
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 28 juni 2022  
Ons kenmerk 26/5.5/2022000969 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie   
Onderwerp: Verlenging programma Vitale Vakantieparken  
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In december 2017 hebben de provincie, het Recreatieschap, alle Drentse gemeen-
ten en RECRON het ‘bestuurlijk convenant Aanpak Vitale Vakantieparken  
Drenthe 2018-2024’ ondertekend. Het bestuurlijk convenant is uitgewerkt in het 
Actieprogramma Vitale Vakantieparken. Op 7 februari 2018 hebt u ingestemd 
met de Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe en het Vitaliteitsfonds Drentse  
vakantieparken (Statenstuk 2017-821) en is het Actieprogramma Vitale Vakantie-
parken (VVP) van start gegaan.  
 
Vitale vakantieparken is een meervoudige opgave die meerdere beleidsvelden 
beslaat. Het programma VVP Drenthe heeft, naast behoud en versterking van een 
vitale verblijfssector, raakvlakken met belangrijke thema’s als wonen, natuur en 
energie. Daarnaast is er binnen het programma aandacht voor sociale proble- 
matiek en de bestrijding van ondermijning en criminaliteit op vakantieparken via 
het deelproject Naober. 
 
Vorig jaar is er een tussenevaluatie Vitale Vakantieparken Drenthe uitgevoerd, 
waarin de voortgang tegen het licht is gehouden en zijn er aanbevelingen  
gedaan voor de toekomst. De tussenevaluatie is toegevoegd als bijlage. Er is veel 
bereikt en waardering voor het programma. Voortzetting van het programma 
wordt breed onderschreven door de partners. De Stuurgroep Vitale Vakantie- 
 parken heeft op 20 april 2022 besloten de convenantpartners voor te stellen de 
looptijd van het programma Vitale Vakantieparken te verlengen tot en met 2024, 
zijnde de looptijd van de convenantperiode. De ambitie (het stimuleren van  
karaktervol verblijfsaanbod) en het doel (verdubbelen aantal vitale parken en 
halveren van het aantal niet-vitale parken) blijven leidend.  
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Omdat het meer doorlooptijd vergt om met name de transformatiedoelen te  
realiseren wordt de looptijd van het actieprogramma verlengd. Strategie en  
doelen kunnen ongewijzigd blijven, maar moeten in een realistischer tijds- 
perspectief geplaatst worden. De slagkracht van het programma moet worden 
vergroot en hiervoor worden maatregelen verder uitgewerkt. Het versterken van 
de recreatiesector moet het uitgangspunt blijven. Het accent zal zich meer  
moeten richten op de ’middenmoot’ van de recreatiebedrijven. Van belang is om 
meer maatwerk te bieden voor ondernemers met vernieuwingsplannen. Uit-
gangspunt is en blijft één park, één plan. Inzetten op de programmalijn transfor-
matie blijft van belang en hierbij wordt meer ingezet op het opstellen en de uit-
voering van transformatieplannen. Naober blijft een eigenstandige benadering 
vragen.  
 
Er is een duurzame samenwerking ontwikkeld die door alle partijen gewaardeerd 
wordt. Het programma is nu goed op stoom. Nu stopzetten van het programma 
betekent dat deze investering in samenwerking teniet wordt gedaan, terwijl de 
‘oogstperiode’ nu pas echt aanbreekt, met name voor de reeds in gang gezette 
transformatieprocessen. Wij hebben er daarom mee ingestemd om het pro-
gramma te verlengen tot eind 2024 en hiervoor aanvullend budget vrijgemaakt 
ten behoeve van de personeelskosten, conform de eerder overeengekomen  
bedragen en verdeelsleutel tussen de partijen. Het gaat om bijdragen van de  
provincie van € 282.333,-- voor 2023 en € 282.333,-- voor 2024, onder voorbehoud 
van goedkeuring van de Begrotingen 2023 en 2024 door uw Staten. Deze bij- 
dragen worden binnen de bestaande begroting gedekt ten laste van de Inves- 
teringsagenda plus 2020-2023 (doelstelling versterken Drentse aanbod in de dag-
recreatie). 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Tussenevaluatie VVP Drenthe 
mb/coll. 
 



Tussenevaluatie Vitale Vakantieparken Drenthe

En nu doorpakken!

September 2021
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1.1 Inleiding

Aanleiding

Omdat vitale vakantieparken bijdragen aan de beleving en reputatie van toeristisch-

recreatief Drenthe werken Provincie, gezamenlijke gemeenten, 

verblijfsrecreatieondernemers en netwerkactoren in Drenthe sinds 2018 als 

convenantpartners samen aan het actieprogramma Vitale Vakantieparken. In het 

programma wordt door de taskforce vitale vakantieparken Drenthe doelgericht 

gewerkt aan het verdubbelen van het aantal vitale vakantieparken en het halveren van 

het aantal niet-vitale parken. Er is oog voor de menselijke maat en er wordt gewerkt 

volgens het principe: één park, één plan. Dit vereist het nodige maatwerk en een 

integrale aanpak. Het programma is nu ruim halverwege de looptijd (tot 2023) en 

daarom is er behoefte bij de convenantpartners aan een tussenevaluatie om in de 

spiegel van de oorspronkelijke uitgangspunten te kijken en om vooruit te kijken naar 

waar eventuele aanpassing nodig is. 

Doel en positionering evaluatieonderzoek

Het uitgevoerde onderzoek is nadrukkelijk een tussenevaluatie: hoe is het tot nu toe 

- op 70% van de programmaperiode - gegaan en hoe kan het eventueel beter? Doel 

van deze tussenevaluatie is inzicht geven in de efficiency en effectiviteit van het 

gevoerde beleid en om aan te geven wat eventuele verbetermogelijkheden zijn. In de 

loop van 2022 zal besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van het programma 

VVP (eind 2022 loopt de programmaperiode af). Vanwege de nog korte doorlooptijd 

tot eind 2022 kan deze tussenevaluatie uiteraard input opleveren voor de betreffende 

‘eind’-evaluatie.
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1.2 Vraagstelling

Door de stuurgroep Vitale Vakantieparken Drenthe is aan ZKA Strategy gevraagd om 

een (tussen)evaluatie uit te voeren over het actieprogramma en om advies uit te 

brengen over eventuele strategische en operationele bijsturing in de toekomst. De 

volgende vragen staan bij de evaluatie centraal: 

1. Hoe efficiënt is het actieprogramma (inzet van capaciteit en middelen)?

2. Hoe effectief is het actieprogramma (mate waarin doelen gerealiseerd worden)?

3. Waar is bijsturing nodig?

Deze onderzoekvragen beantwoorden we in paragraaf 2.2. Om deze 

onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden is in samenspraak met de 

opdrachtgever een normenkader opgesteld. Dit normenkader vormt de onderlegger 

voor de beantwoording van de bovenstaande vragen en wordt op de volgende pagina 

nader toegelicht.
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1.3 Methodologie

Normenkader

De tussenevaluatie is uitgevoerd op basis van een met de opdrachtgever voorafgaand 

aan het onderzoek vastgesteld normenkader. De opzet van het kader valt uiteen in de 

vijf thema’s die ook in het actieprogramma benoemd zijn:

1. Doelen tot eind 2022 

2. Strategieën en instrumenten 

3. Governance en organisatie  

4. Communicatie 

5. Financiën  

In bijlage 1 staat het normenkader nader toegelicht. Het ingevulde normenkader 

betreft een separaat document. De normen representeren het beoogde 

ambitieniveau van het actieprogramma en ze zijn meetbaar. Per norm zijn de 

belangrijkste resultaten uit de documentstudie en interviews weergegeven. Deze 

resultaten zijn voorzien van reflectie(s) en overwegingen vanuit ZKA Strategy en 

tenslotte is een oordeel (onvoldoende – matig – goed) toegekend. Het ingevulde kader 

vormt de inhoudelijke ruggengraat van de tussenevaluatie. Hierop zijn de in 

voorliggende tussenevaluatie opgenomen conclusies en aanbevelingen gebaseerd.  
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Documentenstudie en individuele interviews

Het normenkader is ingevuld aan de hand van een uitgebreide documentenstudie en 

interviews (individueel en groepsgewijs): 

• In de documentenstudie is gebruikgemaakt van: jaarverslagen, overzichten met 

beschikbare Fte's en budgetten, overzichten van parken per instrument/gemeente, 

financiële rapportages, waaronder de uitgaven van de programmaorganisatie aan 

instrumenten en kosten van de programma-organisatie en de door coördinatoren 

ingevulde vragenlijst. 

