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Programma Vitale Vakantieparken Apeldoorn:  
Bouwstenen voor de koers voor ‘het wonen’ 

Versie 19 juli 2019 
Opdracht  
De opgave Vitale Vakantieparken wordt integraal opgepakt vanuit vier sporen. In deze notitie 
worden de bouwstenen gegeven voor de invulling vanuit spoor b: wonen & ruimte voor het 
onderdeel wonen. Daarbij gaan we in op het gebruik voor bewoning dat in strijd is met de 
recreatieve bestemming.  
 
De opdracht vanuit het programma Vitale Vakantieparken luidt: Meedenken over oplossingen voor 
huisvesting van mensen die op vakantieparken wonen.  

• Werk het vraagstuk van strijdig gebruik (permanente en tijdelijke bewoning) op vakantieparken 
uit, waarin opties in beeld worden gebracht (en keuzes worden voorgelegd) variërend van strak 
handhaven tot legaliseren. 

 
Uitgangspunten voor wonen op vakantieparken 
Het vertrekpunt van de aanpak van Vitale Vakantieparken is de versterking van de toeristisch 
recreatieve structuur van Apeldoorn (en de Veluwe). De hoofdfunctie van een vakantiepark is dan 
ook recreatie & toerisme. Daarvoor zijn tien uitgangspunten geformuleerd (zie kader).  
 
Bij de vraagstukken rondom ‘wonen’ op vakantieparken hanteren we de volgende uitgangspunten: 
1. De tien uitgangspunten (gericht op recreatie) gaan altijd voor op deze uitgangspunten. 
2. Het wonen op vakantieparken bezien we in relatie met opgaven in andere beleidsvelden: 

Wonen, Zorg en Welzijn en Economische zaken en mét partijen in het speelveld 
(uitzendorganisaties, zorgpartijen en corporaties). 

3. In de aanpak maken we onderscheid tussen de belangen van bewoners en die van eigenaren. We 
hebben daarbij speciale aandacht voor de kansarme en kwetsbare bewoners. 

4. Wonen is nu niet toegestaan en als wonen wordt toegestaan komen de (exploitatie-) voordelen 
daarvan niet vanzelfsprekend toe aan de eigenaar: als wonen wordt gelegaliseerd moet dat 
mede leiden tot de oplossing van een probleem. 

5. We willen duidelijk uitlegbare en handhaafbare regels waarbij we aansluiten bij de regelingen 
van andere gemeenten op de Veluwe om een ‘waterbedeffect’ voorkomen. 

6. Invulling geven aan het ‘wonen’ is altijd maatwerk per vakantiepark en wordt bepaald in een 
integrale afweging met andere doelstellingen. 

 
Aanpak 
Met deze notitie geven we antwoord op de volgende vragen: 
1. Om welke vormen/ categorie bewoners gaat het en wat kenmerkt hen? 
2. Om welke aantallen gaat het ongeveer? 
3. Welke knelpunten op de woningmarkt leiden tot de keuzes om op een park te gaan wonen?  
4. Voor welke categorieën /type woonvraag kan het wonen op een park een oplossing zijn? 
5. Op welke wijze en onder welke voorwaarden zouden we wonen kunnen toestaan? 

➔ Dit levert een ‘toolbox’ met een aantal varianten op die door 
bewoners/beheerders/eigenaren als optie voor hun terrein ingezet kunnen worden. 

6. Welke beleidsinzet op de verschillende beleidsterreinen (Woonbeleid, Sociaal beleid, Economie) 
is nodig om de problematiek van het wonen op de vakantieparken structureler aan te pakken? 
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Tien uitgangspunten van de Apeldoornse aanpak van Vitale Vakantieparken 
1. Vetrekpunt is versterking de toeristisch recreatieve structuur van Apeldoorn (en de Veluwe)  
2. We kiezen daarbij voor een ondernemersgerichte aanpak, waarbij we ondernemers stimuleren een 

kwalitatief goed recreatief toeristisch product neer te zetten (en ongewenste ontwikkelingen 
ontmoedigen). 

3. We werken integraal op vier sporen: toerisme & economie, wonen & ruimte, sociaal en veiligheid & 
leefbaarheid. Goede communicatie (intern en extern) is een vijfde spoor. 

