
 
 

 

 

Geachte Fractieleden,       Noordenveld, 13 juni 2022 

 

Graag geven wij hierbij een update van onze brief die wij 10 mei jl. naar de Commissievergadering 

Omgevingsbeleid hebben gestuurd. Na de landelijke actiedag van afgelopen zaterdag tegen het 

massaal opkopen van campings is er veel landelijke aandacht geweest voor dit onderwerp, o.a. op 

het NOS journaal, RTL4 Editie NL en SBS6 Hart van Nederland. Vereniging Parkbelangen 

Leekstermeer was mede initiatiefnemer van deze protestactie en hebben bijgaand manifest 

opgesteld dat wij binnenkort aan de minister zullen overhandigen. Tevens zijn wij een landelijk 

meldpunt gestart voor andere gedupeerde campings in het land: www.meldpuntcampingverkocht.nl.  

 

Bibob onderzoek naar Europarcs nu relevanter dan ooit! 

Wij hebben zowel de gemeente Noordenveld als provincie Drenthe verzocht om een Bibob 

onderzoek uit te laten uitvoeren naar Europarcs. Vandaag werd in de media volop aandacht besteed 

aan de koppeling van criminele activiteiten aan de opkopers van vakantieparken. Zie: 'Criminelen 

gebruiken vakantiepark voor grootschalig witwassen' | NOS en Rapport: via vakantiepark 

grootschalig witwassen | Binnenland | Telegraaf.nl. Dit aspect wordt overigens momenteel ook 

onderzocht door de Erasmus Universiteit. De onderzoekers raden overheden aan om daarom Bibob 

onderzoek uit te voeren. Quote uit het artikel: “Aan de ene kant preventief door bijvoorbeeld het 

weigeren van vergunningen op basis van de Wet Bibob en door voorlichting aan gemeenten, maar 

ook repressief door controles en strafrechtelijke onderzoeken. De aanpak is nu versnipperd en er is 

vaak te weinig capaciteit bij opsporingsdiensten en gemeenten. Door samen te werken met lokale 

overheden, zo staat in het rapport, verschaffen criminelen zich een positie in de bovenwereld.” 

Participatie vanuit provincie met Vereniging Parkbelangen Leekstermeer voor verbetering vatbaar  

Laten wij voorop stellen dat wij het bezoek van de gedeputeerde Brink zeer hebben gewaardeerd, 

evenals het ambtelijke bezoek van de vergunningverlener van de provincie. Dat signaal gaf ons 

vertrouwen. Wij vinden het echter zorgelijk dat Europarcs kennelijk wekelijks afstemt met zowel 

provincie als gemeente over de voorgenomen plannen en wij ondertussen geen enkel zicht hebben 

op een Quickscan Natuur of vergunning / ontheffingsaanvraag. Daarentegen wordt onze vereniging 

wel gevraagd om onze data te delen m.b.t. aanwezige beschermde diersoorten op het park. 

Daarnaast wijst de provincie onze verzoeken tot handhaving af en dat begrijpen we al helemaal niet.  

Wij hebben bovendien begrepen dat de gemeente Noordenveld en de provincie gemiddeld elk 15 a 

20 uur per week bezig zijn met de herstructurering van Europarcs. In hoeverre past dit in het 

participatiebeleid van gemeente en provincie met direct belanghebbenden zoals wij? Wij zien daar 
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toch een vreemde ontwikkeling waarbij het lijkt alsof de provincie Drenthe samen met de gemeente 

Noordenveld bezig is om straks een kant en klaar compleet dichtgetimmerd plan te presenteren aan 

de Staten- en Raadsleden. Hoe verhoudt zich dan het bestuursrecht versus privaatrecht in deze 

kwestie? Waarom zit Vereniging Parkbelangen Leekstermeer als eigenaar van de betreffende 

recreatiewoningen niet aan tafel?     

Communicatie met Europarcs laat nog steeds veel te wensen over 

 

Helaas heeft Europarcs nog steeds weinig geleerd op het gebied van communicatie. Dit ondanks 

gedane toezeggingen. Hieronder volgt een korte opsomming: 

- De aangekondigde 1 op 1 gesprekken met de bewoners door Europarcs zijn niet druk 

bezocht. En dat is ook niet zo gek als je alleen maar een afspraak kunt maken via een 2 regel 

lange Teams-link op papier vol onleesbare tekens. Nergens een telefoonnummer of e-

mailadres te bekennen. Uiteindelijk hebben wij dat als bestuur maar opgelost door twee 

gesprekken te laten doorgaan, begeleid door een bestuurslid van onze vereniging. Deze 

gesprekken verliepen uiterst onplezierig, onzorgvuldig en intimiderend door een jurist van 

Europarcs. 

