IDEEFASE

PLANVORMING

UITVOERING

3-001 Vitale verblijfsrecreatie – Versterking kwaliteit grotere voorzieningen
Het idee
De vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Noord-Limburg staat onder druk. De gemeente wil inzetten
op het vitaliseren van bestaande recreatieve verblijfsvoorzieningen, zoals campings en
bungalowparken. Door met ondernemers in gesprek te gaan en gebruik te maken van instrumenten
van de provincie Limburg en de regio Noord-Limburg willen we de kwaliteit van de voorzieningen
vergroten, wat kan bijdragen aan toename van het aantal overnachtingen. Ook wil de
gemeente nieuwe ondernemers, die toegevoegde kwaliteit leveren en nieuwe
markten aanboren, faciliteren om zicht te vestigen in het gebied.

Het waarom van het idee
Uit recent onderzoek van de provincie Limburg blijkt dat de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in
Noord-Limburg onder druk staat. Op regionaal niveau wordt sterk ingezet op het vitaliseren van de
verblijfsrecreatie. In de gemeente Gennep vertaalt zich dat naar onder andere een aanpak voor
ondernemers in grote verblijfsvoorzieningen. De gemeente Gennep beschikt over enkele
verblijfsrecreatieve parken, die ook in de toekomst van belang zullen zijn voor ons toeristischrecreatieve product. Gezien het aantal overnachtingen is Center Parcs Het Heijderbos de grootste en
belangrijkste speler.
Zowel de provincie als de regio Noord-Limburg bieden instrumenten aan om ondernemers te
ondersteunen bij het vitaliseren van de voorzieningen. De gemeente wil enerzijds met bestaande
ondernemers in gesprek gaan over de toekomst en waar mogelijk meedenken over duurzame
ontwikkelingen. Bij nieuwe initiatieven sturen we middels een ontwikkelkader op het toevoegen van
kwaliteit en het inzetten op nieuwe markten. Met Center Parcs het Heijderbos zetten we in op een
duurzame relatie. Ook willen we nieuwe ondernemers faciliteren om zich te vestigen in het gebied.
Impact
Vitalere voorzieningen voor verblijfsrecreatie in de gemeente Gennep, dragen bij aan de verbetering
van de kwaliteit van ons toeristisch-recreatief product. Op langere termijn zal dit zorgen voor een
toename in het aantal overnachtingen.
Met name de vitaliteit van Center Parcs het Heijderbos heeft een behoorlijke impact op het aantal
overnachtingen in de gemeente Gennep. Center Parcs heeft reeds aangegeven binnen nu en drie jaar
aan de slag te willen met een vitaliseringsslag op het park. Dit is van belang om de positie van een van

GEBIEDSOVERSTIJGEND
PROGRAMMALIJN VERBLIJFSRECREATIE

1/3

best lopende vakantieparken van Nederland te behouden. Als gemeente hebben wij hierin een
faciliterende rol.
Waar moeten we rekening mee houden?






Uit gesprekken met de grotere ondernemers blijkt dat er behoefte is aan meer dagrecreatief
aanbod. Nieuw dagrecreatief aanbod zou kunnen zorgen voor een impuls in het aantal
overnachtingen. Het is dan ook zaak om samen met deze ondernemers in gesprek te gaan over
mogelijk dagrecreatief aanbod.
Indien er sprake is van ongewenst gebruik van verblijfsrecreatie (o.a. permanente bewoning) is de
gemeente Gennep genoodzaakt om over te gaan tot handhaven.
Wat betreft Center Parcs het Heijderbos dient de gemeente er rekening mee te houden dat het
een onderdeel vormt van de Pierre et Vacances Groupe, gevestigd in Frankrijk. Het vastgoed is
niet in eigendom van de Pierre et Vacances Group van vastgoedbedrijf Blackstone Group.
Als gemeente staan we open voor nieuwvestiging van kwalitatief goede verblijfsrecreatie.
Hiervoor zullen we gebruik maken van het regionale ontwikkelkader.