4. We kiezen voor maatwerk: 1 park 1 oplossing, gekoppeld aan een gebiedsgerichte benadering 
(zonering). 

5. Handhaving zetten we in als een ondersteunend instrument. We grijpen altijd in bij schrijnende 
gevallen.  

6. We pakken de parken aan op basis van een prioritering (niet alles kan in een keer). 
7. De hoofdfunctie van een vakantiepark is recreatie & toerisme. De rest is daaraan ondergeschikt. 
8. We kijken naar andere functies als recreatie & toerisme geen oplossing is en passen daarop zonodig en 

mogelijk ook de bestemming aan. 
9. We stemmen onze aanpak regionaal af en maken waar nodig gebruik van regionaal instrumentarium 

(regionale programma Vitale Vakantieparken) 
10. We houden onze aanpak meerjarig vol, om daadwerkelijk effect te sorteren 

Woonbeleid 
In de Woonagenda Apeldoorn 2018 zijn deze actiepunten relevant voor het wonen op vakantieparken: 
 
9. Komst van statushouders en arbeidsmigranten  
In 2015 tot en met 2017 zijn er 920 statushouders gehuisvest in Apeldoorn. Hiermee liggen we goed op 
schema als het gaat om de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. We zien in 2017 en 2018 
een afname van de toestroom van statushouders. Hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt is onduidelijk; dit is 
afhankelijk van internationale ontwikkelingen, Europese afspraken en nationaal beleid. Wel is duidelijk dat 
de migratiedruk, hoewel niet meer zo dringend als in 2015, aanwezig zal blijven en dat goede spreiding over 
de wijken noodzakelijk is. De komst van arbeidsmigranten zorgt voor extra druk op de woningmarkt. We 
zien dat zij tijdelijk gehuisvest worden op bijvoorbeeld vakantieparken, maar steeds vaker ook permanent. 
 
13. Vakantieparken  
De vakantieparken in de omgeving worden met regelmaat gebruikt voor tijdelijke of meer permanente 
bewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten of mensen die acuut een woning nodig hebben (bijvoorbeeld 
door een echtscheiding). Deels heeft dit te maken met het onvoldoende (snel) beschikbaar zijn van 
betaalbare woningen.  
De gemeente werkt de komende tijd aan een inventarisatie per park en bezint zich op de aanpak van 
tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen op vakantieparken. We pakken het 
vraagstuk van permanente bewoning op parken in overleg met de provincie Gelderland op. De aanpak 
wordt afgestemd met het gemeentelijk programma Toeristisch Toplandschap ‘Welkom in Apeldoorn’.  
Met wie willen we deze opgave realiseren: provincie Gelderland, eigenaren vakantieparken, RECRON, 
woningcorporaties. 
 
14. Continueren en/of intensiveren regelingen voor bijzondere doelgroepen  
We continueren de twee regelingen voor bijzondere doelgroepen: de Opstapregeling en Housing First. Het is 
belangrijk dat voor deze doelgroepen voldoende huurwoningaanbod is en we willen hier blijvend op in 
zetten. Ook in 2019 stellen de corporaties hiervoor maximaal honderd huurwoningen beschikbaar. Hierover 
worden afspraken gemaakt in het tripartite overleg. We onderzoeken of en zo ja hoeveel Woningen met 
Kansen – voor jongeren die uitstromen uit de Jeugdzorg – we moeten en kunnen realiseren. De huidige 
afspraken over het vinden van woonoplossingen voor mensen in noodsituaties zijn niet toereikend en 
verdienen heroverweging in het licht van de toegenomen verantwoordelijkheden van de gemeente in het 
sociaal domein. De bovengenoemde regelingen zijn in opdracht van de eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn tot 
stand gekomen. We maken hierover afspraken met de corporaties. 
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1. Wonen op vakantieparken 
 
Type bewoners (met ieder een eigen motivatie om op een vakantiepark te wonen) 
Het onderzoeksrapport ‘Wonen in de luwte’ van Platform31 geeft een mooie inkijk in de 
verschillende type bewoners op vakantieparken (een aanrader om te lezen). Op basis van dat 
onderzoek hanteren wij het onderstaande onderscheid in type bewoners. Natuurlijk met de 
kanttekening dat het altijd lastig blijft om een individu in één hokje te duwen. 
  
A. Overbrugging /Spoedzoekers 

Dit is een brede groep bewoners die in principe uit woningnood op het vakantiepark is gaan 
wonen. Ook wel aangeduid als economisch daklozen. Persoonlijke omstandigheden zoals 
echtscheiding, overbrugging naar andere woonruimte, gezinsuitbreiding, verandering van werk 
of financiële tegenvallers spelen daar een rol bij, maar er is dan (nog) geen sprake van 
meervoudige problematiek. 
 

B. Kwetsbare mensen/Toevlucht 
Een aanzienlijk deel van de zogenaamde ‘sociale doelgroep’ zijn gestrand in de systemen en 
trajecten. Ze vinden bescherming in de afgelegen, gesloten setting van het terrein. Sommigen 
zijn letterlijk op de vlucht, van hun ex-partner of van instanties en duiken onder in een 
recreatiewoning waarvan in principe niemand weet dat ze er verblijven. Anderen trekken naar 
het vakantiepark omdat ze vanwege meerdere persoonlijke problemen niet (meer) in een 
reguliere woonsituatie passen, maar ook niet terecht kunnen of willen in een instelling of 
maatschappelijke opvang.  
 

