
 
 
 
 
Geachte Fractieleden,       Noordenveld, 10 mei 2022 
 
Graag reageren wij op het ingekomen stuk van de Gedeputeerde Staten Drenthe m.b.t. het 
interpellatiedebat over vakantieparken van de Commissievergadering Omgevingsbeleid die voor  
11 mei a.s. staat geagendeerd.   
 
Communicatie verre van Drentse naoberschap… 
 
In het verslag lezen wij dat in het gesprek tussen gedeputeerde Brink met Europarcs het volgende is 
toegezegd: “Binnenkort zal Europarcs een informatiebijeenkomst organiseren en daarna zullen 
individuele gesprekken opgestart worden.” 
 
Nu wisten wij al van andere gedupeerde vakantieparken dat de mooie praatjes van Europarcs zelden 
in lijn zijn met de werkelijkheid, maar wij kunnen u vertellen dat hoewel er eerst een plenaire 
bijeenkomst door Europarcs was toegezegd op 31 maart jl, Europarcs dat alweer snel eenzijdig had 
afgezegd. Kortom: er heeft nu al zo’n 6 maanden geen enkel gesprek met Europarcs zelf 
plaatsgevonden (buiten de naar voren geschoven ZZP-ers die wij 1x als bestuur hebben gesproken). 
Kennelijk heeft Europarcs nog steeds weinig geleerd van de onhandige communicatie bij de 
opzegging en heeft Europarcs nog steeds de Drentse naoberschap niet goed begrepen.  
 
Wel heeft Europarcs alle huisjesbezitters op het park een brief gestuurd met het aanbod om een 1 op 
1 gesprek te voeren om de 'waardebepaling' te organiseren samen met hun makelaar. Let wel: deze 
makelaar bekijkt dan NIET de marktwaarde, maar Europarcs noemt dit een 'waardering, oftewel een 
tegemoetkoming voor verwijderingskosten’. Daarnaast dient dit gesprek om "te inventariseren of er 
assistentie nodig is (tegen betaling) om de plek aan het eind van het jaar schoon en leeg op te 
leveren".  
 
Dit allemaal ondanks het feit dat onze advocaat heel duidelijk de opzegging namens de bewoners 
heeft aangevochten en duidelijk heeft gesteld dat communicatie verloopt via hem of via het bestuur. 
We willen juist niet dat de recreanten extra stress krijgen door de gehaaide verkooptechnieken en 
verdeel en heersstrategie van Europarcs. Onze handreiking om als bestuur met Europarcs te zoeken 
naar een win-win oplossing wordt echter stelselmatig genegeerd.  
 
Betrekken van de omgeving? 

Europarcs heeft tevens in maart aangegeven dat “naast een algemene informatiebijeenkomst en 

individuele gesprekken met bewoners ook de directe omgeving verder wordt betrokken bij de 

plannen.” 

Nu onderhouden wij als Vereniging Parkbelangen Leekstermeer uitstekende banden met de 

omgeving zoals dorpsbelangen Roderwolde en met de in het gebied aanwezige natuur- en 



milieuorganisaties, waaronder IVN, Staatsbosbeheer, Drents Landschap, Groninger Landschap en 

Natuurmonumenten. Maar géén van bovengenoemde relevante stakeholders zijn tot nu toe 

betrokken bij de plannen van Europarcs.  

Door overheden waaronder provincie Drenthe en gemeente Noordenveld wordt overigens gewerkt 

aan een regionaal raamwerk voor Matsloot. Vereniging Parkbelangen Leekstermeer is naast tal van 

professionele ketenpartners daarbij uitgenodigd om het recreatief belang te vertegenwoordigen.   

Zijn de Drentse Kernwaarden zoals natuur wel in het belang van Europarcs?  

Wij lezen in het verslag: “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 aantrekkingskracht voor de verhuur, ook voor de toekomst.”  

Daar zetten wij dikke vraagtekens bij. Als we de schets van Europarcs leggen over de huidige situatie 

zijn er maar liefst 38 punten die sloop van gebouwen en massale bomenkap betekenen.  

Europarcs heeft inmiddels al flink gesnoeid op het terrein, notabene in het broedseizoen, en bomen 

illegaal gekapt. Ook hebben zij sloopmeldingen gedaan van de schuur en 5 recreatiewoningen waarin 

aantoonbaar beschermde inheemse diersoorten verblijven, zoals vleermuizen, huismussen en 

steenmarters. Hierop heeft helaas nog geen handhaving ingegrepen, terwijl wij zowel bij de provincie 

als gemeente een verzoek hebben ingediend.   