Welke partijen zijn/worden betrokken bij het idee
De volgende partijen zijn nodig voor de realisering van het project:
- Verblijfsrecreatieve bedrijven in Gennep
- Recron
- Koninklijk Horeca Nederland
- Provincie Limburg
- Regio gemeenten
Activiteiten
Om te komen tot vitalisering van bestaande verblijfsrecreatie is het belangrijk om in contact te komen
met ondernemers en het gesprek aan te gaan over wat er speelt op hun bedrijf. Daarbij gaan we uit
van de “één park, één plan-gedachte”. Op basis van de toekomstplannen van de ondernemer kan
gekeken worden naar de mogelijke inzet van instrumenten vanuit de provincie of de regio NoordLimburg. Het gaat om een oriënterend gesprek, waarbij de gemeente de mogelijkheden schets voor
ondersteuning rondom vitalisering. Ondernemers zijn aanzet voor uitvoering en investeringen.
Om te komen tot vitale verblijfsrecreatie zetten we sterk in op de mogelijkheden uit het regionale
actieprogramma vrijetijdseconomie Noord- Limburg en de stimuleringsregelingen van de Provincie
Limburg. Daarbij horen de volgende mogelijkheden:
- Het toetsen van nieuwe en uitbereidingsinitiatieven aan het regionale ontwikkelkader: Om het
verder doorzetten van een over aanbod in de verblijfsrecreatie te voorkomen maken we gebruik
van het ontwikkelkader van de regio Noord- Limburg. Nieuwe en uitbereidingsinitiatieven worden
getoetst aan het ontwikkelkader. Daarnaast is er een bijbehorende handleiding voor nieuwe- en
uitbereidingsinitiatieven beschikbaar voor de ondernemer. Dit helpt de ondernemer om te komen
tot een innovatief plan dat aansluit op de ambities van de regio en de vraag van de toerist.
- Inzet van de vitaliteitsmanager: De vitaliteitsmanager kan met ondernemers in gesprek om na te
denken over de toekomst van de accommodaties en indien noodzakelijk de ondernemer te
begeleiden in dit traject.
- Het inzetten van een “Expert”: de provincie Limburg werkt met vouchers, door de inzet van een
voucher kan een ondernemer een expert in de hand nemen die helpt bij een specifiek probleem.
Deze voucher vergoed tot een maximum van 75% op een bijdrage tot €2.500. Hierbij kan men
denken aan een coaching traject, specialistisch advies, deelname aan cursussen, het schrijven van
een marketing-, communicatie- of businessplan.
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-

Kruisbestuiving tussen ondernemers: als gemeenten faciliteren we ondernemers om elkaar te
inspireren, professionaliseren en verbeteren. We brengen Gennepse ondernemers met elkaar in
contact. Tijdens dit contact zetten we in op het delen van kennis en het concreet aangaan van
samenwerkingsverbanden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de regeling tot het
stimuleren van productmarkt combinaties van de provincie Limburg. Hier ontstaan ook kansen
voor nieuw dagrecreatief aanbod.

Kosten
Kosten afhankelijk van de bijdrage van de provincie. Het idee vormt ook onderdeel van het
gemeentelijke budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het regionale actieprogramma
Vrijetijdseconomie.
Rol van het college
-

Commitment uit spreken voor verrijking van het project; en
In principe middelen beschikbaar te stellen op het moment dat helder is om wat voor
middelen het gaat.

Rol van de gemeenteraad
-

Commitment uit spreken voor verrijking van het project; en
In principe middelen beschikbaar te stellen op het moment dat helder is om wat voor
middelen het gaat.
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3-002 Potentiële locaties ontwikkeling verblijfsrecreatie
Het idee
Verschillende locaties binnen de gemeente Gennep bieden kansen voor gebiedsontwikkeling gericht
op verblijfsrecreatie, wat zou kunnen bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van het gebied. Het
idee is om een aantal van deze locaties te identificeren en eventuele (particuliere) initiatieven
gericht op verblijfsrecreatie te faciliteren. Te denken valt aan de gebieden rond het zuidereiland, de
Gennepermolen, de steenfabriek Milsbeek en het terrein van Dichterbij in Ottersum.

Het waarom van het idee
Gebiedsontwikkeling gericht op verblijfsrecreatie kan bijdragen aan het toeristisch-recreatieve
product in de gemeente Gennep. Een aantal locaties binnen de gemeente hebben potentie voor het
ontwikkelen van verblijfsrecreatie. Deze locaties zijn zowel in particulier eigendom als in eigendom
van de gemeente. Te denken valt hierbij aan:
- Kansen rondom het zuidereiland
- Gebied de Gennepermolen
- Steenfabriek Milsbeek
- Terrein Dichterbij Ottersum
Mocht er op een van deze locaties ideeën ontstaan rondom het realiseren van verblijfsrecreatie, dan
zullen wij als gemeente daar waar mogelijk faciliteren. Deze locaties lenen zich eveneens voor
mogelijke gebiedsontwikkelingen op het gebied van dagrecreatie (zie ook programmalijn 4).
Impact
Aanvullende voorzieningen in de verblijfsrecreatie, kunnen leiden tot een toename van het aantal
overnachtingen in de gemeente Gennep, evenals de bestedingen. Deze toeristische ontwikkeling
draagt bij aan de vrijetijdseconomie in de gemeente Gennep.
Waar moeten we rekening mee houden?