C. Ouderen /pensionado’s 
Ouderen die hier een groot deel van het jaar of het hele jaar wonen. Ze willen zonder zorgen, 
ruim en groen wonen en zien een recreatiewoning als middel voor deze wens. De meesten zijn 
bemiddelde vakantieparkbewoners, maar een deel kiest juist vanwege een klein pensioen voor 
een simpele recreatiewoning. In veel gevallen was er in eerste instantie sprake van een ‘tweede 
woning’ voor recreatief verblijf maar gaandeweg hebben ze hun hoofdverblijf laten vervallen of 
verhuren ze dit aan een ander. 
 

D. Vrijbuiters 
Deze bewoners willen graag betaalbaar, vrij en rustig wonen, maar niet vanwege hun leeftijd. 
Deze groep is niet groot, vaak zijn ze relatief jong. Een deel van hen heeft een nomadisch bestaan 
vanwege werk, anderen prefereren een ongebonden levensstijl met weinig vastigheid en 
bezittingen. 
 

E. Arbeidsmigranten 
Buitenlandse werknemers uit Oost-Europese landen zijn een substantiële groep bewoners van 
vakantieparken op de Veluwe. Ze vertonen overeenkomsten met de spoedzoekers: ze zoeken 
tijdelijk woonruimte en weinig bestedingsruimte. Verschil is dat veel arbeidsmigranten niet zelf 
zoeken, maar door hun uitzendbureau of werkgever gehuisvest worden. 
 

F. Mensen die onder de radar willen blijven  
Groep die uit het zicht van de ‘bovenwereld’ wenst te blijven. Voor een groot deel zijn dit 
mensen met (voorheen) criminele activiteiten, zoals productie en verkoop van drugs, heling van 
gestolen goederen en prostitutie. 
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2. Inschatting van de omvang van het aantal (huishoudens). 
 

Aantal vakantieobjecten 
Apeldoorn kent naar schatting 3.500 - 4.000 verblijfsobjecten. Hieronder vallen zowel 
recreatiewoningen als permanente kampeermiddelen. 
 
Inschatting van het aantal niet recreatieve (illegale) bewoners op de parken in Apeldoorn 
Platform 31 schat in het onderzoeksrapport ‘Wonen in de luwte’ dat in 10 tot 17% van alle 
verblijfsobjecten op de Veluwe niet recreatief wordt gewoond. Voor Apeldoorn schatten we dat 
aantal een stuk hoger ligt: zeker 40%. Dat is vergelijkbaar met de ervaring in de gemeente 
Harderwijk. Voorlopig gaan we er van uit dat er rond de 1.600 niet recreatieve bewoners zijn.  
 
In het kader van de pilot Veilig toerisme zijn controleacties uitgevoerd op ongeveer de helft van de 
vakantieparken. Op basis daarvan is een inschatting gemaakt van de omvang van de verschillende 
type bewoners. De inschatting is dat de groep ouderen het grootst is (ruim 600 huishoudens). 
Arbeidsmigranten zijn in omvang de tweede groep (rond 500 plekken). Het aantal spoedzoekers ligt 
tussen de 200 en 300 en het aantal kwetsbare mensen schatten we op ruim 100. 
Het aantal vrijbuiters is minder dan 100 evenals de groep die onder de radar wil blijven. 
Aan de hand van nieuwe controleacties zal een accuratere inschatting worden gemaakt. Voorlopig 
hanteren we deze inschatting. 
 

3. Relatie met de reguliere woningmarkt 
 

Wonen op vakantieparken is niet toegestaan en toch kiezen mensen om er te gaan wonen. Per type 
bewoner is de aanleiding daarvoor verschillend. Momenteel speelt de krapte op de woningmarkt bij 
alle doelgroepen een rol. Maar ook in de periode van een meer ontspannen woningmarkt wordt 
ervoor gekozen om op een vakantiepark te gaan wonen. Dat heeft te maken met de voordelen van 
het wonen op een vakantiepark:  

Type bewoner 
Wat biedt een vakantiepark wat niet op de reguliere 
woningmarkt te vinden is? 

A. Overbrugging /Spoedzoekers 
In vakantieparken ‘staat altijd wel een woning leeg’ en kan je heel 
snel een woonplek vinden.  