• Gesproken is met (vertegenwoordigers van) parken die onderdeel uitmaken van de 

excellentie- of transformatieaanpak, de Stuurgroepleden, de leden van de Taskforce 

en de gemeentelijk coördinatoren. Daarnaast is gesproken met twee parken die niet 

in het programma deelnemen, maar waarvan dit wel verwacht werd gezien hun 

vitaliteitspositie. Een lijst met gesprekspartners is bijgevoegd in bijlage 3. We 

gebruikten semigestructureerde vragenlijsten die vooraf met de opdrachtgever zijn 

afgestemd (programmamanager en afvaardiging van het coördinatoren-overleg). 

Van ieder gesprek is een kort concluderend en vertrouwelijk verslag gemaakt dat 

naderhand voor akkoordbevinding is voorgelegd aan de gesprekspartners. Doel van 

deze interviews was om de vragen uit het normenkader beantwoord te krijgen en 

om inzichtelijk te maken wat ‘de bijvangst’ van het programma is. 

Voor een overzicht van de uitgevoerde onderzoeks- en processtappen verwijzen wij u 

naar bijlage 3.

Tekst
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1.4 Leeswijzer

De tussenevaluatie bestaat uit twee onderdelen:

Deel A (tussenevaluatie VVP) geeft de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en is 

als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 bevat de conclusies van de tussenevaluatie. Paragraaf 2.2 

beantwoordt de centrale onderzoeksvragen en paragraaf 2.3 vat de 

belangrijkste algemene conclusies van de tussenevaluatie samen. Paragraaf 2.4 

gaat dieper in op de conclusies per norm. 

Hoofdstuk 3 reikt de aanbevelingen aan voor de resterende programmaperiode 

en bevat een korte reflectie op de periode na de huidige programma-periode 

(na 2022).

Deel-B (bijlagen) voorziet in de onderbouwing voor de conclusies en aanbevelingen. In 

dit deel staan de belangrijkste sterktes en zwaktes van het actieprogramma 

samengevat en worden de belangrijkste feiten over de voortgang van het 

actieprogramma weergegeven. Aanvullend zijn hier de sub-vragen, de volledige lijst 

van gesprekspartners, de genomen onderzoekstappen en een nadere toelichting op 

het normenkader in opgenomen. Het ingevulde normenkader vormt (vanwege de 

leesbaarheid) een separaat document.

99



02
Conclusies
evaluatie
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2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk presenteert de belangrijkste conclusies uit de 

tussenevaluatie. De conclusies zijn puntsgewijs weergegeven.

In paragraaf 2.2 worden eerst de drie onderzoeksvragen bondig 

beantwoord. Daarna vatten we de belangrijkste algemene conclusies 

van de tussenevaluatie samen in paragraaf 2.3. In paragraaf 2.4 gaan 

we dieper in op de conclusies per norm, onderverdeeld in de volgende 

sub-paragrafen:

A. Doelen tot eind 2022 

B. Strategieën en instrumenten 

C. Governance en organisatie  

D. Communicatie 

E. Financiën

De beantwoording van de onderzoeksvragen, algemene conclusies en 

conclusies per norm vormen de basis voor de aanbevelingen in 

hoofdstuk 3.
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De centrale onderzoekvragen zijn op basis van de tussenevaluatie als volgt 

beantwoord:

1. Hoe efficiënt is het actieprogramma (inzet van capaciteit en middelen) 

Een programma is doelmatig of efficiënt als weinig middelen nodig zijn voor het 

behalen van programmaresultaat. Er is tot nu toe sprake van een duidelijke 

onderbesteding van middelen. Aangezien ook de doelrealisatie navenant 

achterblijft kan niet worden gesteld dat het programma efficiënt of juist niet 

efficiënt is.

2. Hoe effectief is het actieprogramma (mate waarin doelen gerealiseerd 

worden)?

De beoogde doelen rond excelleren van bedrijven en transformeren van parken 

worden bij voortzetting van de huidige werkwijze niet gehaald. De 

transformatieaanpak scoort daarbij verhoudingsgewijs qua effectiviteit beter 

dan het excellentiespoor. Met een versnelling/intensivering van de aanpak kan 

nog redelijk in de buurt van de vooraf beoogde doelen worden gekomen. 

Overigens beseffen we dat de vooraf (collectief) gestelde ambities en 

programmadoelen ambitieus waren geformuleerd. Deze doelen zijn vertaald in 

aantallen te excelleren- en transformeren parken en bijbehorende (economische) 

neveneffecten. 

3. Waar is bijsturing nodig?

Op verschillende onderdelen behoeft het programma bijsturing. Belangrijkste inzet 

daarbij is de slagvaardigheid van het programma in de resterende looptijd te 

vergroten. Bijsturing varieert van het in een realistischer tijdsperspectief plaatsen 

van doelen tot het meer vraag-/casegericht opereren en een proactieve(re) houding 

van de Taskforce, van het optimaliseren van het functioneren van de Stuurgroep tot 

het beter invullen door gemeenten van de lokale randvoorwaarden, van het 

vergroten van de betrokkenheid van ondernemers bij het actieprogramma tot het 

versnellen van besluitvormingsprocedures.

Subvragen in het normenkader worden in paragraaf 2.4 uitgebreid 

beantwoord.
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De tijd van ploegen en zaaien is voorbij. 
Het is nu oogsttijd.

2.2 Beantwoording evaluatievragen
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2.3 Algemene conclusies

• Het actieprogramma VVP wordt gewaardeerd door de convenantpartners 

vanwege zijn integrale benadering, het feit dat er daadwerkelijk iets van 

de grond is getild en opgebouwd waarbij niet wordt weggekeken van de 

echte problemen, het brede draagvlak voor het programma en een 

Taskforce met professionals die nuchter opereren en werken aan 

draagvlak. Men is trots op het programma en Drenthe vervult een 

koplopersrol in het land;

• De ambities (beschikken over karaktervol verblijfsaanbod, oer-natuur met 

aantrekkelijk Drents verblijfsaanbod), lange termijndoelen (verdubbelen 

van het aantal vitale vakantieparken met een grotere kopgroep 

daarbinnen en halveren aantal niet-vitale parken) en strategieën

(excelleren en transformeren) van het programma worden nog steeds 

gedeeld. De ambitie van het programma sluit naadloos aan op het 

Perspectief Drenthe 2030, waarbij de natuurlijke kernwaarden van 

Drenthe worden beschermd en benut door ze gebalanceerd te verweven 

met toerisme en recreatie dat zich voegt naar de omgeving;