Het is belangrijk om te zorgen voor een combinatie van de juiste functies bij een mogelijke
gebiedsontwikkeling.
Om te voorkomen dat deze ontwikkeling leidt tot “meer van hetzelfde”, is het belangrijk om
inzicht te hebben in verschillende doelgroepen en hierop in te zetten.
We dienen rekening te houden met het beleid en de regelgeving rondom het realiseren van
verblijfsrecreatie.
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3-003 Vitale verblijfsrecreatie – Versterking kwaliteit kleinere voorzieningen
Het idee
De vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Noord-Limburg, waaronder kleinschalige voorzieningen zoals
mini-campings en bed- & breakfasts , staat onder druk. De gemeente wil inzetten op het vitaliseren
van deze kleinschalige verblijfsvoorzieningen. Door met ondernemers in gesprek te gaan en gebruik
te maken van instrumenten van de provincie Limburg en de regio Noord-Limburg willen we de
kwaliteit van de voorzieningen vergroten, wat kan bijdragen aan toename van het aantal
overnachtingen. Ook wil de gemeente nieuwe initiatieven, die toegevoegde kwaliteit leveren en
nieuwe markten aanboren, faciliteren.

Het waarom van het idee
Uit recent onderzoek van de provincie Limburg blijkt dat de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in NoordLimburg onder druk staat. Op regionaal niveau wordt sterk ingezet op het vitaliseren van de
verblijfsrecreatie. In de gemeente Gennep vertaalt zich dat naar onder andere een aanpak voor
ondernemers in kleinschalige verblijfsvoorzieningen (campings, minicampings, bed-and-breakfast etc.).
Deze kleinere accommodaties zullen ook in de toekomst van belang zijn voor ons toeristisch-recreatieve
product.
Zowel de provincie als de regio Noord-Limburg bieden instrumenten aan om ondernemers te
ondersteunen bij het vitaliseren van de voorzieningen. De gemeente wil enerzijds met bestaande
ondernemers in gesprek gaan over de toekomst en waar mogelijk meedenken over duurzame
ontwikkelingen. Ook willen we nieuwe ondernemers faciliteren om zich te vestigen in het gebied.
Impact
Vitalere voorzieningen voor verblijfsrecreatie in de gemeente Gennep, dragen bij aan de verbetering
van de kwaliteit van ons toeristisch-recreatief product. Op langere termijn zal dit zorgen voor een
toename in het aantal overnachtingen. Door bij het stimuleren van nieuwe initiatieven uit te gaan van
een ontwikkelkader en in te zetten op toegevoegde kwaliteit (meerwaarde) en het inzetten (aanboren)
van nieuwe markten kan het aantal overnachtingen verder vergroot worden.
Waar moeten we rekening mee houden?
-

Indien er sprake is van ongewenst gebruik van verblijfsrecreatie, denk daarbij aan permanente
bewoning, is de gemeente Gennep genoodzaakt om over te gaan tot handhaven.
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-

Als gemeente staan we open voor nieuwvestiging van kwalitatief goede verblijfsrecreatie. Hiervoor
zullen we gebruik maken van het regionale ontwikkelkader.