B. Kwetsbare mensen/Toevlucht 

Bescherming in de afgelegen, gesloten setting van vakantieparken 
biedt minder zelfredzame personen ruimte die in een woonwijken 
niet te vinden is. 
Een ander deel zoekt hier een anoniem verblijf uit zicht van 
instanties. Het biedt ruimte voor een ‘zonderling bestaan’. 

C. 
Ouderen/pensionado’s 
 (‘tweede huis’)  

De rust en ruimte is nauwelijks te vinden is in de reguliere 
woningvoorraad en zeker niet zo betaalbaar. 

D. Vrijbuiters 
De rust en ruimte is nauwelijks te vinden is in de reguliere 
woningvoorraad en zeker niet zo betaalbaar. 

E. Arbeidsmigranten 
Makkelijk voor handen, goedkoop, flexibel inzetbaar 
(seizoensgebonden arbeid) en geschikt om meerdere huurders 
dicht bij elkaar te huisvesten (vervoer). 

F. Onder de radar Hier kan je wonen zonder dat je je hoeft in te schrijven.  

 
Naast de motivatie van de bewoners speelt mee dat voor exploitanten van vakantieparken niet 
recreatieve bewoning van vakantiewoningen financieel aantrekkelijk is. Het geeft de zekerheid van 
een langdurige hogere bezetting. Voor sommige parken die hun aantrekkelijkheid voor recreatie 
grotendeels hebben verloren is dit de enige manier om de exploitatie nog rond te krijgen. Veel 
parken bieden hun recreatiewoningen dan ook actief aan voor (tijdelijke) bewoning.   
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4. Visie /Strategie  
Wat vinden we van wonen op vakantieparken? 
 
I. (Tijdelijke) oplossing voor krappe woningmarkt 
Een recreatiewoning kan tijdelijk een oplossing bieden voor huisvesting als die even niet beschikbaar 
is in de reguliere woningmarkt. 

• Spoedzoekers zoeken een snelle oplossing voor de woonsituatie, vanuit een recreatiewoning 
hebben ze tijd om terug te keren naar een reguliere woning. 

• Uitzendorganisaties van arbeidsmigranten zoeken een geclusterde goedkope flexibele woonvorm 
(logies) die nauwelijks te vinden is de bestaande woningvoorraad. 

 
We zien hierbij huisvesting op vakantieparken voor deze groepen als een voorlopige optie die nu 
nodig blijft. In alle gevallen gaat het om tijdelijke bewoners die elkaar afwisselen: dat maakt dit 
aanbod relatief makkelijk te her-lokaliseren of af te bouwen.  
Het reguleren van deze tijdelijke woonvormen biedt ons als gemeente de mogelijkheid om met 
parkeigenaren (én uitzendbureaus) voorwaarden te stellen aan de minimale kwaliteitseisen. Die zijn 
nu soms slecht, met name bij de huisvesting van arbeidsmigranten. 
 
- Voor spoedzoekers en mensen die een overbrugging nodig hebben maken we een regeling 

waarmee we tijdelijke bewoning persoonsgebonden gedogen, controleren en handhaven. Het 
aantal spoedzoekers schatten we tussen de 200 en 300.  

- Daarbinnen zien we ook een behoefte voor tijdelijke overbrugging specifiek voor de doelgroep 
met een laag inkomen en met mogelijk een licht kwetsbare positie. Dat heeft te maken met de 
huidige druk op de sociale huurwoningmarkt en het ontbreken van een voorziening als een short-
stay facility of corporatiehotel in de gemeente.  
Belangrijk voor deze groep is dat er specifiek aanbod is waarbij met parkeigenaren afspraken zijn 
gemaakt over een maximale huurprijs en er voor de bewoners perspectief is op terugkeer naar 
een reguliere huurwoning. Voor deze groep ontwikkelen we een specifieke regeling, de 
Pauzewoning-regeling. Daarbij maken we gebruiken van de ervaring die de gemeente Nunspeet 
hiermee heeft opgedaan. 

 
- Bij de opvang van arbeidsmigranten wordt door middel van maatwerk (1 park 1 oplossing) 

bepaald of de huisvesting van deze groep een optie is. Uitgangspunt is dat dit aanbod niet 
vermengd wordt met een recreatie functie. 
Op termijn streven we naar meer alternatieven voor deze groepen buiten de vakantieparken. 
Binnen het beleidsvelden Wonen en EZ sturen we op een goede (betere) match tussen vraag- en 
aanbod om de druk van deze woonvormen op vakantieparken niet verder op te laten lopen en bij 
voorkeur te verlagen. 