• De meerwaarde van het actieprogramma wordt door de betrokkenen 

voldoende (h)erkend. Het realiseren van daadwerkelijke resultaten en het 

uitdragen van (neven)effecten is belangrijk om het draagvlak en 

momentum niet verloren te laten gaan;

• De (te) lange aanlooptijd als gevolg van het startklaar maken van het 

programma is hier mede debet aan waardoor de oriëntatie te lang intern 

gericht was in plaats van op de beoogde (externe) programmadoelen en 

doelgroepen;

• Belangrijkste reden voor deze vertraging was de discussie over de

positionering van de programmaorganisatie waardoor bijvoorbeeld te 

lang onduidelijk was waaraan uitvoeringsinstrumenten moesten voldoen;

• Achteraf bezien was het raadzaam geweest in de kwartiermakerfase deze 

discussie definitief af te ronden en de timing van de communicatie over 

de start van het programma (‘loket is open’) hierop af te stemmen;   

• Er is aanzienlijke winst te behalen in kortere doorlooptijden voor het 

ontwikkelen van (nieuwe) uitvoeringsinstrumenten door het betrekken 

van externe feedback en ondersteuning;

• Het programma is inmiddels op vlieghoogte en de focus moet de 

resterende periode nadrukkelijk komen te liggen op het realiseren van de

(externe) programmadoelen. Experimenteren hoort daarbij omdat een 

cultuuromslag wordt beoogd naar: denken én handelen in termen van 

‘excelleren’ en naar nieuwe bestemmingsfuncties voor niet-vitaal 

verblijfsaanbod;
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• Doelen hoeven niet te worden bijgesteld, maar moeten wel in een  realistisch(er) 

tijdsperspectief (minimaal t/m 2025) worden geplaatst;

• Alle actoren geven aan dat de slagvaardigheid van het actieprogramma moet 

worden vergroot. Vooral het gebrek aan (gemeentelijke) capaciteit knelt. Het zo 

spoedig mogelijk op orde krijgen van de gemeentelijke randvoorwaarden (lokale 

uitvoeringsagenda, uitvoeringsteam en bestuurlijk commitment) is vereist om hier 

vanuit de Taskforce op een goede wijze op te kunnen inspelen. Maar ook de inzet 

van de Tasforce kan worden geoptimaliseerd door meer te focussen op proactief 

‘realiseren’ en ‘invliegen als een casus hier om vraagt’ en minder op 

instrumentontwikkeling en procesoptimalisatie. Het werken volgens concrete 

jaarplannen (die in lijn liggen met gemeentelijke uitvoeringsplannen) is daarin 

behulpzaam. 
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Per norm uit het normenkader staan hieronder de belangrijkste conclusies van de 

tussenevaluatie weergegeven.

A. Programmadoelen tot eind 2022 

• Het is realistisch te verwachten dat de lopende REX-trajecten worden afgerond 

binnen programmaperiode. Zodoende wordt circa 30% van het excellentie-doel 

behaald;

• Aan het einde van de programma-looptijd kan ruim 90% van het programmadoel 

ten aanzien van de transformatieladders gehaald zijn en circa 23% van het gestelde 

programmadoel ten aanzien van transformatieplannen;

• Dat de doelrealisatie achterblijft is deels verklaarbaar: er was een langere aanloop 

nodig om op vlieghoogte te komen (zowel op instrumentontwikkeling als in de 

governance van het actieprogramma) en Corona leidde tot vertraging. Vooraf was 

bekend dat de smart geformuleerde doelen (misschien wel te) ambitieus waren. Zo 

vergt het versterken van trots en ambitie om in Drenthe te durven spreken over 

‘excelleren’ en het daadwerkelijk excelleren van bedrijven een langjarige 

cultuuromslag. En de transformatieproblematiek die in pakweg 30 jaar is ontstaan 

kan niet binnen vier jaar zijn opgelost;

• Hoe dichter bij de kern van de programmaorganisatie, hoe tevredener men is over 

het tussenresultaat en hoe milder men is over het niet behalen van de 

programmadoelen. Andersom geredeneerd zijn de doelgroepen van het 

programma (excellerende- en transformatieparken) aanzienlijk kritischer ten 

aanzien van het uitblijven van resultaat;

Tekst
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Programma-doelen 2018 tot eind 2022

Excelleren van bedrijven tot de (inter)nationale 
top in hun segment
• 45 bedrijven doorlopen excellentietraject 
• 5-6 locaties doorlopen de bedrijfsgerichte 

(her)ontwikkelregeling
• 5 kansenkaarten worden ontwikkeld voor 

vrijetijdshotspots met activerend bidbook 
voor investeerders

Transformeren van parken zonder recreatief 
perspectief naar een nieuwe 
bestemmingsfunctie met een menselijke maat
• 50 parken doorlopen transformatieladder 

waarvan 25 worden begeleid tot en met het 
transformatieplan

2.4 Conclusies per norm
15



• Opvallend is dat in het algemene beeld van betrokkenen het excellentiespoor het 

relatief beter doet dan het transformatiespoor, terwijl de feitelijke cijfers het 

omgekeerde bewijzen: transformeren ligt verhoudingsgewijs voor op excelleren;

• Er is geen overeenkomstig beeld bij betrokkenen over het begrip excelleren. 

Daardoor is ‘excellent in je segment’ als leidend motief naar de achtergrond geraakt;

• Het programma kent zowel beoogde als niet-beoogde effecten (zowel positief als 

negatief). Essentieel is om hiervan bewust te zijn en open over de voor- en nadelen 

van deze neveneffecten in gesprek te blijven. Daarnaast kunnen de niet-beoogde 

positieve neveneffecten verder uitgedragen worden.
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B. Strategieën: excelleren en transformeren

• De strategieën voldoen en worden gedragen door de partners;

• Excelleren moet meer aandacht verdienen binnen de Stuurgroep;

• Kies in het uitvoeren van de excellentiestrategie voor een actieve houding: een 

concrete acquisitiestrategie waarbij duidelijk is welke (type) parken binnen welke 

segmenten benaderd worden met welke instrumenten (bijvoorbeeld top-3 per 

segment en instrument). Dit kan in een jaarplan tot uitdrukking komen;

• Voor transformeren geldt dat praktische uitvoering weerbarstig is. Er is in deze fase 

nog altijd experimenteerruimte nodig om te transformeren, om onverwachte 

oplossingen te realiseren en om te accepteren dat een transformatie kan mislukken. 

Om de succeskans te vergroten moeten drie gemeentelijke randvoorwaarden op 

orde gebracht worden: (1) lokale uitvoeringsagenda, (2) uitvoeringsteam/coördinator 

met capaciteit en deskundigheid en (3) bestuurlijk leiderschap en commitment;

• Het thema Preventie en Vitalisering is ondersteunend aan de twee hoofdsporen 

excelleren en transformeren en dient gelet op de (beoogde) samenhang nader te 

worden uitgewerkt (met een ambitie, doelen, instrumentarium en middelen) en 

onderdeel te worden van de huidige governancestructuur.