Welke partijen zijn/worden betrokken bij het idee
De volgende partijen zijn nodig voor de realisering van het project:
- Kleinschalige verblijfsrecreatieve ondernemers Gennep
- Recron
- Koninklijk Horeca Nederland
- Provincie Limburg
- Regio gemeenten
Activiteiten
Om te komen tot vitalisering van bestaande verblijfsrecreatie is het belangrijk om in contact te komen
met ondernemers en het gesprek aan te gaan over wat er speelt op hun bedrijf. Op basis van de
toekomstplannen van de ondernemer kan gekeken worden naar de mogelijke inzet van instrumenten
vanuit de provincie of de regio Noord-Limburg. Het gaat om een oriënterend gesprek, waarbij de
gemeente de mogelijkheden schets voor ondersteuning rondom vitalisering. Ondernemers zijn aanzet
voor uitvoering en investeringen.
De gemeente zal sterk inzetten op de mogelijkheden uit het regionale actieprogramma
vrijetijdseconomie Noord- Limburg en de stimuleringsregelingen van de Provincie Limburg. Daarbij
horen de volgende mogelijkheden:
- Het toetsen van nieuwe en uitbreidingsinitiatieven aan het regionale ontwikkelkader: Om het
verder doorzetten van een over aanbod in de verblijfsrecreatie te voorkomen maken we gebruik
van het ontwikkelkader van de regio Noord- Limburg. Nieuwe- en uitbereidingsinitiatieven worden
getoetst aan het ontwikkelkader. Daarnaast is er een bijbehorende handleiding voor nieuwe- en
uitbereidingsinitiatieven beschikbaar voor de ondernemer. Dit helpt de ondernemer om te komen
tot een innovatief plan dat aansluit op de ambities van de regio en de vraag van de toerist.
- Inzet van de vitaliteitsmanager: De vitaliteitsmanager kan met ondernemers in gesprek om na te
denken over de toekomst van de accommodaties en indien noodzakelijk de ondernemer te
begeleiden in dit traject.
- Het inzetten van een “Expert”: de provincie Limburg werkt met vouchers, door de inzet van een
voucher kan een ondernemer een expert in de hand nemen die helpt bij een specifiek probleem.
Deze voucher vergoedt tot een maximum van 75% op een bijdrage tot €2.500. Hierbij kan men
denken aan een coachingtraject, specialistisch advies, deelname aan cursussen, het schrijven van
een marketing-, communicatie- of businessplan.
- Kruisbestuiving tussen ondernemers: als gemeenten faciliteren we ondernemers om elkaar te
inspireren, professionaliseren en verbeteren. We brengen Gennepse ondernemers met elkaar in
contact. Tijdens dit contact zetten we in op het delen van kennis en het concreet aangaan van
samenwerkingsverbanden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de regeling tot het stimuleren
van productmarkt combinaties van de provincie Limburg.
Kosten
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de kosten in beeld te brengen. Daarnaast zijn de kosten
afhankelijk van de bijdrage van de provincie. Het idee vormt ook onderdeel van het gemeentelijke
budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het regionale actieprogramma Vrijetijdseconomie.

GEBIEDSOVERSTIJGEND
PROGRAMMALIJN VERBLIJFSRECREATIE

2/3

Rol van het college
-

Commitment uit spreken voor verrijking van het project; en
In principe middelen beschikbaar te stellen op het moment dat helder is om wat voor middelen
het gaat.

Rol van de gemeenteraad
-

Commitment uit spreken voor verrijking van het project; en
In principe middelen beschikbaar te stellen op het moment dat helder is om wat voor middelen
het gaat.
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3-004 Camperplaatsen
Het idee
Momenteel kent de gemeente Gennep 15 camperplaatsen, verdeeld over drie locaties. De bezetting
van de huidige camperplaatsen is hoog en de vraag neemt toe. De gemeente wil inzetten op het
uitbreiden van het aantal camperplaatsen. Om tegemoet te komen aan de verschillende wensen –
veel of weinig voorzieningen – van diverse groepen ‘camperaars’ wil de gemeente in gesprek gaan
met bestaande toeristische ondernemers, om te kijken of er aanvullende camperplaatsen
gerealiseerd kunnen worden.