- Er is inderdaad ook een informatiebijeenkomst geweest voor de omgeving. Helaas werden 

wij als direct belanghebbende daarover niet geïnformeerd en ook niet uitgenodigd. Het is 

bijzonder dat omwonenden en voor Europarcs relevante stakeholders inmiddels wel zijn 

geïnformeerd over de plannen van Europarcs, maar de bestaande recreanten nog steeds 

niet. Wij weten niet wat de exacte plannen zijn en op welke termijn deze zijn ingepland. 

- Ons bestuur is inmiddels wel op bezoek geweest bij de directeur van Europarcs. Tijdens dit 

gesprek hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over communicatie en gaf de directeur toe 

dat dit niet goed is gegaan vanuit Europarcs. Het feit dat Europarcs allerlei dingen zomaar 

doet op het vakantiepark zonder aankondiging, brengt veel onrust bij de recreanten. 

Beterschap werd beloofd. Helaas werd die afspraak direct alweer met voeten getreden toen 

in opdracht van Europarcs het ooievaarsnest zonder pardon werd verwijderd (terwijl er 

ganzen aan het broeden waren) en recreanten hiermee werden geconfronteerd.  

 

Stikstof en het regionaal raamwerk gooien roet in het eten in de plannen van Europarcs 

Zoals bekend moet de stikstofdepositie drastisch afnemen binnen een straal van 1 kilometer vanaf 

Natura 2000 gebieden. Dit gegeven vraagt om passende maatregelen. Daarnaast zit onze vereniging 

aan tafel bij het gebiedsproces Regionaal Raamwerk waarvan de provincie Drenthe mede-

opdrachtgever is en staan we voor een enorme uitdaging als het gaat om het slim indelen van het 

gebied waar onze camping zich bevindt.  De omgevingsvisie stelt bovendien dat natuur beschermd 

moet worden waar nodig en het benutten/beleven waar mogelijk. Wat ons betreft passen de 

plannen van Europarcs daar niet in. 

Daarom doen wij nogmaals een dringend beroep op de provincie Drenthe om het volgende te 

doen: 

- Vereniging Parkbelangen Leekstermeer te beschouwen als serieuze gesprekspartner in 

ontwikkelplannen 

- Hangende bovenstaande ontwikkelingen de plannen tot herstructurering van Europarcs on 

hold te zetten.  



- Geen vergunningen voor Europarcs af te geven zolang er geen gedegen onderzoek heeft 

plaatsgevonden naar bovenstaande effecten 

- Géén verklaring van geen bedenking te geven aan gemeente Noordenveld   

- Te handhaven op overtredingen van Europarcs 

- Stikstof toets en recreatiedruk mee te nemen in het Regionaal Raamwerk 

- De Bibob toets als instrument in te zetten 

- In te zetten op écht Drents noaberschap door daadwerkelijke samenwerking te stimuleren 

tussen Europarcs en Vereniging Parkbelangen Leekstermeer om tot een oplossing te komen 

- Maatschappelijke kosten en baten in kaart te brengen van de beoogde ontwikkeling. 

 

Bij voorbaat dank en altijd tot een nadere toelichting bereid, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens het bestuur van Vereniging Parkbelangen Leekstermeer 

Daniëlla van Gennep 
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MANIFEST	
	

1) STOP	DE	OPKOOP	VAN	CAMPINGS	DOOR	ROOFINVESTEERDERS		
	

2) BESCHERM	DE	RECREANTEN	MET	EEN	VASTE	STANDPLAATS		
	

3) BESCHERM	NATUUR	EN	OMGEVING			
	
______________________________________________________________________	
	
1.	Stop	de	opkoop	van	campings	door	roofinvesteerders	

Nederland	 staat	 in	 de	 uitverkoop.	 Eerst	 was	 het	 de	 woningmarkt	 en	 nu	 zijn	 het	 de	 vakantieparken.	
Buitenlandse	investeringsmaatschappijen	zien	brood	in	onze	parken	en	investeren	in	grote	ketens	zoals	
Roompot,	Center	Parcs,	Landal	en	EuroParcs.		

