
 
 

 

Zet de Veluwe op 1!  

 

De Veluwe op 1-samenwerking. Een samenwerking die noodzakelijk is om het sterke merk Veluwe 

beter te benutten. Het is immers het meest sterke 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, 

bijvoorbeeld als het gaat over de balans tussen natuur en recreatie, en leefbaarheid en economie.  

 

De Veluwe op 1-samenwerking is een samenwerking van ondernemers en overheid, van provincie en 

gemeenten. En op die gemeente, specifiek op u als (aankomend) gemeenteraadslid of (nieuwe) 

wethouder, richt dit paper zich. 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 u werk uit handen wordt genomen terwijl de zeggenschap en 

regie bij u als 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 ons sterke merk. 

 

Agenderen: Inspireren en aanjagen 

Alle Veluwse gemeenten willen de Veluwse natuur, economie en samenleving behouden en 

versterken. De Veluwse gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol op tal van terreinen: 

natuurbehoud, toerisme, woningbouw of stikstofreductie. Opgaven die de gemeentegrenzen 

overstijgen en waarvan de complexiteit alleen maar toeneemt. Temeer nu de komende jaren 

essentieel worden voor de Veluwe met een aanstaande miljardeninvestering in natuurherstel door 

een nieuw kabinet, door grote opgaven als  stikstof én door een groeiende toerismebranche. De 

Veluwe-op-1 samenwerking heeft daarbij de belangen van de Veluwe als geheel in beeld en heeft die 

overkoepelende Veluwse opgaven uitgewerkt in de VeluweAgenda 2030. Een agenda die is gericht 

op behoud en herstel van natuur en het bieden van kwalitatieve recreatie, met aandacht voor de 

bewoners. En die noodzakelijk is met het oog de vele opgaven waar we met de Veluwe voor staan: 

de biodiversiteit blijft achteruit gaan, de stikstofdepositie op het gebied is veel te hoog, de 

recreatiedruk op de Veluwe wordt groter, de bereikbaarheid van dorpskernen, attracties, activiteiten 

en verblijf is onder de maat.  

 

Als Alliantie staan we sterker en is het veel gemakkelijker om als inspirator en aanjager de Veluwe te 

agenderen bij (omliggende) gemeenten, provincies en het Rijk. Dat is ook gebleken in de afgelopen 

jaren. Zo hebben we in het voorjaar van 2020 na uitvoerige inspanningen vanuit Veluwe op 1 en het 

programma Vitale Vakantieparken de Regiodeal Veluwe toegekend gekregen. Dat is een 

Rijkserkenning voor de Veluwse samenwerking en geeft ons de mogelijkheden onze 

uitvoeringsagenda versneld uit te voeren. Dat gaat om een bedrag van € 12,5 miljoen van het Rijk 

plus aanvullende cofinanciering vanuit de provincie Gelderland waarmee in totaal een omzet van 

bijna € 44 miljoen euro is gemoeid. Natuurlijk bundelen we ook weer onze krachten om als Veluwe 

een nieuwe Regiodeal voor elkaar te krijgen.  

 

De gezamenlijke agendering vertaalt zich ook in andere deals, bijdragen en subsidies die de 

afgelopen jaren zijn binnengehaald. Vanuit de provincie gaat het om een bedrag van ruim € 6 miljoen 

voor ons meerjarig uitvoeringsprogramma. Voor het regioplan Veluwe Remembers heeft de 



 
 

provincie een bedrag van € 1 miljoen in 2020 beschikbaar gesteld en het Vfonds € 200.000. Met die 

twee bedragen opgeteld zijn er voor dat regioplan 40 grotere en 130 kleine projecten ondersteund, 

waaronder bijvoorbeeld het informatiecentrum Apeldoornsche Bosch. Ook is onlangs voor het 

Masterplan IIsselvallei additionele financiering via het stimuleringsfonds toegekend.  