Het waarom van idee
De huidige camperplaatsen in de gemeente Gennep, verdeeld over drie locaties, worden goed
bezocht. De vraag naar camperplaatsen – een plek waar een ‘camperaar’ maximaal drie keer 24 uur
mag verblijven – neemt toe. Begin 2018 wordt het beheer van de huidige camperplaatsen uitbesteed
aan derden. De gemeente wil echter voldoen aan de toenemende vraag naar camperplaatsen en wil
daarvoor in overleg met bestaande toeristische ondernemers.
Impact
Voorzieningen voor camperplaatsen spreekt een specifieke groep toeristen aan. Via dit projectidee
wordt een andere doelgroep aangesproken dan toeristen die overnachten op de ‘reguliere markt’,
waardoor dit initiatief zal leiden naar een groei van het aantal bezoekers aan de regio, wat weer
bijdraagt aan een toename in het aantal toeristische bestedingen.
Waar moeten we rekening mee houden?
Ten eerste dienen we rekening te houden met het beleid en de regelgeving rondom camperplaatsen.
Ten tweede is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende behoeften van
verschillende doelgroepen. Uit recent onderzoek van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) blijkt
dat camperaars te verdelen zijn in drie groepen:
1) 35% wil niet op een camping overnachten en zal altijd naar een vrije of speciaal aangewezen
plaats zoeken. Zij accepteren het ongerief van matige of zelfs ontbrekende faciliteiten. Het gevoel
van ultieme vrijheid is veelal overheersend;
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2) 35% geeft de voorkeur aan een camping, die vaak het einddoel van de dagreis vormt. De
faciliteiten en veiligheid die een camping biedt, worden gewaardeerd en de kosten en beperkte
toegangs- en openingstijden van de camping worden geaccepteerd;
3) 30% heeft een specifieke voorkeur. De voorzieningen, de prijs/kwaliteitverhouding en de ligging
zijn hierbij doorslaggevend.
Welke partijen zijn/worden betrokken bij het idee
De volgende partijen zijn nodig voor de realisering van het project:
- Verblijfsrecreatieve ondernemers Gennep
- Recron
- Nederlanse Kampeerauto Club (NKC)
Activiteiten
De rol van de gemeente is het bepalen van beleid en het faciliteren van initiatiefnemers. In het kader
van dit project zal de gemeente Gennep in ieder geval de volgende activiteiten moeten ondernemen:
- Wijziging van gratis camperplaatsen naar betaalde plaatsen die beheerd worden door derden.
- Realiseren van vijf extra camperplaatsen bij restaurant De Diepen.
- Vanaf medio 2018: in overleg gaan met lokale ondernemers over de mogelijke aanleg van
extra camperplaatsen.
Kosten
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de kosten in beeld te brengen; de kosten voor het traject
worden nog nader uitgewerkt.

Rol van het college
-

Commitment uit spreken voor verrijking van het project.

Rol van de gemeenteraad
-

Commitment uit spreken voor verrijking van het project.
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3-005 Verblijfsrecreatie De Diepen
Het idee
Restaurant De Diepen aan de voet van de St. Jansberg biedt niet alleen horeca, maar is ook een
camperplaats en een toeristische overstapplaats waar veel wandel- en fietsroutes starten. De
eigenaren willen de accommodatie uitbreiden met een recreatievijver, enkele boerenkamers en
trekkershutten. De gemeente Gennep ziet dit als een welkome aanvulling op de huidige
verblijfsrecreatieve voorzieningen. De gemeente Gennep wil dit initiatief ondersteunen en waar
nodig en mogelijk faciliteren.

Het waarom van het idee
Restaurant De Diepen aan de voet van de St. Jansberg biedt op dit moment horecavoorzieningen en
enige verblijfsmogelijkheden via een aantal camperplaatsen. De parkeerplaats van het restaurant is
eigenlijk een toeristische overstapplaats waar veel wandel- en fietsroutes starten.
De eigenaren van het restaurant hebben de ambitie om de accommodatie uit te breiden en zo meer
toeristische overnachtingen te genereren. Door het aanleggen van een recreatievijver, enkele
boerenkamers en enkele trekkershutten hoopt de eigenaar meer bezoekers te trekken.
Impact
Het initiatief – het realiseren van hutten en de kamers – vormt een welkome aanvulling op bestaande
verblijfsvoorzieningen in de gemeente Gennep. Indien goed uitgevoerd zal het initiatief zowel
financieel als promotioneel een positieve impact hebben voor zowel de eigenaar als de gemeente
Gennep. Het zal er toe leiden dat er meer overnachtingen in de gemeente plaatsvinden, wat zal
leiden tot meer bestedingen in Gennep en omgeving. Bovendien past het initiatief uitstekend in de
streven om het gebied Sint Jansberg en Koningsven/De Diepen voor inwoners en bezoekers meer
beleefbaar te maken.
Waar moeten we rekening mee houden?
Gezien de ligging van De Diepen in een natuurgebied, is het belangrijk om te zorgen voor een goede
inpassing van de accommodatie in het landschap. Ook is het van belang om bij de realisering van dit
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idee rekening te houden met de plannen om in/bij De Diepen een goed ingerichte toeristische
overstapplaats te creëren.
Welke partijen zijn/worden betrokken bij het idee
De volgende partijen zijn nodig voor de realisering van het project:
- De eigenaar van de accommodatie
- Teunesen Zand en Grind
- Gemeente Gennep
- Natuurmonumenten
Actieplan
Dit projectidee is in eerste instantie een particulier initiatief. De rol van de gemeente in deze is het
toetsen van het initiatief en indien mogelijk faciliteren van de initiatiefnemer. In het kader van dit
project zal de gemeente Gennep rekening moeten houden met de volgende activiteiten:
- voorspoedig doorlopen vergunningentraject
- gezamenlijk bespreken meekoppelkansen met genoemde partijen
Kosten
Dit project is een particulier initiatief. De te maken kosten komen voor rekening van de ondernemer.
Als de gemeente aanvullende voorzieningen wil, komen die voor rekening van de gemeente.
Rol van het college
-