 
 
II. Zorg voor kwetsbare mensen 
Een deel van de huishoudens in een (licht) kwetsbare positie kan geholpen worden met een tijdelijke 
woonruimte (pauzewoning) op een recreatieterrein om ‘even op adem te komen’ en de zaken weer 
op de rit te krijgen om van daar uit weer een reguliere woning te zoeken. Denk aan een scheiding of 
iemand die door omstandigheden dakloos is geworden. Belangrijk daarbij is dan wel dat er een goed 
perspectief is op terugkeer naar een normale woonsituatie omdat het verblijf op het recreatieterrein 
alleen een tijdelijk alternatief vormt. 
 
Naast de bovengenoemde groepen, is er een groep kwetsbare personen met zwaardere psychische 
en/of sociale problematiek. Een recreatiewoning zien we niet als oplossing voor deze groep.  
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Het is niet de bedoelding dat personen die bijvoorbeeld onder behandeling staan bij de GGZ, en waar 
geen passende woningruimte voor gevonden kan worden, tijdelijk in een recreatiewoning terecht 
komen. De regeling voor pauzewoningen is voor deze categorie niet toereikend en ook niet 
bedoeld. Voor deze categorie is het op voorhand al aannemelijk dat doorstroming naar een reguliere 
woning binnen een jaar niet aan de orde zal zijn. Met het Sociaal Wijkteam zal gekeken worden naar 
een passende oplossing indien deze gevallen zich melden. 
 
Bij de huidige controles op de vakantieparen gaat er iemand van het sociaal wijkteam mee en wordt 
deze groep in beeld gebracht. In de gemeente Apeldoorn lijkt deze groep beperkt van omvang te zijn 
(ruim 100 huishoudens). 
 
Voor enkele maatschappijvreemde bewoners die hun toevlucht hebben gevonden op (vaak 
kleinschalige) recreatieterreinen zal de terugkeer naar een gewone woning mogelijk een brug te ver 
zijn. Omdat een voor hen geschikt concept als ‘Skaeve Huse’ in onze gemeente nog ontbreekt gaan 
we op zoek naar een maatwerk oplossing met de bewoner, eigenaren en het sociale wijkteam.  
 
 
III. Nieuwe woonmilieus 
De omzetting naar een reguliere woonbestemming is geen beleidsdoel in het Programma Vitale 
vakantieparken. In bijzondere situaties zal deze optie vanuit het ruimtelijk spoor als 
maatwerkoplossing bekeken worden. Dat kan overwogen worden voor parken waar grotendeels 
sprake is van wonen zonder recreatieve functie én waarvan de woningkwaliteit voldoet aan het 
bouwbesluit voor bestaande woningen en de woonomgeving geschikt is voor permanente bewoning. 
 
 
IV. Afbouwen permanente bewoning op recreatieterreinen 
Voor de bewoners die strijdig met het gebruik op vakantieparken wonen en die niet vallen binnen de 
bovengenoemde situaties zetten we in op handhaving. Voor bewoners die nu strijdig met de 
bestemming wonen wordt een overbruggingsregeling ingesteld.  
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Wat vinden we van wonen op vakantieparken? 

 
Type bewoner Visie: Wonen op vakantieparken als 

mogelijke oplossing? 

Strategie: Wat laten we toe op 

vakantieparken? 

A. Overbrugging 

/Spoedzoekers 

Oplossing voor tijdelijke woningvraag 

als overbrugging naar een reguliere 

woning. 

Tijdelijkheid = voorwaarde en er 

moet al zicht zijn op een reguliere 

woonruimte. 

 

Spoedzoekers (zonder direct uitzicht 

op een andere woonruimte) kunnen 

in aanmerking komen voor een 

pauzewoning. 

B. Kwetsbare 

mensen/Toevlucht 

Tijdelijke oplossing voor mensen in 

een licht kwetsbare positie om ‘even 

op adem te komen’ en om weer een 

reguliere woning te zoeken.  

 

Voor kwetsbare personen met 

zwaardere psychische en/of sociale 

problematiek is een tijdelijke 

recreatiewoning is geen passende 

oplossing. 

 

Voor een park als geheel in hele 

specifieke situaties (=zeer 

kleinschalig) ruimte bieden voor 

bewoning door maatschappij-

vreemde bewoners. 

Op een aantal parken gereguleerde 

pauzewoningen toekennen voor 

mensen met een acute tijdelijke 

woonvraag. 

 

Actief met maatschappelijke 

partners zoeken naar een andere 

oplossing. 

 

 

 

In uitzonderlijke situaties kan een 

vakantiepark worden omgezet en 

aangepast voor deze doelgroep, met 

betrokkenheid van maatschappelijke 

partners. 

C. Ouderen/pensionado’s Nee: wonen in reguliere woonwijken 

en op park als recreatief verblijf. 

 

 

Voor een park als geheel in hele 

specifieke situaties (= uitzondering) 

ruimte bieden voor omzetting naar 

wonen (groen woonmilieu 

toevoegen).  