Tekst
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C. Governance en organisatie: integraal, vraaggericht, efficiënt en flexibel

• Binnen de huidige governancestructuur wordt door partners vanuit de juiste intenties, 

vertrouwen en op een goede manier samengewerkt;

• De governancestructuur vraagt geen grote aanpassing. Wel concludeert ZKA Strategy dat het 

huidige model moet worden geoptimaliseerd en om deze optimalisaties te bekrachtigen in 

bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor geven we de volgende 

aandachtspunten mee: 

[1] Optimaliseer het functioneren van de Stuurgroep door aanpassing van de samenstelling 

(ook wethouder sociaal domein en zorg dat HISWA-RECRON in zijn kracht komt), door het 

agenderen van strategische onderwerpen, de voortgang van excelleren kritischer te volgen 

en het inhoudelijke gesprek over het achterblijven van de voortgang nog steviger te voeren 

en een evenwichtige aandacht voor zowel overheids- als ondernemersbelangen; 

[2] Vergroot slagkracht van de Taskforce door meer vraag- en case-gericht dan aanbodgericht 

te opereren omdat gemeenten te weinig (uitvoerings)capaciteit beschikbaar hebben. Doe dit 

door invulling te geven aan de Liaison-functie, door een meer proactieve houding en tijdig 

organiseren van bestuurlijke macht (benut de korte lijnen in Drenthe); 

[3] Verbeter de sturingsmogelijkheden provincie/Stuurgroep/Taskforce door het introduceren 

van gemeentelijke- en programma-jaarplannen, kwartaalrapportages en heldere 

positionering van alle programmasporen; 

[4] Versterk de vertegenwoordiging van marktpartijen binnen governancestructuur door het 

inrichten van een kopgroep van (aanstormende) excellente verblijfsondernemers (potentiële 

toppers in hun segment); 
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[5] Vul de drie gemeentelijke randvoorwaarden met prioriteit in: lokale 

uitvoeringsagenda, uitvoeringsteam/coördinator met capaciteit en deskundigheid, 

bestuurlijk leiderschap en commitment. Dit vergroot de slagvaardigheid van het 

actieprogramma direct. Hierbij kan de Taskforce ondersteunen, eventueel 

aangevuld met ondersteuning van de flexibele schil; 

[6] Breng de Stuurgroep nog beter in positie door een nadrukkelijker voorbereiding 

en agendasetting in het coördinatoren-overleg;

[7] Versnel besluitvorming door de centrale rol van de Taskforce in (voorbereiding 

van) besluitvorming belangrijker te maken zodat gemeenten, Stuurgroep en 

provincie een controlerende en meer bekrachtigende rol kunnen vervullen

• In de opstartperiode van een team dat in een nieuw werkveld aan de slag gaat, is 

intensieve aansturing vereist. De indruk is ontstaan dat individuele Taskforce-leden 

in de beginfase van het programma zoekend waren en te zeer hun eigen werkwijze 

en instrumenten hebben moeten ontwikkelen. Dit is inherent aan de opstart van 

een nieuw programmateam; teamleden moeten het programma eerst 

internaliseren, hun positie in het netwerk waarmaken en een eigen draai geven aan 

instrumentenontwikkeling en werkprocessen. Gelet op de lange doorloop-

ontwikkeltijd van instrumenten en werkprocessen had hier anders mee kunnen 

worden omgegaan. Bijvoorbeeld door het betrekken van externe feedback en 

ondersteuning bij instrument- en werkprocesontwikkeling, zodat meer snelheid 

gemaakt kon worden en eerder duidelijk kon worden gemaakt aan stakeholders hoe 

ze aan konden haken aan het programma.

1919



D. Communicatie

• De huidige communicatie(middelen) wordt positief ervaren. Partners weten elkaar te 

vinden en er zijn korte lijnen;

• Het startpunt van het programma en de hiermee samenhangende communicatie had 

zorgvuldiger voorbereid moeten worden, door inhoud en mogelijkheden beter overeen te 

laten komen met wat gecommuniceerd is. Het programma is te vroeg als operationeel 

gecommuniceerd. Achteraf beschouwd was de kwartiermakerfase nog onvoldoende 

afgerond om het programma daadwerkelijk van start te laten gaan. In deze fase had in de 

overdracht een duidelijker termijn van de benodigde ontwikkeltijd (voor bv. het 

instrumentarium) moeten worden aangegeven zodat beter aan 

verwachtingsmanagement had kunnen worden gedaan;

• Om een goede balans te behouden c.q. te vinden tussen de verschillende 

programmaonderdelen, is het raadzaam om voor de resterende periode met een bondig 

communicatieplan met bijbehorende strategie(ën) en doelgroepen (parken, Stuurgroep-

leden, wethouders, coördinatorenoverleg, gemeenteraadsleden, ed.) te werken. Hierin 

moet de kernboodschap per doelgroep scherp worden gecommuniceerd en worden 

voorzien van communicatiemiddelen en –planning;

• De goede balans bestaat enerzijds uit een positieve positionering van het programma 

(reputatieversterking bestemming Drenthe), met tegelijkertijd aandacht voor de urgentie 

van de opgaven waaraan het programma werkt (met behoud voor de menselijke maat). 

2020



E. Financiën in control

• Het actieprogramma is in control;

• Voor zowel het excellentiespoor als het transformatiespoor geldt dat de tijd van ploegen 

en zaaien voorbij is. Dit bleek een zware taak en rechtvaardigt de overschrijding binnen 

de post organisatie. Het is zaak om voor de resterende programmaperiode te oogsten en 

een inhaalslag te maken in het inzetten van instrumenten en het verlenen van subsidies 

aan vakantieparken;

• In lijn met het achterblijven van beoogde programmadoelen blijven ook de uitgaven van 

middelen aan instrumenten achter: 91% onderbestedingen aan excelleren en 84% aan 

transformeren ten opzichte van de startbegroting. Ten opzichte van de aangepaste 

begroting geldt cumulatief 81% onderbestedingen aan excelleren en 55% 

onderbestedingen aan transformeren. 

• Er zijn drie belangrijke oorzaken voor het achterblijven van de inzet van instrument-

middelen:

1. Sommige instrumenten sluiten onvoldoende aan in de praktijk of zijn niet 

uitgevoerd. De uitgangspunten van een instrument als rentekortingsregeling 

bleken onvoldoende aan te sluiten bij de praktijk. Daarom is het REP 

doorontwikkeld in het REX waardoor excellerende parken op basis van hun 

excellentieplan een incidentele subsidie van maximaal 100.000,- euro kunnen 

ontvangen. Het kostte tijd om dit te ontwikkelen. Ook zijn vooraf geformuleerde 

instrumenten niet in de praktijk gebracht zoals de bedrijfsgerichte 

(her)ontwikkelregeling en de kansenkaart voor vrijetijdshotspots met activerend 

bidbook voor investeerders;
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2. De kwartiermakersfase had langer moeten doorlopen: na afloop 

van de kwartiermakersfase (begin 2019) waarin instrumenten op 

hoofdlijnen zijn geformuleerd en ontwikkeld, moesten 

instrumenten nog verder operationeel worden gemaakt door de 

Taskforce. Allereerst moesten de leden van de Taskforce de 

instrumenten nog internaliseren. Vervolgens moesten ze intake-

formuleren, procedures, selectiecriteria en promotiemateriaal 

ontwikkelen. Ook moesten de leden van de Taskforce in hun rol in 

het netwerk groeien. Wellicht had de kwartiermakersfase langer 

moeten duren zodat dit verder ontwikkelen en operationeel maken 

van instrumenten in een afgebakend (lab)tijdvlak had 

plaatsgevonden en wellicht had externe ondersteuning voor 

versnelling kunnen zorgen;

3. Implementatiefase: mogelijk had er voortvarender met een meer 

experimentele (can-do en maatwerk) houding gestart kunnen 

worden met de inzet van instrumenten. Dit bleek in de praktijk 

lastig omdat de positionering van de programmaorganisatie 

(Taskforce is ondergebracht bij Provincie) zekerheden, formalisatie 

en procedures verlangt over de inzet van financiële middelen en 

selectiecriteria. Iedere uitgegeven euro moet kunnen worden 

verantwoord, precedentwerking bij de inzet van middelen moet 

worden voorkomen en criteria en procedures zijn nodig om 

ondernemers gelijke kansen te bieden. Daarom is voor zekerheid 

gekozen door eerst uitgebreide procedures, selectiecriteria en 

werkprocessen te formuleren rondom de instrumenten. 

