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MEMO 
 
Aan : Voorzitter en leden P.S. 
Afschrift  : Griffie 
Van : Henk Brink 
Datum : 11 december 2018 
Onderwerp : Vragen Van den Bergh over impulsaanvraag Vitale Vakantieparken 
 
 
 

Geachte Staten- en Commissieleden, 
 
Op woensdag 5 december is door mw. Van den Bergh van de fractie van de CU de volgende vraag 
gesteld over Vitale Vakantieparken: 
“De Regiodeal VVP is niet toegekend, maar de provincie Drenthe krijgt wel geld. Hoeveel precies en 
wat gaan we hiermee doen?”  
 
In het kader van het Interbestuurlijk Programma en de uitvoering van de Landelijke Actieagenda aan-
pak vakantieparken heeft het ministerie van BZK een financiële impuls beschikbaar gesteld aan pro-
vincies voor de aanpak van de problematiek op vakantieparken.  
Er is per provincie in totaal € 100.000,- beschikbaar voor een periode van twee jaar (2019 en 2020), 
waarbij van decentrale overheden een bijdrage van tenminste € 50.000,- cofinanciering wordt ver-
wacht. Wij hebben voor de provincie Drenthe in totaal een bedrag van €100.000 aangevraagd voor de 
komende twee jaar, waar een cofinanciering vanuit Drenthe van eveneens €100.000 tegenover staat, 
die gedekt wordt vanuit de beschikbare middelen voor ons Drents actieprogramma. 
In de afgelopen periode is op ambtelijk niveau met het ministerie verkend hoe een dergelijke impuls 
vorm zou kunnen krijgen, waarbij we voorstellen om de bijdrage in te zetten voor de volgende activitei-
ten:  

• Het versterken van de aanpak van de veiligheids- en sociale problematiek op de Drentse va-
kantieparken door een passend vervolg te (kunnen) geven op de onlangs gestarte gebieds-
scan veiligheid recreatieparken Drenthe door VNG/RIEC 

• Het gaat daarbij concreet om het vormgeven en uitvoeren van een plan van aanpak voor het 
verminderen van de veiligheids- en sociale problematiek op het niveau van enkele individuele 
recreatieparken, die zijn geselecteerd op basis van de ‘gebiedsscan veiligheid recreatieparken 
Drenthe’.  

• We maken een generiek plan van aanpak voor Drenthe en tegelijkertijd om een passende 
aanpak per park, waarbinnen casusgericht gewerkt wordt. De ketenregie ligt bij de gemeenten 
en er wordt samengewerkt met een breed samengesteld palet aan instanties. 

 
Deze keuze betekent dat we met een eventuele bijdrage uit de impulsgelden versterkt kunnen inzetten 
op de uitvoering, het gaat dan vooral om mogelijke uitbreiding en ook versnelling van de activiteiten. 
Als een bijdrage uitblijft, levert dit ook geen risico’s op voor onze aanpak. Op dit moment vindt beoor-
deling plaats door het ministerie van BZK van de ingediende voorstellen en bij een positieve beoorde-
ling zal een bestuurlijke bevestiging en toekenning van de financiële bijdrage via een decentralisatie-
uitkering bij decembercirculaire 2018 van het provinciefonds volgen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Henk Brink 
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