Voor ons partnerprogramma Vitale Vakantieparken geldt dat de afgelopen jaren meer dan 20 miljoen 

euro extra naar de Veluwse vakantieparken is gehaald. Van de provincie Gelderland voor de 

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken, van het Rijk en de provincie voor de Regiodeal 

Veluwe, van het Rijk voor het project Ariadne en voor projecten vanuit de nationale Actie-agenda 

Vakantieparken. Dit naast de investeringen die door de gemeenten zelf zijn gedaan natuurlijk. 

Ontzorgen: efficiency creëren zonder bevoegdheden uit handen te nemen 

Naast agenderen, creëert de samenwerking ook efficiency door bepaalde overkoepelende Veluwe-

aspecten uit handen te nemen, zonder dat u daarbij de beslissingsbevoegdheid verliest. Het gaat dan 

om het in stand houden en versterken van natuur, landschap en erfgoed, de excellente gastvrijheid 

in een gezonde vrijetijdseconomie en de betrokkenheid van bewoners. Daarbij is het uitgangspunt 

dat er geen bevoegdheden worden overgenomen. Voor activiteiten die uw gemeentegrenzen of u 

financieel raken, leggen we besluiten aan u voor en houdt u de regie. Tegelijkertijd wordt er wél 

ontzorgd. Dat is efficiënt en levert schaalvoordeel op, juist ook op het personele vlak in een tijd van 

hoge werkdruk en personeelsschaarste.  

 

Concreet kunt u dan denken aan de ontwikkeling van onze vijf ‘Poorten van de Veluwe’, waar 

Nunspeet er één van is. Het huidige transferium in Nunspeet ondergaat de komende jaren een 

upgrade, zodat het een gastvrije ontvangstlocatie wordt en een startpunt om de Veluwe op een 

duurzame manier te bezoeken. Verder is er het Routebureau Veluwe. Dat Routebureau houdt zich 

bezig met de totstandkoming van routes en kaarten en de komst van een wandel- en ruiter- en men- 

en mountainbikenetwerk, en zorgt daarbij voor bebording, digitalisering en duurzame 

instandhouding. Concreet betekent dit dat er inmiddels 600 kilometer Ruiter- en Mennetwerk 

Veluwe is aangelegd, 60 kilometer Mountainbikenetwerk en 225 kilometer Wandelnetwerk. De 

komende jaren volgt nog een forse uitbreiding en het bestaande fietsknooppuntensysteem wordt 

met thematische routes verrijkt. Daarnaast kunt u denken aan de bezoekersmonitor van Visit 

Veluwe, waarmee we monitoren hoe we bezoekers het beste kunnen spreiden. Ook aan duurzame 

mobiliteit wordt gedacht. Zo plaatsen we laadpalen voor elektrische auto’s in samenwerking met 

ParkNCharge en zetten we in 2021 de coöperatie Veluwe DeelFiets op met verschillende Veluwse 

ondernemers voor een netwerk van deelfietsen.  

 

Ondersteuning is noodzakelijk, juist nu 

Om deze agenda ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en u als gemeenten die ontzorging te 

kunnen bieden, is ondersteuning aan de samenwerking cruciaal. Het is een investering die bij uw 

verantwoordelijkheid hoort. Als Alliantie gezamenlijk hebben we meer invloed. Maar dat vraagt om 

een inzet van iedereen om ons ook als gezamenlijke alliantie te blijven organiseren, alleen dan 

kunnen we effectief werken aan de Veluwe. We kunnen het ons niet veroorloven om de 

samenwerking als vrijblijvend te beschouwen en hebben uw steun daarbij nodig, ook op het 

financiële vlak. En dat brengt ons op de actualiteit.   

 

Gemeenten staan aan de vooravond van coalitievorming. Als samenwerking willen we ook na die 

coalitievorming verder! En daarvoor is het noodzakelijk om de samenwerking te borgen in 



 
 

gemeenteland. Idealiter zien we straks in alle gemeentelijke bestuursakkoorden het belang van de 

Veluwe én de Veluwse samenwerking terug. Een eerste aanzet:  

 

“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.” 

 