Dit spanningsveld tussen de noodzaak om te ‘experimenteren en 

pionieren’ en ‘formaliseren door procedures en criteria te volgen’ is 

inherent aan de positioneringskeuze om de Taskforce onder te 

brengen bij de provincie. 
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03
Aanbevelingen
evaluatie
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3.1 Inleiding

Op basis van de eerder genoemde resultaten en conclusies binnen 

deze evaluatie doen we een aantal kernachtige aanbevelingen voor het 

programma. 

Paragraaf 3.2 reikt de aanbevelingen aan voor de resterende 

programmaperiode. Tenslotte bevat paragraaf 3.3 een korte reflectie 

op de periode na de huidige programma-periode (na 2022). 
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3.2 Aanbevelingen

De belangrijkste conclusie van de tussenevaluatie is dat de slagvaardigheid van het 

actieprogramma in de resterende programmaperiode moet worden vergroot. Actoren 

geven dit heel duidelijk aan en dit vereist dat er meer betrokkenheid, leiderschap en 

uitvoeringskracht binnen de programmaorganisatie en gemeentelijke organisaties 

moet komen. 

Uitgangspunt voor deze drie aspecten is dat de overall ambities en doelen van het 

programma moeten worden nagestreefd, aangezien deze motiverend werken en 

herkenbaar zijn. Tegelijkertijd dient er, gelet op de complexiteit van de opgave, wel 

gestuurd te worden op realistische doelen voor 2022 en een aangepast tijdspad om 

de overall ambities en doelen te realiseren. 

De aanbevelingen van deze tussenevaluatie gaan in op bovenstaande drie aspecten 

die deels met elkaar samenhangen:

1. Vergroten betrokkenheid

2. Vergroten leiderschap

3. Versterken uitvoeringskracht

Op de volgende pagina’s worden deze aanbevelingen per onderdeel nader toegelicht.
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1. Betrokkenheid wordt vergroot door: 

(a) het programma VVP te blijven plaatsen in de bredere context van bestemming 

Drenthe (inclusief fietsen en oer-natuur) en randvoorwaarden: minder sociale 

problematiek en veiligheid. Zo kan Drenthe haar koploperspositie die ook wel ‘de 

Drentse aanpak’ wordt genoemd in de Nationale Actieagenda verder verzilveren;

(b) de gemeentelijke sociale en veiligheidsdomeinen actief bij het programma te 

betrekken door het verbinden van - voor de in deze domeinen actieve 

professionals - aansprekende doelen aan het project Naober en dit 

ondersteunende ‘spoor’ t.b.v. de samenhang integreren - dus geen aparte 

governancestructuur - in de programmaorganisatie;

(c) het in overeenstemming met de (aangescherpte) aanpak en in nauw overleg 

met HISWA-RECRON inrichten van een kopgroep van (aanstormende) 

excellerende ondernemers die als klankbordgroep dient voor de Stuurgroep. Dit 

draagt bij aan een beter wederzijds begrip voor belangen van publieke en private 

partners;

(d) gemeenteraads- en statenleden intensief bij de programma-aanpak te (blijven) 

betrekken. Maar ook kansrijk is om de integraliteit van het programma te 

benutten om de urgentie en de breedte van de opgaven structureel onder de 

aandacht te houden bij gemeenteraads- en statenleden (sociaal, veiligheid, 

flexwonen). Aanvullend kunnen coördinatoren op verschillende manieren een 

aantal keer per jaar inspiratiebijeenkomsten op locatie organiseren voor college-, 

gemeenteraads- en statenleden. 
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2. Leiderschap wordt vergroot door:

(a) krachtige bestuurders die pal voor het actieprogramma staan, het programma 

uitdragen en bestuurlijk prioriteit geven aan - de uitvoering van - het programma. 

Daardoor verbetert de aansturing van het programma en ontstaat binnen de eigen 

organisaties meer draagvlak (GS- en college-breed) voor de aanpak. Dat zorgt er 

dan ook voor dat (eerder) de vereiste lokale (uitvoerings)capaciteit wordt 

vrijgemaakt;

(b) evenwichtige aandacht in de Stuurgroep en het coördinatoren-overleg tussen 

excelleren en transformeren;

(c) in voorkomende gevallen zich kwetsbaar durven op te stellen door ook helder te 

maken welke ondersteuning men nodig heeft in met name de 

uitvoeringscapaciteit. Dit geldt vooral voor gemeentebestuurders;

(d) regelmatig strategische reflecties (bijvoorbeeld in de vorm van heidagen) te 

organiseren in de Stuurgroep over complexe onderwerpen en cases. Zo ontstaat 

een learning community zoals het coördinatoren-overleg.
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3. Uitvoeringskracht wordt versterkt door: 

(a) de Taskforce jaarlijks een bondig jaarplan (spoorboekje met dienstregeling) op 

te laten stellen als uitwerking van het meerjarige VVP-actieprogramma dat door de 

Stuurgroep wordt vastgesteld. De Stuurgroep wordt met kwartaalrapportages op 

de hoogte gehouden van de voortgang van het jaarplan; 

(b) hieraan gekoppeld iedere gemeente vanaf 1 januari 2022 een jaarlijkse lokale 

uitvoeringsagenda te laten opstellen met een bijbehorende organisatie- en 

financiële paragraaf (op 1-A4); en een deskundig multidisciplinair uitvoeringsteam

onder leiding van een hiervoor vrijgemaakte coördinator;

(c) zo spoedig mogelijk via de Taskforce (tijdelijke) uitvoeringscapaciteit

(projectleiding, herontwikkel-kennis, handhaving, juridische expertise etc.) 

beschikbaar te stellen. Op deze manier kunnen er op gemeentelijk niveau 

excellentie- en transformatietrajecten in beweging worden gebracht. Ook kan deze 

flexibele capaciteit benut worden om gemeentelijke organisaties gereed te maken 

om in de toekomst zelf klussen ter hand te nemen. Onder andere door het 

inrichten van volwaardige, multidisciplinair samengestelde uitvoeringsteams en het 

opstellen van jaarplannen. Om dit te realiseren is het alsnog instellen van de 

liaison-functie in de Taskforce raadzaam; aanvullend kan het overleg van 

gemeentesecretarissen en/of bestuurlijke overleg benut worden om de

capaciteitsbehoefte van gemeenten te adresseren. Alleen op deze wijze kunnen de 

ambities en doelen overeind blijven.
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(d) hernieuwde focus aan te brengen in de aanpak door de doelgroep 

voor het excellentiespoor te herijken zodanig dat creatieve en 

innovatieve ondernemers worden ondersteund die aantoonbaar de 

potentie hebben om van een 7 naar een 8/9 door te groeien in hun 

eigen marktsegment. Dit leidt tot meer koplopers in verschillende 

marktsegmenten waardoor het toeristische verblijfsaanbod in en de 

reputatie van bestemming Drenthe wordt versterkt. Benut ook de 

breedte van de aanvankelijke instrumentenkoffer en werk vraaggericht 

aan de hand van een acquisitie-strategie;

(e) de aandacht van de Taskforce qua transformatie te focussen op de 

transformatieparken die nu in proces zijn en met deze parken zo snel 

mogelijk resultaat boeken vanuit een experimentele houding. De 

lessen die hierin worden opgedaan zijn toepasbaar voor andere 

transformatieparken in de toekomst.

