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Aan:
mevrouw G.J. Dikkers
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 3 maart 2020
Ons kenmerk 101 5.31202000021 6
Behandeld door mevrouw L. Kort (0592) 36 56 31
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
Camping Anloo en Programma vitale vakantieparken

Geachte mevrouw Dikkers,
ln uw brief van 4 februari 2O2O stelde u een aantal vragen over Camping Anloo en het
Programma vitale vakantieparken. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Wat heeft u vanuit het programma WP gedaan voor dit park?
Antwoord

1

Vanuit het Programma VVP (taskforce) wordt sinds kort - op verzoek van de
gemeente Aa en Hunze - meegedacht en geadviseerd over de toekomst van
Camping Anloo. De gemeente is verantwoordelijk voor de noodzakelijke maatregelen in reactie op de ontstane situatie op Camping Anloo.
ln het algemeen geldt dat binnen het Programma VVP de gemeenten het
eersÍe aanspreekpunt zijn voor de parken. De provincie faciliteert in het
Programma VVP zonder de rolvan de private partijen en de gemeenten over
te nemen. De Taskforce VVP bedient gemeenten vraag- en casusgericht met
kennis, advies en hulp.

Vraao2
Wat heeft u vanuit het programma

WP

gedaan voor de bewoners?

Antwoord 2
De provincie heeft hierin geen rol

2

Vraaq 3
ls er een plan voor dit park opgesteld?
Antwoord 3
De gemeente Aa en Hunze heeft een Strategienota'Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2020-2024'opgesteld. De gemeenÍe sÍe/Í nu een lokale
uitvoeringsagenda VVP op, waar Camping Anloo ook deel van uitmaakt.
Recreatie is daarbij het uitgangspunt.

Vraas 4
Zo ja, hoe ziet het plan (Een park, één plan) voor dit park eruit?
Antwoord 4
Met het faillissement van de beheerder van het park, tevens eigenaar van een
groot deel van het park en van de opstallen daarop, is voor de gemeente
Aa en Hunze het aanspreekpunt voor het park weggevallen. Dat betekent
voor Camping Anloo dat het uitgangspunt'Eén park, één plan en één aanspreekpunt'op dit moment lastig vorm te geven is.

Vraaq 5
Zo nee, waarom is er geen plan voor dit park?
Antwoord 5
Zie het antwoord op vraag 4.

Vraaq 6
Welke mogelijkheden ziet u om voor dit park tijd te kopen zodat in alle rust gewerkt
kan worden aan een oplossing voor de bewoners?
Antwoord 6
De gemeente Aa en Hunze is hierin aan zet en zoekt met bewoners naar een
passende oplossrng voor de nu ontstane situatie. Tegelijkertijd hebben de
bewoners van de camping ook een eigen verantwoordelijkheid hierin. WI hebben van de gemeente begrepen dat er verschillende acÍles ondernomen zijn
ten behoeve van bewoners van Camping Anloo zoals het organiseren van informatiebijeenkomsten, de inzet van diverse deskundigen en hulpverleners op
het park zelf om risico-invenÍarisaÍles te maken, de zorg- en hulpvragen
verder in kaart te brengen en de bewoners te ondersteunen. Ook is er een informatiepunt ingericht voor bewoners, recreanten en eigenaren, bedoeld om
mensen op weg te helpen hun problemen op te /ossen of om ze te verwijzen
naar andere deskundigen of hulpverleners.

rde Staten van Drenthe,

,

voorzitter

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Assen, 04-02-2020
Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over camping Anloo en het programma Vitale vakantieparken.
Geachte mevrouw Klijnsma,
De SP heeft vragen naar aanleiding van de recente nieuwsberichten over de zeer slechte
omstandigheden op camping Anloo. Omdat we in Drenthe sinds 2018 flink* investeren in het
programma Vitale vakantieparken 2018-2024 (VVP), waarbij een van de twee strategieën de
transformatie van niet-vitale parken is, vragen we ons af hoe deze mensonterende toestanden juist in
Drenthe kunnen gebeuren. De belofte bij de transformatie was namelijk dat de achterliggende sociale
problematiek op de parken aangepakt wordt op basis van de menselijke maat.
De SP heeft de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat heeft u vanuit het programma VVP gedaan voor dit park?
Wat heeft u vanuit het programma VVP gedaan voor de bewoners?
Is er een plan voor dit park opgesteld?
Zo ja, hoe ziet het plan (Een park, één plan) voor dit park eruit?
Zo nee, waarom is er geen plan voor dit park?
Welke mogelijkheden ziet u om voor dit park tijd te kopen zodat in alle rust gewerkt kan worden
aan een oplossing voor de bewoners?

Namens de SP-fractie
Greetje Dikkers

*Financiële bijdragen van Regio en Rijk (bron: VOORSTEL REGIODEAL FOCUS OP VRIJETIJDSECONOMIE)
De Regio investeert met het programma Vitale Vakantie Parken Drenthe al 8,7 miljoen euro (in middelen en
menskracht) in de vitalisering van vakantieparken voor de periode 2018 – 2023. We richten ons hierbij op de eerder
beschreven excellentie- en transformatiestrategie. Voor de extra impuls aan de excellentie strategie en de gerichte
aanpak van sociaal-maatschappelijke problematiek en ondermijning en criminaliteit stellen de provincie Drenthe en
de deelnemende Drentse gemeenten samen nog eens 5 miljoen euro ter beschikking tot en met 2022 ten behoeve
van deze Regio Deal. Een aanvullende cofinanciering van het Rijk ter grootte van nog eens 5 miljoen euro maakt
het mogelijk in een kortere periode tot een effectieve uitvoering van de aanpak te komen.