Geen permanente bewoning 

toestaan op vakantieparken: alleen 

als tweede woning. 

 

In uitzonderlijke situatie kan een 

vakantiepark van hoge kwaliteit en 

veel permanente bewoners omgezet 

worden naar een reguliere 

woonbestemming. 

D. Vrijbuiters Nee: park als recreatief verblijf. 

 

Voor een park als geheel in hele 

specifieke situaties (= uitzondering) 

ruimte bieden voor (geleidelijke) 

transformatie naar een woonmilieu. 

Geen permanente bewoning 

toestaan. 

 

E. Arbeidsmigranten Grote opgave in het wonen, niet 

wenselijk allemaal in de bestaande 

voorraad een plek te geven: 

alternatieven zoeken en huisvesting 

op parken in overgangsperiode 

toestaan. 

Een park kan (tijdelijk) ingezet 

worden voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten. Geen menging 

met recreatieve functies. 

F. Onder de radar Nee Handhaving op inschrijving in BRP 
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5. Toolbox met opties voor wonen op vakantieparken 
Deze toolbox is gericht op twee type woonsituaties: regelingen voor tijdelijke en flexibele 
persoonsgebonden woonsituaties en opties voor een permanente omzetting van vakantieparken. 
Naast deze woonsituaties zoals opgenomen in deze notitie voorziet het Programma Vitale 
vakantieparken natuurlijk in meerdere opties waaronder het teruggeven aan de natuur. 
 

1. Regelingen voor (tijdelijke) persoonsgebonden woonsituaties 
 
1.1. Tijdelijke overbruggingsregeling (persoonlijke gedoogbeschikking) 
Als er spraken is van een calamiteit wordt in bepaalde situaties het wonen in een vakantiepark als 
tijdelijke 'overbruggingshuisvesting' gedoogd (maximaal één jaar). Van een calamiteit is sprake bij 
brand, ingrijpende verbouwing van een woning, verhuizing etc. Voor overbruggingshuisvesting dient 
altijd eerst toestemming aan de gemeente en de recreatieparkeigenaar worden gevraagd.  
 
Er wordt niet gestuurd op de plekken waar we dit toestaan. Een persoon valt onder de 
overbruggingsregeling en kan in elke recreatiewoning terecht mits deze voldoet aan de ‘redelijke 
eisen van bewoonbaarheid’. Het recreatieverblijf mag zes maanden voor aanvang van de tijdelijke 
bewoning niet al (tijdelijk) bewoond zijn geweest. Dit om te voorkomen dat het verblijf permanent 
onttrokken wordt aan de toeristisch recreatieve functie. 
De gemeente geeft een persoonlijke gedoogbeschikking af. Daarmee houdt de gemeente zicht op het 
gebruik en kan ook bepaald worden of een aanvrager in aanmerking komt voor de regeling 
pauzewoning (zie volgende paragraaf). Voor de gedoogbeschikking worden leges in rekening 
gebracht (in Nunspeet ca. € 400). 
 
[In het kader van overbruggingshuisvesting bestond in Apeldoorn een dergelijke regeling met een 
convenant met aan aantal parkexploitanten (sinds 1998). Maar huisvesting vindt inmiddels ook 
plaats op parken waar geen convenant mee is afgesloten. De maximale termijn voor overbrugging is 
nu 6 maanden. In dit voorstel willen we de termijn uitbreiden en in het kader van het Programma 
vitale vakantieparken een nieuwe regeling opstellen en breed communiceren met betrokkenen].  
 
1.2. Pauzewoning (mét extra ondersteuning) 
Speciaal voor mensen met een acute woonvraag (zoals een scheiding) die op basis van hun inkomen 
zijn aangewezen op een sociale huurwoning wordt de pauzewoning-regeling ontwikkeld als tijdelijke 
'overbruggingshuisvesting' (voor de periode van één jaar). Dat geldt voor specifieke 
recreatiewoningen waar afspraken zijn gemaakt over en bewoners als dat nodig is op extra 
ondersteuning kunnen rekenen voor de terugkeer naar een reguliere woning.  
 
Om gebruik te kunnen maken van een pauzewoning gelden zowel voor de eigenaar als de tijdelijke 
bewoner(s) specifieke spelregels en voorwaarden. Parkeigenaren die de pauzewoning-regeling 
aanbieden moeten (de opbrengst hieruit) investeren in de verbetering van de recreatieve kwaliteit 
van het park. Verder geldt voor een vakantiepark een maximum aantal op basis van de grootte van 
het park (ca. 10%), moet de huur binnen de sociale huurprijs vallen, moet het recreatieverblijf 
voldoen aan het Bouwbesluit en woonwaardig zijn. De periode waarin een recreatieverblijf als 
pauzewoning mag worden ingezet wordt gemaximeerd op drie jaar.  
Voorwaarde voor de bewoners van een pauzewoning is dat zij een inkomen onder sociale huurgrens 
hebben, zich bij Woonkeus inschrijven en actief op zoek gaan naar reguliere woonruimte.  
 