(f) aangezien het programma in de volgende fase is terechtgekomen 

(oogstfase), moet de focus van programmasturing / Taskforce volledig 

gericht zijn op het behalen van resultaten en minder op 

instrumentontwikkeling en verbeteren van processen. Dit betekent een 

andere manier van werken: in plaats van ontwikkelen en bedenken 

centraal, moet een ondernemende houding met een externe 

oriëntatie, experimenteren, organiseren van bestuurlijke macht 

(bestuurders in hun rol zetten) en continu bijstellen leidend zijn voor 

het handelen van de Taskforce en de coördinatoren. Het is nu 

oogsttijd. 
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3.3 Reflectie op vervolg

Hoewel buiten de scope van deze opdracht geven we, mede gelet op de nog korte looptijd van het 

programma, enige input mee voor de eindevaluatie van het actieprogramma eind 2022: 

• Voortzetting wordt door praktisch alle betrokken stakeholders gewenst: er is breed draagvlak, er 

is veel in geïnvesteerd in de Drentse aanpak en de stappen die zijn gemaakt worden als uiterst 

positief ervaren. Vitale Vakantieparken is een knooppunt en dat zou moeten blijven na 2022;

• Betrokkenen zien het als kapitaalsvernietiging om alle opgebouwde kennis en werkwijzen 

verloren te laten gaan en om te stoppen met het actieprogramma. Het is in dat kader raadzaam 

om voortvarend een ‘overdrachtsdossier’ te maken voor nieuwe gemeentebestuurders met oog 

op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. In dit dossier moet ook aandacht zijn voor 

de vraag: hoe om te gaan met de periode na 2022?

• Het is eveneens raadzaam om namens de Stuurgroep in het najaar van 2021 een oproep te 

doen aan Raden en PS dat Vitale Vakantieparken werkt in veel domeinen, er diverse positieve 

neveneffecten geboekt worden (bv. oplossingen huisvesting arbeidsmigranten, (flex)ruimte voor 

woningmarkt en kostenbeheersing sociaal domein), het programma op de goede weg is, maar 

dat het te vroeg is om dit nu van de tafel te laten vallen omdat een cultuuromslag beoogd 

wordt;

• Bij een eventuele programmaverlenging is het goed om vast te houden aan de ambities en 

doelen van verdubbelen van het aantal vitale vakantieparken met een grotere kopgroep 

daarbinnen en het halveren van het aantal niet-vitale vakantieparken;

• Een Vitale Vakantieparken-aanpak 2.0. vereist een aangescherpte formulering van de opdracht, 

met nog meer focus op uitvoering en een beperkte doorlooptijd, en daarmee dus een gerichter 

en realistisch programma.
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Bijlage 1:
Normenkader
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Toelichting normenkader 

Het ingevulde normenkader vormt (vanwege de leesbaarheid) een separaat document. In dit document staat het 

ingevulde normenkader in tabelvorm weergegeven. Het normenkader bestaat uit vijf onderdelen: 

A. Doelen tot eind 2022 

B. Strategieën en instrumenten 

C. Governance en organisatie  

D. Communicatie 

E. Financiën  

Op basis van het deskresearch en de gevoerde gesprekken is ZKA Strategy tot een reflectie en eindoordeel per norm 

gekomen. De peildatum voor de resultaten is juni 2021. Eventuele recente ontwikkelingen zijn (voor zover bij ons 

bekend) separaat vermeld. Per norm komen de volgende aspecten aan bod:

• Het gestelde doel

• Het eindoordeel (op basis van stoplichtmodel)

• Resultaten vanuit evaluatie/gesprekken

• Reflectie en overwegingen van ZKA Strategy

• Een eindconclusie (zie ook paragraaf 2.4)

Het eindoordeel wordt weergegeven volgens het stoplichtmodel (groen, oranje, rood) en is op basis van het 

deskresearch en de gevoerde gesprekken door ZKA Strategy tot stand gekomen. Daarbij geldt de volgende indeling:

• Voldoet positief aan norm (rapportcijfer 7-10) = groen

• Voldoet matig aan norm (rapportcijfer 5-6)   = oranje

• Voldoet onvoldoende aan norm (rapportcijfer 1-4)   = rood

Tekst
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Bijlage 2:
Feiten en 
onderbouwing
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Wat gaat goed, wat moet beter

Ieder interview startte met de open vraag: wat gaat volgens u goed en wat 

moet beter. De resultaten hiervan zijn samengevat:

Wat gaat goed

• De integraliteit van de aanpak

• Programma is (eindelijk) op vlieghoogte 

• Draagvlak voor programma (ambtelijk, bestuurlijk, sector)

• Wijze waarop samenwerking gestalte krijgt met alle gemeenten

• De bestuurlijke en ambtelijke urgentie

• Betrokkenheid van gemeenten

• Samenwerking tussen provincie en Taskforce

• Aangepaste subsidiecriteria REX: ‘jouw park, jouw eigen plan’ en meer 

gericht op behoefte van de ondernemer

• Het feit dat het RET onderdeel is geworden van het programma

• Kwaliteit van het Taskforce-team: flexibele, nuchtere en zelfstandige 

professionals die parken aanzetten tot het maken van goede plannen en 

keuzes

Wat moet beter

• Tempo moet hoger, de aanloop was (te) lang maar nu moet er worden 

‘gescoord’ 

• Inhoudelijke scherpte en vooral concrete resultaten zijn hard nodig

• Een duidelijker positionering van het Naober-project (voorkomen dat VVP 

bestuurlijk te breed wordt met complexere governance)

• Verschil in tempo en inzet tussen gemeenten. Slagkracht/capaciteit van 

diverse gemeenten moet omhoog

• Zorg om bijdragen van gemeenten aan VVP, nu gemeenten financieel 

onder druk komen te staan

• Bestuurlijk commitment moet worden verbreed (naar sociaal en 

veiligheidsdomeinen)

• Veel beter in beeld brengen en over de bühne brengen van positieve 

(neven)effecten van het programma: bv. verlaagde zorgkosten, 

oplossingen huisvesting arbeidsmigranten, (flex)ruimte voor woningmarkt, 

kostenbeheersing sociaal domein

• Betere inbreng/betrokkenheid van ondernemers is vereist (kopgroep en 

vertegenwoordiging in Stuurgroep) op strategisch/tactisch 

programmaniveau

• Betere wisselwerking tussen Taskforce en parken op operationeel niveau: 

de Taskforce is er niet alleen voor gemeenten maar juist ook (!) voor 

parken

• Duidelijker criteria bij de beoordeling van excellentie- en 

transformatieplannen van parken

• Beter ondersteunen van parken om plannen goed op papier te krijgen 

(zowel excellentie als transformatie)

• Coaching voor ondernemers in hun excellentietraject en onderlinge 

kennisuitwisseling
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Voortgang op gestelde 
doelen per strategie

BIJLAGE 2.2

32 parken

4 parken

Doelen programmaperiode

waarvan

Op de volgende pagina’s staat per strategie de voortgang per fase 

weergegeven. Peildatum is hierbij 1 juni 2021.

40%

60%

16%

Excelleren Transformatieladder Transformatieplan

Op dit moment (medio 2021) bevindt het 

actieprogramma VVP zich op 70% van de 

looptijd (2018-2023). 