Deze	ketens	kopen	in	rap	tempo	de	één	na	de	andere	camping	op.	Recreanten	met	een	vaste	standplaats	
moeten	vertrekken,	 zodat	 er	 luxe	 recreatiewoningen	gebouwd	kunnen	worden.	Deze	woningen	worden	
verkocht	aan	beleggers	en	particulieren.	Via	de	verhuur	aan	derden,	proberen	zij	rendement	te	behalen.	
De	 ketens	 verdienen	 aan	 de	 verkoop	 van	 de	 recreatiewoningen,	 en	 ze	 krijgen	 een	 percentage	 van	 de	
verhuuropbrengsten.		

In	de	praktijk	betekent	dit	dat	recreanten	met	een	vaste	standplaats	moeten	vertrekken,	óf	ze	kunnen	een	
duur	huisje	kopen	van	de	keten,	dat	de	meeste	recreanten	helemaal	niet	kunnen	betalen.	Het	wordt	ook	
steeds	 lastiger	 voor	 recreanten	om	elders	 een	plek	 te	 vinden.	 Plekken	worden	 steeds	 schaarser,	omdat	
ketens	 zoveel	 opkopen.	 Het	 effect	 hiervan	 is	 dat	 het	 aanbod	 in	 Nederland	 verschraalt,	 en	 dat	 de	
recreatiecultuur	 en	 cultuurhistorische	 waarden	 verdwijnen.	 Als	 we	 niet	 ingrijpen,	 dan	 wordt	 recreatie	
alleen	maar	iets	voor	de	rijken.	Dat	is	geen	inclusieve	samenleving.		

______________________________________________________________________	
	
2.	Bescherm	de	recreanten	met	een	vaste	standplaats	
	
Als	een	keten	een	park	opkoopt,	dan	moeten	zittende	recreanten	vertrekken.	Dit	betekent	dat	de	huur	
van	hun	standplaats	wordt	opgezegd	in	het	kader	van	herstructurering.	Herstructering	betekent	dat	een	
keten	een	park	leeg	veegt,	zodat	er	luxe	recreatiewoningen	gebouwd	kunnen	worden.	
	
Het	 effect	 op	 de	 recreanten	 is	 groot.	 Ze	 moeten	 hun	 standplaats	 leeg	 opleveren	 aan	 de	 ondernemer.	
Recreanten	met	 verplaatsbare	 objecten,	 zoals	 stacaravans	 of	 chalets,	 krijgen	 een	 kleine	 verplaatsings-
vergoeding	 die	 vrijwel	 altijd	 ontoereikend	 is.	 Bovendien,	 waar	 moeten	 ze	 met	 hun	 object	 heen?	 De	
plekken	 worden	 immers	 steeds	 schaarser.	 Recreanten	 die	 een	 niet	 meer	 verplaatsbaar	 object	 hebben,	
krijgen	 een	 kleine	 verwijderingsbijdrage	 voor	 de	 sloop.	Ook	 dit	 bedrag	 is	 vrijwel	 altijd	 ontoereikend	 en	
bovendien	 zijn	 ze	 hun	 object	 kwijt	 omdat	 dit	 gesloopt	 moet	 worden.	 Recreanten	 die	 een	 standplaats	
hebben	op	een	camping	die	niet	is	aangesloten	bij	de	Recron,	krijgen	meestal	geen	enkele	vergoeding.		
	
Herstructureringsplannen	worden	vaak	aangekondigd,	tegelijk	met	de	huuropzegging.	Recreanten	moeten	
dan,	 in	 het	 beste	 geval,	 binnen	 een	 jaar	 vertrekken.	 Het	 gebeurt	 niet	 zelden	 dat	 mensen	 nog	 voor	
aanzienlijke	bedragen	in	hun	object	hebben	geïnvesteerd	terwijl	een	verkoop,	in	stilte,	al	lang	aan	de	gang	
is.	Op	deze	manier	worden	mensen,	willens	en	wetens	om	de	 tuin	geleid	door	de	ondernemers,	omdat	
men	bang	is	voor	onrust	en	verzet.		
	



	
	
Het	is	belangrijk	dat	de	rechten	van	recreanten	met	een	vaste	standplaats,	worden	uitgebreid.	Twee	vaak	
gehoorde	tegenargumenten	zijn:	
	

1. Recreanten	met	een	verplaatsbaar	of	niet	meer	verplaatsbaar	object,	weten	dat	ze	een	object	op	
huurgrond	hebben	staan	en	dat	hun	contract	jaarlijks	opzegbaar	is.		

2. De	 ondernemer	 moet	 de	 mogelijkheid	 hebben	 om	 de	 huur	 op	 te	 zeggen	 als	 hij	 graag	 wil	
herstructureren,	anders	belemmer	je	zijn	economisch	perspectief.	

