
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 12 april 2022 
Ons kenmerk 15/5.13/2022000580 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie   
Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van Provinciale  
Staten van 9 maart 2022 over interpellatiedebat vakantieparken  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de gedane toezeggingen tijdens het interpellatie-
debat van 9 maart 2022.  
 
Op initiatief van de fracties van de SP en de PvdD heeft op 9 maart 2022 een in-
terpellatiedebat omtrent de vakantieparken plaatsgevonden in uw Staten.  
Aanleiding voor dit debat was onder andere het inspreken van de Vereniging 
Parkbelangen Leekstermeer tijdens de vergadering van de Statencommissie  
Omgevingsbeleid op 16 februari 2022.  
  
Tijdens het interpellatiedebat heeft de portefeuillehouder toegezegd in gesprek 
te zullen gaan met zowel de bewoners (huurders) van de Vereniging  
Parkbelangen Leekstermeer als de nieuwe eigenaar van het park Meerzicht,  
Europarcs. Ook is de portefeuillehouder kort ingegaan op de Wet Bibob, waar-
over vragen werden gesteld. Hieronder wordt hieromtrent ook enige aanvul-
lende informatie gegeven.  
  
Bovengenoemde gesprekken hebben beide plaatsgevonden op 16 maart 2022 op 
het park Meerzicht. Vóór en na de gesprekken heeft bestuurlijke afstemming 
plaatsgevonden met de gemeente Noordenveld. 
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Gesprek bewoners Meerzicht  
Na een korte rondleiding op het park hebben de bewoners in een gesprek  
nogmaals aangegeven op welke wijze zij zijn ‘overvallen’ door de brief van  
Europarcs. Via deze brief, die rond de kerstdagen van 2021 aan hen werd ver-
zonden, werd aangekondigd dat de huur door Europarcs werd opgezegd per 
eind 2022. Nu is er een onzekere situatie, maar bewoners willen niet weg en  
hebben een advocaat in de arm genomen.  
De bewoners hebben verder aangegeven betrokken te willen worden bij de ver-
dere plannen. Zij zijn niet tegen vergroting van het park maar willen blijven en 
zij willen de natuurwaarden en sfeer zoveel als mogelijk behouden.  
Tenslotte hebben de bewoners aandacht gevraagd voor de Wet Bibob en zij  
hebben de gedeputeerde gevraagd of hij bij de gemeente wil nagaan of deze 
wet iets kan betekenen.  
Richting bewoners is door de portefeuillehouder aangegeven dat de provincie 
beperkte bevoegdheden heeft in het proces. Uitbreidingsplannen van Europarcs 
lijken binnen het bestaande bestemmingsplan te passen. De bevoegdheden van 
de provincie liggen vooral op het gebied van natuur, als er tenminste vergun-
ningen en dergelijke nodig zijn. Dit wordt nog nader besproken en onderzocht 
en hierover is contact gelegd. Over de Wet Bibob zal contact opgenomen worden 
met de gemeente.   
Verder heeft de portefeuillehouder aangegeven dat in het gesprek met  
Europarcs zal worden aangedrongen op een zorgvuldig proces en goede com-
municatie. Ook zal een beroep op Europarcs worden gedaan voor ‘goed  
naoberschap’ en zorgvuldig omgaan met kernwaarden ter plekke zoals stilte en 
natuur.  De bewoners hebben aangegeven blij te zijn met het gesprek.  
  
Gesprek Europarcs  
Met een delegatie van Europarcs is gesproken over de verwerving van het park, 
communicatie, kernwaarden en een zorgvuldig proces.  
Europarcs heeft er op gewezen dat het uiteindelijk de vorige eigenaar is geweest 
die het besluit tot verkoop heeft genomen, in de wetenschap dat Europarcs het 
park waarschijnlijk wil gaan moderniseren of uitbreiden c.q. rendabel wil maken.  
Europarcs heeft verder aangegeven dat het verzenden van de eerste brief rond 
de kerstdagen niet de schoonheidsprijs verdient. Het tijdstip werd ingegeven 
door de late verwerving (begin december) en dat opzegging van de huur voor 
het einde van het kalenderjaar moest plaatsvinden om het volgende jaar al  
stappen te kunnen nemen in de verdere ontwikkeling.  
Binnenkort zal Europarcs een informatiebijeenkomst organiseren en daarna  
zullen individuele gesprekken opgestart worden.  
De portefeuillehouder heeft richting Europarcs aangegeven dat hij het op prijs 
zou stellen dat de huidige kernwaarden zoveel als mogelijk worden behouden. 
Europarcs heeft hierop als reactie gegeven dat dit ook in haar belang is: de stilte, 
natuur, karakter en ligging van het park is de kracht van dit park en aantrek-
kingskracht voor de verhuur, ook voor de toekomst.  
Daarnaast heeft de portefeuillehouder een beroep gedaan richting Europarcs op 
‘goed naoberschap’. Europarcs heeft aangegeven dat naast een algemene infor-
matiebijeenkomst  en individuele gesprekken met bewoners ook de directe om-
geving verder wordt betrokken bij de plannen.  
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Wet Bibob  
Tijdens het interpellatiedebat zijn vragen gesteld over de mogelijke inzet van de 
Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) bij bij-
voorbeeld vergunningaanvragen. In eerste instantie heeft de portefeuillehouder 
hierop geantwoord dat de Wet Bibob met name van toepassing zou zijn voor 
BRZO-bedrijven. Dit is niet geheel volledig.  
De Wet Bibob is van toepassing op een groot aantal verschillende typen over-
heidsbeslissingen: beschikkingen (waaronder vergunningen, ontheffingen toe-
kenningen, goedkeuringen, erkenningen, registraties en aanwijzingen), subsidies, 
overheidsopdrachten en vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is. Deze 
wet dient ter bescherming van de integriteit van de overheid en is geen voor- 
ziening waarop door burgers een beroep kan worden gedaan. Daar waar mo- 
gelijk kan de gemeente indien zij hiertoe aanleiding ziet of op grond van haar 
beleid toe gehouden is het Bibob-instrumentarium inzetten. De rol van de pro-
vincie is in deze casus zeer beperkt. Afhankelijk van het beleid van de gemeente 
zou de Wet Bibob een rol kunnen spelen bij het aanvragen van een bouwver-
gunning, vergunning drank- en horecawet en/of een exploitatievergunning. Bij 
een eventueel benodigde vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming 
is er een rol weg gelegd voor de provincie. Echter een dergelijke vergunning valt 
niet onder het toepassingsbereik van de Wet Bibob.  
Wij begrijpen dat de bewoners zich zorgen maken maar vertrouwen op de zorg-
vuldigheid van de gemeente bij de afhandeling van eventueel benodigde vergun-
ningen.  
  
Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïn- 
formeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 


