
 
 

 

Veluwe, maart 2022 

 

Geachte (in)formateur,  

 

De Veluwe is het sterkste regionale merk van Nederland, ons grootste natuurgebied én Nederlands 

meest populaire binnenlandse vakantiebestemming. Maar dat merk benutten kan alleen als we ons 

ook gezamenlijk hard maken voor de grote opgaven op de Veluwe. Samenwerking is noodzakelijk en 

met de Veluwe op 1-netwerksamenwerking hebben we die samenwerking de afgelopen jaren met 

elkaar vormgegeven. 

 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en u als informateur kunt aan de slag met de 

coalitievorming in uw Veluwse gemeente. Een cruciaal moment, ook voor de toekomst van de 

Veluwe op 1-samenwerking. Want samen staan we voor de vraag hoe we de Veluwe op 1- 

samenwerking verder brengen en structureel kunnen borgen. Hoe brengen we de samenwerking op 

een hoger plan, op zo’n manier dat gemeenten werk uit handen wordt genomen terwijl de 

zeggenschap bij de gemeente blijft? Dat doen we door te verbinden, koppelkansen te vinden en de 

Veluwe te positioneren op het landelijke toneel. En daarbij effectiviteit en efficiëntie na te streven. 

Alleen op die manier hebben we gezamenlijk baat bij het sterke merk. 

 

En daar hebben we u en uw onderhandelingspartners bij nodig. Om als samenwerking verder te 

gaan, is het immers noodzakelijk om onze samenwerking te borgen in gemeenteland. Idealiter zien 

we straks in alle gemeentelijke bestuursakkoorden het belang van de Veluwe én de Veluwse 

samenwerking terug. Voor een goede samenwerking is commitment van alle partijen noodzakelijk. 

De samenwerking is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, ook niet op het financiële vlak. Om de 

samenwerking te kunnen voortzetten en uitbouwen, is een hogere bijdrage vanuit de gemeenten 

nodig. Daarover komen we op een later moment bij u terug. Voor nu kunt u ons vooral helpen door 

de samenwerking een plek te geven in uw coalitieakkoord.   

 

Om ons verzoek kracht bij te zetten, bieden we u met dit schrijven ons position paper aan, waarin we 

uitleggen wat de Veluwe op 1-samenwerking brengt. U vindt in dat position paper ter inspiratie ook 

een eerste aanzet voor de coalitieakkoorden:  

 

Ons prachtige natuurgebied en toeristische toplandschap midden op de Veluwe trekt dagelijks 

duizenden bezoekers van heinde en verre. Als gemeente(n) op de Veluwe werken we samen om zowel 

de kostbare Veluwse natuurwaarden alsmede de ontwikkeling van toeristische economie mogelijk te 

maken. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zetten we in op voortzetting en verdieping van de 

samenwerking op de Veluwe, zoals vastgelegd in de VeluweAgenda 2030. Samen maken we de 

Veluwe. 

 

Aan u de vriendelijke vraag of u dit position paper en de voorzet zou willen delen en het onderwerp 

‘Veluwe samenwerking’ op de onderhandelingstafel zou willen leggen. Daarbij begrijpen we dat die 

gesprekken aan een formatietafel soms lang kunnen duren. Daarom sturen we ook wat Veluwse 

lekkernijen én vindt u op https://www.veluweop1.nl/stem-de-veluwe/ een kort filmpje waarin we 

een aantal belanghebbenden hebben gevraagd om onze oproep te steunen. Neem een wolfje en 

deel het belang van de Veluwe. 



 
 

 

Dit verzoek doen wij aan alle (in)formateurs van de gemeenten die betrokken zijn bij de Veluwe op 1-

samenwerking.  

 

Hoogachtend,  

 

Willem Bijleveld 

Voorzitter VeluweAlliantie 