Woningvragers en recreatieondernemers melden zich bij de gemeente. De gemeente houdt een 
intake om te bepalen of voldaan wordt aan de voorwaarden en of de pauzewoning een goede 
oplossing is voor de aanvrager. Voor aanvragers met bijvoorbeeld een zware psychische 
problematiek (GGZ) is de pauzewoning niet bedoeld en niet geschikt.  
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Door deze aanpak zijn de bewoners in beeld en kan als dat nodig is op individueel niveau maatwerk 
worden geleverd in bijvoorbeeld de vorm van extra ondersteuning (bijvoorbeeld via de Sociale 
Wijkteams). 
 
Bij de start bieden we ruimte voor 50 pauzewoningen gespreid over verschillende parken. Daarmee 
denken we een basis te hebben om te voorzien in de behoefte van een deel van de benoemde 
huishoudens. Afhankelijk van de vraag zullen we in het kader van de ‘park voor park’-aanpak daar 
bovenop voor de ‘transformatie-aanpak’ op parken ruimte bieden voor extra pauzewoningen. Omdat 
een recreatieverblijf maar 3 jaar als pauzewoning ingezet mag worden biedt dat de ruimte om bij te 
sturen in het aanbod als dat nodig is. 
 
1.3. Persoonsgebonden omgevingsvergunning 
De WABO (art. 4 van Bijlage II Bor) biedt het college van burgemeester en wethouders de 
mogelijkheid een persoonsgebonden omgevingsvergunning te verlenen. Dat geldt voor een bewoner 
die op 31 oktober 2003 een recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien 
onafgebroken bewoont. De vergunning is verder persoonsgebonden en vervalt in elk geval zodra de 
laatste bewoner voor wie de vergunning geldt de recreatiewoning verlaat. 
 
 [Deze regeling is een jaar of tien geleden landelijk (via de Bor) mogelijk gemaakt maar nooit actief 
toegepast in de gemeente Apeldoorn. In Apeldoorn zijn geen persoonsgebonden 
omgevingsvergunning afgegeven.] 
 
Deze regeling gaan we ook nu niet generiek inzetten voor nieuwe aanvragers. Als een bewoner een 
persoonlijke omgevingsvergunning heeft kan dat belemmerd werken bij het revitaliseren van een 
park naar een weer puur toeristische exploitatie of de recreatiefunctie af te bouwen en terug te 
geven aan de natuur. Alleen bij het uitwerken van het maatwerk per park zal afgewogen worden of 
we daar de mogelijkheid bieden voor het afgeven van deze persoonlijke omgevingsvergunning. 
 
1.4. Tijdelijke arbeidsmigranten  
Als gebleken is dat een recreatieve bestemming op de lange termijn niet haalbaar is kan de 
omzetting naar huisvesting voor arbeidsmigranten overwogen worden (waar we dat doen is 
afhankelijk van toeristisch/ruimtelijke analyse én de wensen van ondernemers en gebruikers). 
 
Mochten we samen met de eigenaar op specifieke locaties de huisvesting van arbeidsmigranten als 
oplossing zien dan zullen we in een aantal gevallen toestemming geven voor het tijdelijk huisvesten 
van arbeidsmigranten met afspraken over het aantal bewoners, de locatie en kwaliteit van het 
verblijf, de verplichting tot inschrijven in het BRP ect. Daarnaast dient de huisvesting gereguleerd en 
in overleg met het uitzendbureau plaats te vinden, zodat de leefomstandigheden van de werknemers 
in orde zijn en overlast situaties worden tegengegaan. 
 
Uitgangspunt is om dit op het niveau van een park te regelen en niet te mengen met een recreatie 
functie. In een voorlopig setting voor een periode van 8 à 10 jaar om ruimte te geven aan de 
ontwikkeling van alternatieve huisvestingsvormen. In aantallen gaan we uit van het huidige aantal 
plekken (geraamd op circa 500).  
 

