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Nota bij beantwoording kamervragen over het bericht 

´Veluws vakantiepark wil woonwijk worden (...)´ 

Aanleiding 

Er zijn schriftelijke vragen gesteld door het lid De Groot (VVD) over het 
bericht ‘Veluws vakantiepark wil woonwijk worden, maar dat mag niet: 
‘Onbegrijpelijk’’ Deze vragen werden ingezonden op 16 december 2022, 
met kenmerk 2022Z25443.   

Geadviseerd besluit 

Akkoord te gaan met verzenden van bijgevoegde beantwoording. 

Kern 

- Het lid De Groot vraagt aan de hand van een artikel over een 

vakantiepark naar uw beleid over vakantieparken. Op het park Maheki in 

Putten willen de eigenaars-bewoners een transformatie naar Wonen. De 

gemeente Putten houdt vast aan de recreatieve bestemming, omdat het 

park deel uitmaakt van een te vitaliseren recreatiecluster. 

- Het lid de Groot vraagt om een oordeel van u over de transformatie van 

het park Maheki en naar de uitvoering van zijn motie (Kamerstuk 32847, 

nr. 942).  

- U antwoordt dat u op meerdere manieren gemeenten die willen 

transformeren ondersteunt en faciliteert in het wijzigen van een 

bestemming naar Wonen. De afweging om al dan niet te transformeren, 

kan echter het beste lokaal genomen worden. 

- Daarnaast geeft u aan dat u de motie van lid de Groot uitvoert door een 

inventarisatie naar het potentieel aan te transformeren vakantieparken, 

die provincies momenteel vormgeven. U informeer de kamer eind Q1 over 

de uitkomsten van deze inventarisatie en doet dat in samenhang met een 

vervolgaanpak vakantieparken.   

Toelichting 

- De burgemeester van Putten is voorzitter van de Vitale VakantieParken 

Veluwe en neemt deel aan het Bestuurlijk Overleg vakantieparken. 

- De gemeente Putten hanteert een strikte koers t.o.v. permanente 

bewoning en transformatie.  

- Er is recent door één van de bewoners van het park Maheki ook een brief 

gestuurd aan het ministerie van BZK. Deze maatschappelijke 

correspondentie zal worden beantwoord na het uitgaan van deze 

beantwoording en daarbij zal dezelfde lijn worden aangehouden.  




