art. 34 Reglement van Orde) 
De Raad van de gemeente Epe in vergadering bijeen op 23 maart 2017 
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied 
Betreft: Beleidsevaluatie ten behoeve van toekomstbestendige recreatieparken gemeente Epe 
 
Overwegende dat:  

• in het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied geen nieuw beleid wordt geformuleerd 
omdat het hier gaat om een actualisatie die conserverend van aard is. Bestaand beleid en 
recente raadsbesluiten liggen aan het huidige plan ten grondslag; 

• de Recron, de overkoepelende organisatie van recreatieondernemers, ingestemd heeft met 
de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied en bovendien deel heeft 
uitgemaakt van de Klankbordgroep van dit bestemmingsplan;  

• evaluatie van onlangs door de gemeenteraad vastgesteld beleid  nog niet aan de orde is 
geweest en de effecten van beleid daarom nog niet bekend zijn; 

• in het bestemmingsplan Buitengebied al meerdere jaren een verhuurverplichting is 
opgenomen in de vorm van een inspanningsverplichting tot bedrijfsmatige exploitatie voor 
recreatiewoningen waarbij deze bedrijfsmatige exploitatie in het 
handhavingsuitvoeringsprogramma geen prioriteit had; 

• in sommige gevallen leidt het niet-handhaven van bedrijfsmatige exploitatie tot sociale 
samenhang op een park en draagt dit er mogelijk aan bij dat deze parken vrij zijn van illegale 
activiteiten; 

• het niet duidelijk is of deze exploitatie bijdraagt aan het doel om meer toeristen te trekken 
naar Epe en niet helder is wat er eventueel nog meer kan worden gedaan om de parken te 
stimuleren en om bij te dragen aan het doel om meer toeristen te trekken; 

• de gemeente Epe als één van de 11 Veluwse gemeenten deel uitmaakt van het project Vitale 
Vakantieparken Veluwe  2017 – 2020 waarin innovatie, herstructurering en handhaving van 
en op recreatieparken in de komende jaren aan de orde is in onderlinge samenhang van 
zowel een ruimtelijk, economisch en recreatief spoor en waarbij het project Veluwebreed 
wordt aangepakt en uitgerold; 

 
Roept het college op: 

1. om de effecten van het gemeentelijk recreatief-toeristisch beleid en de tussentijdse 
voortgang van het project Vitale Vakantieparken Veluwe liefst in 2018, doch uiterlijk in 2019 
te evalueren; 

2. hierbij dient in ieder geval aandacht te zijn voor de doelmatigheid en de effecten van de 
bedrijfsmatige exploitatie mogelijk in combinatie met het terugdringen van illegale 
activiteiten;  

3. de raad, in overleg met de recreatiesector van Epe en de belanghebbenden in onze 
gemeente, zo nodig voorstellen te doen om onze recreatieparken toekomstbestendig te 
houden of te maken opdat deze een belangrijke rol houden of verwerven in een gezonde en 
aantrekkelijke verblijfsrecreatie in de gemeente Epe.  
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