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De presentatie bestaat uit 
• Toelichting op processen (sheet 2-5) 

• Behandeling van uw vragen 
– Terugkoppeling Ankerwaarden sessie (sheet 6-8) 
– SWOT analyse door de projectgroep uitgevoerd (sheet 9-12) 
– Onderzoek van het recreatief Laadvermogen (sheet 13 + actuele info) 
– Traject Business Openers (sheet 14-17) 
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Procedure aanvraag 
• Januari 2013: aangepaste regeling 'aanwijzing Nationale 

Parken‘. 
• Wet Natuurbescherming: de minister wijst een gebied aan op 

verzoek van Gedeputeerde Staten. 
• Min EZ: Business case is onderbouwing bij aanvraag. 
• 27 november 2014: amendement Jacobi/van Veldhoven. 

– Februari 2015: Min EZ benoemd PD Nationale Parken. 
– Wat betekent dit voor aanvraag Oostvaardersplassen? 
– ???? 
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Procedure intern 
• April afronding Business case 
• Stuurgroep: Aanbieden aan GS en directie SBB 
• Streven: 

– 13 mei beeldvormend commissie  
– 3 juni opinie ronde 
– 1 juli besluitvorming 

• Parallel aanvraag voorbereiden en besluitvorming bij SBB 
• September GS dient aanvraag in. 
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En dan nu: 
• Uw vragen nav de vooraf aangeboden sheets 

– Terugkoppeling Ankerwaarden sessie 
– SWOT analyse door de projectgroep uitgevoerd  
– Onderzoek van het recreatief Laadvermogen  
– Traject Business Openers 
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Ankerwaarden sessie 
• Associatief 
• De uitkomst is 

als wordle 
weergegeven.  
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Ankerwaarden sessie: de oogst 



8 

Ankerwaarden sessie 
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SWOT analyse 
• Op basis van  

– toeristisch recreatieve informatie Flevoland breed van prov. Flevoland  
– gebieds-specifiek van SBB.  
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SWOT: de Analyse 
strengths weaknesses

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Gebied 
Oostvaarders 
potentie voor 
buitenlandse 
toeristen

OVP ligt 
gunstig ten 
opzichte van 
de Randstad

Hollandse 
Hout kan meer 
op natuur 
OVP gaan 
lijken

Nu al 
toeristen uit 
buurlanden 
België, 
Duitsland, 
Engeland

OVP heeft 
voor NL 
onderschei-
dend 
natuuraanbod

Aanbod 
excursies in 
afgesloten 
gebied kan 
vraag niet aan

hoge 
recreatiedruk in 
Oostvaarders in 
het weekend

ontwikkelruimte 
schaars voor 
recreatieaanbod 
in NP OVP

infra ontbreekt 
in gebied 
(wegen, 
nutsvoorzie-
ningen)

de unieke 
natuur van de 
OVP is 
slecht 
ontsloten

oppportinuties

1

trad.doelgroepen 
veranderen van alleen 
gezinnen naar multigene-
ratie en seizoensverbre-
ding door vergrijzing + + + + + - - - - -

2

Toename van 
buitenlandse toeristen 
komende jaren ++ ++ + ++ ++ - - -- - -

3

belang regionaal 
toeristische 
internetportals neemt toe + 0 0 + + - + 0 0 +/-

4

stijgende vraag naar pure, 
duurzame producten en 
diensten + 0 + + ++ 0 0 0 + 0

5

Goede gebiedsontwikkel-
mogelijkheden 
(Gemeenten willen 
randzones ontwikkelen, 
Floriade, Markerwadden 
en Airport Lelystad) ++ + ++ + + + +/- + ++ ++

threats

1

Flevoland neemt (zeer) 
bescheiden plek ik als 
Nederlands 
vakantiebestemming + +/- 0 + + - - - - --

2

Natuurminnende 
doelgroep 
ondervertegenwoordigd in 
recreatie in Flevoland 0 +/- + 0 +/- -- -- -- - --

3

Niet-bezoekers Flevoland 
zien provincie als 
dagbestemming en 
missen cultureel aanbod 0 +/- + 0 +/- - -- -- - --

4

Markt verblijfsrecreatie 
verzadigd. Bungalows 
alleen nog perspectief op 
A-locaties +/- +/- + +/- + 0 0 - -- -

5

Dagrecreatie 
vechtmarkt;vraagt 
voortdurend investeringen + + + + + -- - - -- -
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SWOT de kansrijke elementen 
De diverse positieve gebiedsontwikkelingen zoals: 
• Hollandse Hout,  
• Almere/buitengebied (gebied Oostvaarders),  
• de ontbrekende infrastructuur voor verblijfsrecreatie,  
• de slecht ontsloten unieke natuur van de OVP. 
Bedienen buitenlandse toeristen vanuit : 
• gunstig ten opzichte van Randstad,  
• Almeerse kant goed bereikbaar met OV,  
• er komen al toeristen (België, Duitsland en Engeland), 
• het NP OVP heeft een onderscheidend natuuraanbod ten opzichte van de rest 

van Nederland. 
Het onderscheidende natuuraanbod leent zich uitstekend voor pure, duurzame 
initiatieven op recreatiegebied. 
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SWOT te versterken elementen 
Algemeen Flevolands: 
• Slechte associaties van de niet-bezoekers  
• ondervertegenwoordiging natuurminnende doelgroep  
Negatief versterkt door: 
• Minder excursies binnen de OVP dan vraag,  
• hoge recreatiedruk in het weekend,  
• de schaarse ontwikkelruimte in en om de randgebieden, 
• de slecht ontsloten unieke natuur. 
 
De sectoren verblijfsrecreatie (die in een verzadigde markt opereert) en de 
dagrecreatie (die in een vechtmarkt opereert) moeten extra kosten maken omdat 
de infrastructuur ontbreekt. 
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Recreatief Laadvermogen 
• Gevoeligheidsanalyse,  

– hoeveel recreatiedruk zonder negatieve gevolgen op de natuurwaarden, 
het landschap en de recreanten onderling. 

• Opdracht aan Altenburg en Wymenga. 
• Expert oordeel  
• Toetsing initiatieven (geen passende beoordeling). 
• 4 december 2014 workshop (15 deelnemers). 
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Traject Business Openers 
• Het concept Nationaal Park in 5 stappen : 

1. Positionering Nationaal Park. 
2. Consequenties van het Merkpositionering. 
3. Idee-generatie met experts. 
4. Uitwerking impressie en kansen. 
5. Strategisch plan incl. organisatie en financieel. 

Hier zijn we nu 
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Eerste resultaat: 
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Eerste idee: merkpositionering 
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Eerste uitwerking 
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