De benodigde vergunningen verlenen;
Het faciliteren van mee- koppel kansen.

Rol van de gemeenteraad
-

Kennis nemen van het initiatief van deze ondernemers

Impressie te bouwen recreatie-appartementen met groepsaccommodatie
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3-006 Initiatief Rhulenhof EcoVillage
Het idee
Een groep initiatiefnemers wil de zeer succesvolle, maar in 2009 gesloten Rhulenhof Tuinen tussen
Ottersum en Ven-Zelderheide nieuw leven inblazen. Het plan is veelomvattend en kan de gemeente
Gennep op de (toeristische) kaart zetten. In het plan worden de opgebloeide tuinen het decor voor
o.a. cursussen, een restaurant met organische voeding en ecologische accommodatie voor toeristen.
Dit ‘Rhulenhof Ecovillage’ zal een nieuwe doelgroep aanspreken en zal nauw verbonden zijn met de
omgeving en bijvoorbeeld lokale werkgelegenheid. De gemeente wil dit plan ondersteunen en daar
waar nodig faciliteren.

Het waarom van het idee
Tussen Ottersum en Ven-Zelderheide liggen de Rhulenhof Tuinen. Een bijzonder botanisch park van 4
hectare, dat tussen 1988 en 2009 publiek toegankelijk was en jaarlijks meer dan tienduizend
bezoekers naar Gennep trok. Sinds de sluiting in 2009 zijn de tuinen vereenvoudigd en vinden er geen
wetenschappelijke en culturele bijeenkomsten meer plaats.
Een netwerk van deelnemers ziet nu mogelijkheden om op deze locatie – opnieuw – een bijzonder en
ecologisch vakantiepark te realiseren. Het zal gaan om familierecreatie met spannende belevenissen
voor jong en oud, om high-tech en innovatieve duurzaamheid verbinden met levende natuur en
bloeiende tuinen. Het domein zal haar deuren heropenen onder de naam “Rhulenhof EcoVillage”. De
botanische tuinen worden hersteld, vernieuwd en uitgebreid, onder andere met een moestuin met
organische groenten, fruit en kruiden. Er komen ecologische vakantieverblijven en een restaurant
met organische voeding. Ook zullen er cursussen en activiteiten georganiseerd worden.
Impact
Het netwerk stelt zich ten doel om een nieuwe vorm van recreatie te creëren met een hoge
attractiewaarde en krachtig regionaal concurrentievermogen. Er wordt een programmatische aanpak
gevolgd. Dat wil zeggen dat er bij de ontwikkeling in de breedte rekening wordt gehouden met
onderwerpen als lokale werkgelegenheid, en naamsbekendheid en publiciteit. Hiermee levert het
initiatief ook een positieve bijdrage aan het nationale en internationale imago van Gennep.
Het initiatief zet in op een nieuwe doelgroep toeristen. De focus ligt met name op de toerist en
recreant die opzoek is naar een nieuwe vorm van overnachten. Het initiatief sluit daarmee aan bij
zowel de regionale ambities op het gebied van vrijetijdseconomie, evenals bij de lokale ambities en
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brengt zo een grote meerwaarde aan het toeristisch-recreatief product van Gennep en draagt
daarmee bij aan de versterking van de vrijetijdseconomie.
Welke partijen zijn/worden betrokken bij het idee
De volgende partijen zijn nodig voor de realisering van het project:
- Initiatiefnemer
- Omliggende ondernemers
- Gemeente Gennep
- Provincie Limburg
Activiteiten
Het idee en de uitvoering van dit initiatief zijn in particuliere handen. Momenteel bevindt dit initiatief
zich in voorbereiding op de bestemmingsplan procedures. Het initiatief zal behandeld worden in de
regiekamer en zal regionaal afgestemd worden.
Kosten
Dit project is een particulier initiatief. De kosten zijn voor de initiatiefnemer.
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