45 parken 50 parken 25 parken

20 parken
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Excellentiestrategie

FASE PARKEN
SOM (VERWACHTE) 

SUBSIDIE AANVRAAG

0. INTERESSE BEKEND GEMAAKT, MAAR NIET AANGEMELD OF 
ONDUIDELIJK WEL/NIET AANMELDEN

3 -

FASE 1 1.1 AANMELDING 3 -

1.2 ADVIES TASKFORCE EN BESLUIT BETREFFENDE GEMEENTE 1 -

FASE 2 2.1 OPSTELLEN PARKPROJECTPLAN 9 € 500.000*

2.2 BEOORDELING DOOR TASKFORCE EN GEMEENTE 3 € 245.000 

FASE 3
3.1 INDIENEN SUBSIDIEAANVRAAG, INCLUSIEF AFHANDELING 
DOOR PROVINCIE

0 -

4. REX AFGEROND** 1 €100.000

EINDTOTAAL 20 € 845.000

Tabel: Aantal parken Excellentiestrategie 

Conclusie per 1 juni 2021: In totaal hebben 20 parken 
hun interesse bekend gemaakt en/of het traject gestart 
en/of afgerond. 1 park heeft het programma succesvol 
afgerond.

Er is sprake van echte ‘deelname’ aan de 
Excellentiestrategie als het park ten minste in fase 2 is 
beland. De aanvraag voor deelname is dan positief 
beoordeeld.

In het totaal zijn er 13 parken die deelnemen aan de 
Excellentiestrategie. Voor 1 van deze parken geldt dat 
het traject (grotendeels) succesvol is doorlopen 
(minimaal in fase 3).

7 parken bevinden zich in de pijplijn om mee te doen 
aan de Excellentiestrategie.

*Voor 5 van de 9 parken is de verwachte subsidieaanvraag bekend. Het totaal van deze vijf is € 500.000  
(€ 100.000 per park)

**Medio september hebben inmiddels 4 parken de subsidie ontvangen 
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Transformatiestrategie
Conclusie per 1 juni 2021: In het totaal zijn 32 parken 
aan de slag gegaan met het Transformatietraject. 
Hierbij geldt:
Fase 1: Verkenning – 15 parken
Fase 2: Bepalen streefbeeld – 12 parken
Fase 3: Opstellen transformatieplan – 1 park
Fase 4: Bestemmingsplan en uitvoering – 2 parken
Transformatietraject afgerond – 1 park

Er is sprake van echte ‘deelname’ aan de 
transformatiestrategie als het park ten minste in fase 
2 is beland. Het park heeft dan namelijk een ‘Go’ 
verkregen in het eerste tussenbesluit (stap 4).

In het totaal zijn er 16 parken die deelnemen aan de 
transformatiestrategie. Voor 3 van deze parken geldt 
dat het traject (grotendeels) succesvol is doorlopen 
(minimaal in fase 4).

15 parken bevinden zich in de pijplijn om deel te 
nemen aan de transformatiestrategie. Dit is exclusief 
het park dat het traject is gestart, maar dat (voorlopig) 
op pauze staat.

Tabel: Aantal parken Transformatiestrategie

FASE STAP AANTAL PARKEN

0. TRAJECT GESTART, MAAR WORDT (VOORLOPIG) NIET VERVOLGD 1

FASE 1: VERKENNING 1. BEPALEN MOGELIJKE KANDIDATEN VOOR TRANSFORMATIE 8

2. UITVOEREN QUICK SCAN TRANSFORMATIE 2

3. BEPALEN WELKE VAN DE BIJ STAP 2 GENOEMDE PUNTEN BEPALEND ZIJN 
VOOR HET VERVOLG

3

4. TUSSENBESLUIT 1 2

FASE 2: BEPALEN 
STREEFBEELD

5. BEPALEN STREEFBEELD 10

6. UITVOEREN FINANCIËLE SCAN BIJ HET STREEFBEELD 2

7. BEPALEN WEL/NIET VEREVENEN -

8. TUSSENBSLUIT 2 -

FASE 3: OPSTELLEN 
TRANSFORMATIEPLAN

9. ONDERBOUWEN EN CONCRETISEREN STREEFBEELD TOT 
TRANSFORMATIEPLAN

1

10. TUSSENBESLUIT 3 -

FASE 4: BESTEMMINGSPLAN 
EN UITVOERING

11. OPSTELLEN VAN EEN BESTEMMINGSPLAN (OMGEVINGSPLAN) 2

12. BEPALEN TE VOLGEN STRATEGIE VOOR BESTEMMINGSPLANPROCEDURE -

13. DOORLOPEN BESTEMMINGSPLANPROCEDURE -

14. UITVOERING VAN HET TRANSFORMATIEPLAN -

TRANSFORMATIETRAJECT AFGEROND 1

EINDTOTAAL 32
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Uitgaven per spoor vs. begroot cumulatief (2018 t/m juni 2021) 
39

€0 €500.000 €1.000.000 €1.500.000 €2.000.000 €2.500.000 €3.000.000 €3.500.000 €4.000.000 €4.500.000 €5.000.000 

Kennis en samenwerking

Transformeren

Excelleren

Totaal

Uitgaven per spoor t.o.v. begroting (primair en aangepast) cumulatief periode 2018-juni 2021

Budget primaire begroting Budget aangepaste begroting Gerealiseerde kosten

Budget primaire begroting: Zoals 
opgesteld in kwartiermakersfase
bij start programma

Budget aangepaste begroting: 
Op basis van meest recente 
financiële kostenoverzichten (tot 
en met juni 2021). Hierbij is voor 
2018 en 2019 uitgegaan van de 
begroting zoals gedeeld in de 
meerjarenbegroting 2020-2022. 



Governancestructuur met aandachtspunten
BIJLAGE 2.3 40

Vakantieparken

Uitvoerings-
team o.l.v. 

coördinator 

Uitvoerings-
team o.l.v. 

coördinator 

Uitvoerings-
team o.l.v. 

coördinator 

Uitvoerings-
team o.l.v. 

coördinator 

Uitvoerings-
team o.l.v. 

coördinator 

Uitvoerings-
team o.l.v. 

coördinator 

Provincie-team 
VVP o.l.v. 

coördinator

Uitvoerings-
team o.l.v. 

coördinator 

Uitvoerings-
team o.l.v. 

coördinator 

Coördinatorenoverleg VVP

Lokale 
portefeuillehouders 

overleggen: 
sociaal, RO, economie, 

veiligheid

Bestuurlijke overleggen: 
VDG ruimte & wonen, 

sociaal domein, 
AB recreatieschap

Stuurgroep

Flexibele schil

Kopgroep

Samenwerkende 
gemeenten

Colleges B&W
Ondernemers

Provincie
GS

Taskforce

1. Niet overal volledig 
operationeel

2. Liaisonfunctie niet 
ingevuld

3. Kopgroep niet 
operationeel
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Bijlage 3:
Onderzoeks- en 
processtappen



BIJLAGE 3.1

Onderzoeks- en processtappen

Om tot deze tussenevaluatie te komen zijn de volgende onderzoeks- en 

processtappen genomen. Deze zijn zorgvuldig vooraf met 

opdrachtgever afgestemd en vastgesteld. Samengevat onderscheiden 

we de volgende stappen:

• Project-opstart met opdrachtgever. Via een ambtelijk digitaal 

startoverleg is het normenkader geoperationaliseerd en vastgesteld 

en zijn de interviews, vragenlijst, benodigde documenten en 

planning nader afgestemd. Hierbij was ook een afvaardiging van het 

coördinatoren-overleg aanwezig.

• Documentstudie. Analyse van basismateriaal, waaronder 

jaarverslagen, financiële overzichten en rapportages en opbrengst 

van de vragenlijst aan de coördinatoren. Tevens is een extra 

inventarisatie onder gemeenten uitgezet. Hierin zijn gemeenten 

individueel benaderd om in beeld te brengen op welke manier de 

organisatie, financiën en bestuurlijke terugkoppeling binnen de 

gemeente is ingeregeld. 7 van de 12 gemeenten1 hebben hierop 

respons gegeven.