	
Beide	 argumenten	moet	 je	 plaatsen	 binnen	 de	 realiteit	 van	 vandaag.	 Dat	 campings	 massaal	 worden	
opgekocht	en	dat	zittende	recreanten	het	nakijken	hebben,	is	een	fenomeen	dat	nog	niet	zo	lang	gaande	
is.	De	 regels	 zijn	 verouderd	 omdat	 ze	 zijn	 opgesteld	 vóórdat	 roofinvesteerders	massaal	 vakantieparken	
gingen	opkopen	als	beleggingsobject.	De	huur	opzeggen	in	het	kader	van	herstructurering,	is	inmiddels	dé	
legitimering	 geworden	 om	 parken	 schoon	 te	 vegen,	 grof	 geld	 te	 verdienen	 en	 de	 mogelijkheden	 voor	
mensen	met	een	kleine	portemonnee	volledig	uit	te	hollen.	Daarom	is	het	belangrijk	dat	dit	gestopt	wordt	
en	dat	recreanten	met	een	vaste	standplaats	meer	rechten	krijgen.	Nu	is	er	geen	enkele	bescherming.		
	
______________________________________________________________________	
	
3.	Bescherm	natuur	en	omgeving	
	
Veel	 campings	 en	 vakantieparken	 bevinden	 zich	 in	 en	 rondom	 kwetsbare	 en	 beschermde	 natuur-
gebieden.	 Overal	 staan	 recreatieondernemers	 in	 de	 rij	 om	 in	 natuurgebieden	 vakantiewoningen	 te	
bouwen,	want	dit	is	een	lucratieve	business.		
	
Het	aantal	bouwprojecten	ontspoort	en	de	gevolgen	zijn	desastreus.	Door	grootschalige	bouw,	verstening	
en	groenkap,	neemt	de	biodiversiteit	nog	verder	af,	gaan	ecologische	verbindingszones	verloren	en	neemt	
de	stikstofuitstoot	alleen	maar	toe.	Het	nieuwe	verdienmodel	 is	dat	er	 jaarrond	verhuurd	wordt,	en	dus	
niet	 alleen	maar	 in	het	 zomerseizoen.	Dit	betekent	dat	de	 rust	 in	natuurgebieden	permanent	 verstoord	
wordt	 door	 de	 toename	 van	 lichtvervuiling	 en	 geluidshinder.	 Plannen	 zijn	 dus	 niet	 klimaatbestendig,	
dragen	niet	bij	aan	de	versterking	van	natuurkwaliteit	en	zijn	daarom	niet	toekomstbestendig.	
	
Om	te	kunnen	bouwen	in	of	nabij	beschermde	gebieden,	 is	een	omgevingsvergunning	van	de	gemeente	
en	een	natuurvergunning	van	de	provincie	nodig.	De	aanvrager	van	een	vergunning	moet	een	natuurtoets	
doen,	 om	 negatieve	 effecten	 op	 de	 natuur	 uit	 te	 sluiten.	 Maar	 in	 hoeverre	 wordt	 er	 echt	 degelijk	
onderzoek	gedaan,	en	in	hoeverre	is	het	onderzoek	onafhankelijk?	Je	wilt	niet	 immers	niet	dat	de	slager	
zijn	eigen	vlees	keurt.	Als	er	een	natuurtoets	wordt	gedaan	en	er	blijken	negatieve	effecten	 te	 zijn,	dan	
moet	men	de	schade	compenseren.	Dit	lijkt	op	papier	een	mooie	oplossing,	maar	in	de	praktijk	is	dit	een	
wassen	neus.	Als	er	bijvoorbeeld	oude	bomen	worden	gekapt,	dan	 is	er	een	herplantingsplicht.	Er	gaan	
decennia	 overheen	 voordat	 nieuw	 aangeplante	 jonge	 bomen,	 de	 gekapte	 oude	 bomen	 en	 de	 daarbij-
behorende	ecosystemen,	kunnen	‘compenseren’.	Dit	is	geen	compensatie,	maar		verwoesting	van	natuur.		
	
De	kaders,	op	basis	waarvan	overheden	bepalen	of	ze	wel	of	geen	vergunning	verlenen,	zijn	verouderd	en	
onverantwoord	ruim.	Er	 is	nooit	rekening	gehouden	gehouden	met	de	massale	opkoop	van	campings	en	
de	 herstructureringen	 die	 onherroepelijk	 volgen.	 Overheden	 beschikken	 over	 te	 weinig	 kennis	 en	
capaciteit	om	de	plannen	en	vergunningaanvragen	goed	te	kunnen	beoordelen	en	zo	nodig,	handhavend	
op	te	treden.	Ze	worden	overrompeld	door	de	roofinvesteerders	en	hun	adviseurs.		
	