2. Opties voor een permanente omzetting van vakantieparken 
 
2.1. Bestemmen als wonen/ Ontwikkelingsplan voor transformatie naar permanent wonen 
Bij de verkenning van de toekomstwaarde van parken voor de recreatieve sector is één van de 
mogelijke opties de omzetting naar een reguliere woonbestemming als dat haalbaar is (o.a. milieu 
aspecten) én wenselijk is (o.a. recreatieve waarde) voor een locatie.  
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6. Randvoorwaarden 
 
Fasering van de uitstroom naar de reguliere woningmarkt 
Bij handhaving van alle illegale gevallen zullen zo’n 1.600 huishoudens een andere woning moeten 
vinden. Ook al zullen niet alle huishoudens zich oriënteren op de gemeente Apeldoorn dan gaat het 
nog steeds om een substantieel aantal huishoudens dat dan op zoek moet op de woningmarkt.  
In de huidige markt is het niet wenselijk/mogelijk dat zij allemaal op een korte termijn een reguliere 
woning vinden. Daarom moeten we oog hebben voor een fasering van de uitstroom. 
Het programma Vitale Vakantieparken gaat uit van een fasegewijze aanpak waarbij park voor park 
wordt aangepakt. Daarmee lijkt een fasering van de uitstroom geborgd, maar zal bij de uitwerking 
per park wel gemonitord moeten worden. 
 
Overgangsregeling voor bewoners 
Op het moment dat we strijdig gebruik gaan handhaven zullen we ervoor zorgen dat de nieuwe 
regelingen voor tijdelijke bewoning (uit de toolbox) daadwerkelijk beschikbaar zijn. Bewoners van 
vakantieparken krijgen daarmee de mogelijkheid om tijdelijk gedoogd te wonen op een vakantiepark 
en op die manier de tijd te overbruggen op zoek naar een legale woonruimte. 
 
Kosten voor de uitvoering regelingen voor tijdelijke bewoning 
Met de uitvoering van de regelingen voor tijdelijke bewoning zijn kosten gemoeid. Bij de tijdelijke 
overbruggingsregeling en de pauzewoningen gaat het om structurele kosten die jaarlijks terugkeren. 
Bij de overige regelingen gaat het om kosten die we eenmalig binnen het programma vitale 
vakantieparken kunnen dekken. 
Het uitvoeren van de tijdelijke overbruggingsregeling en de pauzewoning is arbeidsintensief (intake 
van bewoners en verhuurders, afstemming met andere disciplines (o.a. sociaal wijkteam) en de 
benodigde controles ter plaatse): In Nunspeet is ruim 1 fte beschikbaar voor handhaving op de 
parken, waar dit onderdeel van is. 
 
Handhaving 
Nu stappen zijn gezet in uitwerking van beleid ten aanzien van het spoor wonen op vakantieparken, 
is het van belang dit nieuwe beleid ook te gaan handhaven in aanvulling op de handhaving die nu 
plaatsvindt in het kader van de controleacties van het programma Vitale Vakantieparken (voorheen 
de pilot Veilig Toerisme).  
Ook andere gemeenten in de regio hebben de afgelopen tijd (handhavings)beleid ontwikkeld. Om 
een waterbedeffect te voorkomen en toestroom van bewoners uit andere gemeenten te voorkomen 

Toolbox met opties voor wonen op vakantieparken 
 

Type bewoner Tool 

A. Overbrugging /Spoedzoekers Tijdelijke overbrugging met een persoonlijke gedoogbeschikking 
Pauzewoning-regeling. 

B. Kwetsbare mensen: 
- lichte problematiek 
- zware problematiek 
Toevlucht 

 
Pauzewoning-regeling bij lichte problematiek 
Niet toestaan bij zware problematiek: andere oplossing nodig  
Maatschappijvreemde bewoners: maatwerk oplossing 

C. Ouderen Niet toegestaan. Handhaven. 
Uitzondering bij persoonsgebonden gedoogbeschikking. 

D. Vrijbuiters Niet toegestaan als permanente woonplek. Handhaven. 

E. Arbeidsmigranten Voor enkele parken gedoogbeschikking (totaal ca. 500 plekken) 

F. Onder de radar Handhaven 
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zet ook de gemeente Apeldoor hierop in. Er is een handhavingsstrategie in voorbereiding. 
Uitgangspunten die we hierin uitwerken, in lijn met de inhoud van deze notitie, zijn: 
  
1. In de handhaving is de versterking van de toeristische recreatie structuur vertrekpunt 
2. We starten met handhaven op het moment dat we ook een regeling hebben voor spoedzoekers 

en kwetsbare groepen (pauzewoningen) 
3. Bij de handhaving gaan we uit van één park één plan. Op basis van de afspraken met de 

individuele parken vindt handhaving plaats.  
4. Bij de handhaving werken we samen met verschillende teams en deskundigen binnen de 

gemeente, maar ook met andere (regionale) samenwerkingspartners en instanties.  
5. In de handhaving richten we onze pijlen met name op de parkeigenaren of de eigenaren van de 

individuele woningen, meer dan op de bewoners. 