• Interviews met betrokken actoren. Hierbij is individueel of in groeps-

Tekst

verband gesproken met de stuurgroep-leden, Taskforce-

kernteamleden en vakantieparken binnen het programma. 

Aanvullend is individueel met twee parken gesproken, welke geen 

onderdeel zijn van het programma, maar wel potentie voor 

deelname hebben. Van ieder interview (zowel individueel als 

groepsgesprek) is een verslag gemaakt, welke met goedkeuring van 

betrokkene(n) is vastgesteld. 

• Bestuurders en coördinatoren. Voorafgaand aan de reguliere AB-

vergadering van het Recreatieschap zijn er aan de hand van 

stellingen bestuurders enkele kernvragen voorgelegd. Gedurende 

de sessie zijn conclusies getrokken. Ook is in een digitaal overleg 

gesproken met het coördinatoren-overleg.

• Afronding evaluatie2. Op basis van voorgaande stappen is de 

conceptrapportage met conclusies en adviezen opgesteld. Deze is 

voorgelegd aan de opdrachtgever ter controle op inhoudelijke 

onjuistheden. Vervolgens is de rapportage schriftelijk gedeeld met 

de stuurgroep, waarna deze in de stuurgroepvergadering met ZKA 

Strategy is besproken. Op basis van het stuurgroep-overleg is de 

rapportage op onderdelen aangescherpt en vervolgens ter 

informatie gedeeld met de verschillende gremia (taskforce, 

coördinatorenoverleg, AB-Recreatieschap). 

1 Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen wordt hierbij gezien als twee aparte gemeenten. 

2 Er is, in afstemming met de opdrachtgever, gekozen voor een aangepaste afronding. In plaats van 
groepsgesprekken met wethouders EZ en Taskforce (zie offerte) is ervoor gekozen om de 
conceptrapportage direct aan de stuurgroep voor te leggen.
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BIJLAGE 3.2

Lijst gesprekspartners

De volgende partners hebben in de vorm van een interview of 

groepsgesprek hun medewerking verleend aan deze evaluatie:

• Individuele gesprekken met leden Taskforce

• Jan Wibiër (programmamanager VVP)

• Gerben Rouwenhorst (VVP transformatie)

• Jan de Roos (VVP ondernemersadviseur)

• Margriet Wiering (VVP ketenregiseur veiligheid)

• Individuele gesprekken met leden Stuurgroep en directe 

ondersteuning

• Henk van de Boer (voorzitter)

• Henk Brink (gedeputeerde)

• Saskia Kort (provinciaal projectleider)

• Marcel Poorthuis (provinciaal directeur bedrijfsvoering)

• Mieke Damsma (Midden-Drenthe)

• Bas Luinge (Aa & Hunze)

• Jeroen Westendorp (Noordenveld)

• Ineke Schippers (De Norgerberg)

• Jurian Brekelmans (Landclub Ruinen)

Tekst

• Groepsgesprek vakantieparken excelleren

• Jelly’s Hoeve

• Vakantiepark Cnossen

• Ronostrand

• Puur Exloo

• Groepsgesprek vakantieparken transformatie

• Marterhaar

• Park Schoonhoven

• Park Nuilerveld

• Vakantiepark niet-deelnemers REX (maar wel potentie)

• Roompot Lunsbergen

• Vakantiepark niet-deelnemer transformatie (maar wel potentie)

• Aqualanda

• Groepsgesprek bestuurders voorafgaand aan het AB 

Recreatieschap 

• Groepsgesprek coördinatoren-overleg
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BIJLAGE 3.3

Subvragen in het normenkader

A. Doelen gedurende de programmaperiode (tot eind 2022): 45 

bedrijven doorlopen het excellentietraject en 50 parken doorlopen de 

transformatieladder, daarvan worden 25 parken begeleid t/m het 

transformatieplan.

• Wat zijn de excellentieresultaten tot nu toe?

• Prognose voor de resterende looptijd?

• Wat zijn de transformatieresultaten tot nu toe?

• Prognose voor de resterende looptijd?

B. Strategieën

Excellentiestrategie gericht op het activeren van kansrijke en 

vernieuwende ondernemers zodat er een grotere kopgroep van 

vakantieparken ontstaat.

• Is deze strategie juist gebleken?

• Sluiten de tot nu toe ontwikkelde instrumenten (toolkit) voldoende 

aan bij de strategie?

• Welke instrumenten zijn overbodig?

• Welke instrumenten mist u?

Tekst

Transformatiestrategie gericht op het bieden van maatwerk voor 

transformatie van niet-vitale vakantieparken.

• Is deze strategie juist gebleken?

• Sluiten de tot nu toe ontwikkelde instrumenten (toolkit) voldoende 

aan bij de strategie?

• Welke instrumenten zijn overbodig?

• Welke instrumenten mist u?

Preventie en Vitalisering door met een menselijke maat de 

achterliggende sociale problematiek bij personen die op de niet-vitale 

vakantieparken verblijven aan te pakken.

• Wat moet de strategie zijn voor de komende jaren m.b.t. het 

onderdeel “preventie en vitalisering”?

• Welk instrumentarium past daarbij?

C. Governance en organisatie: uitgangspunten voor de organisatie van 

het programma zijn: slim, slank, slagvaardig.

• Is er voldoende zicht op “de vraag”?

• Tonen vakantieparken voldoende eigen initiatief?

• Weten de bij het programma betrokken actoren elkaar makkelijk te 

vinden?
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Subvragen (vervolg)

• Werken deze actoren voldoende samen vanuit een 

gemeenschappelijk doel?

• Hoe kijkt u aan tegen de taskforce met betrekking tot rolopvatting, 

deskundigheid en houding? 

• Heeft iedere gemeente een bestuurlijk gedragen uitvoeringsplan?

• Functioneren er in iedere gemeente goed bemenste 

uitvoeringsteams met een coördinator?

Sturing en coördinatie. 

• Functioneert de huidige governance naar tevredenheid qua 

verantwoordelijkhedenverdeling, rolopvatting, besluitvorming etc.?

• Functioneert de huidige organisatievorm (coördinatoren, taskforce, 

ed.) naar tevredenheid voor wat betreft de samenwerking, 

slagvaardigheid/sturingsprincipe, samenstelling etc.? Specifiek 

inzoomen op de effectiviteit van de taskforce als uitvoeringsteam van 

de Provincie.

Tekst

D. Communicatie: de communicatie is ondersteunend aan het 

programma.

• Hoe wordt de informatievoorziening over het programma richting de 

partners tot nu toe ervaren door bestuurders, coördinatoren, 

ondernemers en eventueel derden?

• In hoeverre is de onderlinge afstemming tussen actoren optimaal 

(o.a. taskforce en convenantpartners)?

• Hoe functioneert de website?

• Wat zijn de wensen voor de toekomst?

E. Financiën: wat is de stand van zaken van de uitgaven in relatie tot de 

(nog te) realiseren doelen? 

• Hoe verhouden de begrote uitgaven aan organisatie, excelleren en 

transformeren (incl. uitgaven aan preventie/ondermijning) zich t.o.v. 

de werkelijke uitgaven?

• Wat zijn de financiële bijdragen van gemeenten aan het programma? 

• Wat zijn de knelpunten om financiële inzet te plegen?

• Hoe kunnen deze knelpunten weggenomen worden?

• Tot slot: in hoeverre is het actieprogramma financieel in control? Hoe 

vindt de verantwoording en rapportage plaats?
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