Bij	de	beoordeling	van	vergunningaanvragen	voor	herstructurering,	wordt	zelden	over	de	grenzen	van	de	
geldende	 kaders	 gekeken.	 De	 toenemende	 recreatiedruk	 leidt	 tot	 verstoring	 van	 de	 natuur	 en	 de	
omgeving,	 onder	 andere	 door	 toenemende	 verkeersdruk.	 De	 effecten	 van	 herstructurering	 op	 de	
omgeving,	 zouden	 verplicht	 in	 kaart	moeten	worden	 gebracht.	 Een	MKBA	 zou	 een	 verplicht	 onderdeel	
moeten	 zijn	 van	 het	 vergunningentraject.	 Op	 die	manier	 komt	 het	 complete	 en	 eerlijke	 verhaal	 boven	
tafel.	Pas	dan	kan	er	een	zorgvuldige	afweging	worden	gemaakt.		
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WE	VRAGEN	HET	KABINET	OM:	
______________________________________________________________________	
	

1) Huurrecht	en	huurbescherming,	voor	recreanten	met	een	vaste	standplaats,	wettelijk	vast	
te	leggen.	
	

2) Wettelijk	vast	te	leggen	dat	recreanten	met	een	vaste	standplaats	eerste	recht	op	koop	
hebben,	bij	verkoop	van	hun	camping	of	vakantiepark.	
	

3) Wettelijk	vast	te	leggen	dat	objecten	die	niet	meer	verplaatsbaar	zijn	en	dus	gesloopt	
moeten	worden,	financieel	vergoed	worden	door	de	ondernemer,	op	basis	van	de	
marktwaarde	van	het	object.	Met	marktwaarde	wordt	de	waarde	bedoeld	die	het	object	
had	voordat	het	park	verkocht	werd,	en	de	herstructureringsplannen	werden	aangekondigd.	
Dus	in	het	geval	dat	je	je	object	kunt	verkopen	op	een	standplaats.	Immers,	na	verkoop	en	
na	een	huuropzegging	is	de	marktwaarde	feitelijk	nul.	Dit	betekent	een	groot	financieel	
verlies	voor	recreanten	omdat	zij	hun	object	niet	meer	kunnen	verkopen.		
	

4) Wettelijk	vast	te	leggen	dat	recreanten	met	een	verplaatsbaar	object,	een	vergoeding	voor	
de	transportkosten	krijgen	op	basis	van	daadwerkelijk	gemaakte	kosten.	Nu	vergoedt	de	
ondernemer	slechts	de	rit	van	de	standplaats,	tot	net	buiten	de	poort	van	de	camping	of	het	
vakantiepark.	In	veel	gevallen	is	de	vergoeding	vanaf	de	standplaats	tot	net	buiten	de	poort	
ook	niet	toereikend.		
	

5) Wettelijk	vast	te	leggen	dat	jaarcontracten	plaats	moeten	maken	voor	contracten	voor	
onbepaalde	tijd,	met	een	opzegtermijn	van	minimaal	2	jaar.	
	

6) Bij	een	beoogde	herstructurering,	een	uitgebreid	onderzoek	naar	alle	lange	termijneffecten	
(natuur,	verkeer,	milieu)	op	de	wijde	omgeving	verplicht	te	stellen,	ongeacht	of	het	initiatief	
wel	of	niet	past	binnen	de	kaders	die	lokaal	van	toepassing	zijn.	
	

7) Een	MKBA	verplicht	te	stellen	en	hiervoor	de	effectrapportage	(punt	6)	als	onderlegger	te	
gebruiken,	zodat	er	een	zorgvuldige	afweging	kan	worden	gemaakt.		

	

	

	

	
__________________________________________________________________	
	
Deze	actiedag	is	een	samenwerking	van	initiatiefnemer	SP	Tweede	Kamerfractie	(campagne@sp.nl),	de	landelijke	actiegroep	
Recreanten	 in	 Actie	 (info@recreanteninactie.nl),	 Stichting	 Recreanten	 Recht	 en	 Vereniging	 Parkbelangen	 Leekstermeer	
(bestuur@parkbelangenleekstermeer.nl).	U	 kunt	 het	 gezamenlijke	 actiecomité	 11	 juni	 bereiken	 via:	 campagne@sp.nl	 of	
telefoon:06-15097958.	
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