EuroParcs is voornemens op onze camping om alle opstallen te laten verwijderen, beplanting in 

tuinen te rooien, zeer veel bomen te kappen of onherstelbaar te beschadigen. De door Europarcs 

beoogde herstructurering van camping Meerzicht voorziet in aanleg van 

wegen/verharding/verlichting naar recreatieverblijven en de bouw van ca. 100 standaard huisjes en 

“villa’s” uit de fabriek van o.a. niet duurzaam plastic. Meerzicht wordt daarmee recreatie voor de 

happy few met tweede en derde huizen en verhuur voornamelijk gericht op de Duitse toerist (niet 

inclusief). Het opschalen van Meerzicht kan naar onze inschatting niet worden opgevangen door de 

huidige ondergrondse infrastructuur zoals riolering. Op basis van onze berekeningen neemt het 

verkeer toe met 520-634% met alle negatieve gevolgen (o.a. bermen kapotrijden) en gevaarlijke 

situatie (recreatief ommetje Leekstermeer en doorfietsroute Leek-Groningen) op het onderliggende 

smalle wegennetwerk. Deze toename is nog zonder een redelijk voor de hand liggende overname 

van Pool en Van Esch op de korte tot middellange termijn. Het terrein wordt heringericht tot een 

onderhoudsarme ruimte met overwegend kort gemaaid gras zonder natuurkwaliteit (en niet klimaat 

adaptief). De beoogde exploitatie is jaarrond (dus ook tijdens de wintermaanden) waardoor continue 

negatieve effecten op de omgeving, zoals verstoring van de natuur, zijn te verwachten.  

We hebben hier te maken met ernstige aantasting van ecologische verbindingen en oevers 

(onderdeel Natuur Netwerk Nederland, NNN) met een stenige inrichting. Eveneens is er sprake van 

toename van vaarrecreatie Leekstermeer/Natura 2000 en verstoring van allerlei diersoorten op en in 

het meer (o.a. zeearend, otter enzovoorts), geluids- en lichthinder en daarmee verstoring van de 

natuur. Wij verwachten dat de provincie Drenthe de nodige maatregelen gaat ondernemen om dit te 

voorkomen.  

Zorgen over de rol van de gemeente m.b.t vergunningen 

Tot slot lezen wij in de reactie van GS: “Wij begrijpen dat de bewoners zich zorgen maken maar 

vertrouwen op de zorgvuldigheid van de gemeente bij de afhandeling van eventueel benodigde 

vergunningen”. Dat vinden wij een bijzonder statement.  



Onlangs hebben wij met alle fracties van de gemeenteraad gesproken. De gemeente Noordenveld 

kampt met een grote personele onderbezetting. We hebben de gemeente gevraagd om relevante 

onderzoeken (archeologie, ecologie, verkeer enzovoorts) zo spoedig mogelijk met ons te delen, maar 

dat gebeurt tot op heden niet. Onderzoeken en toezicht op de naleving vinden bovendien plaats 

door Antea die in dienst is bij EuroParcs (niet onafhankelijk). Hoewel er gesproken wordt over ‘dat de 

natuurtoets bijna klaar is’, hebben we geconstateerd dat er slechts 1 uurtje een ecoloog in opdracht 

van Europarcs op het speelveld van het park heeft rondgelopen ter voorbereiding op 

snoeiwerkzaamheden.  

Ondertussen verrichten wij samen met SOVON al maandenlang serieuze broedvogeltellingen 

(inmiddels 52 verschillende vogelsoorten, waaronder 30 Rode Lijstsoorten, formeel vastgesteld op 

het terrein). Daarnaast voeren wij met de vleermuizenwerkgroep Drenthe een inventarisatie uit naar 

vleermuizenpopulaties. Hiervan zijn er al zes verschillende beschermde soorten gedetecteerd en 

formeel grote aantallen vastgesteld die op het terrein foerageren.   

Graag zien we dat er dus adequaat wordt gehandhaafd. Voor zo ver wij na kunnen gaan (en onze 

partners zoals IVN Roden Norg) hebben er al vergunningplichtige activiteiten plaatsgevonden zonder 

benodigde natuurtoets en omgevingsvergunning (EuroParcs is dus al in overtreding en we eisen dat 

het werk wordt stilgelegd). In het verlengde van bovenstaand punt vragen wij ook aandacht voor een 

mogelijke salamitactiek waarbij met meerdere identieke, bewust klein gehouden activiteiten, de 

vergunningsplicht wordt omzeild.  

Ook hebben wij de gemeente én provincie verzocht om een Bibob onderzoek uit te laten uitvoeren. 

Diverse gemeenten hebben dit gedaan met een negatieve uitkomst tot gevolg omdat er sprake is van 

criminele activiteiten. Partijen als EuroParcs liggen onder een vergrootglas (zie het onlangs 

verschenen artikel in De Telegraaf over “witwassen/recreatiemaffia”, artikelen van Follow The 

Money en uitzendingen van Pointer en Kassa). De koppeling van criminele activiteiten aan 

roofinvesteerders wordt overigens momenteel ook onderzocht door de Erasmus Universiteit.  

Matsloot is vanaf de belangrijke belevingslijn rijksweg A7 de voorkant/de etalage van de gemeente 

Noordenveld en Drenthe. Dit vraagt om speciale aandacht en een aantrekkelijk vormgegeven rand. 

Er is een veel bredere blik nodig waarbij niet alleen wordt gekeken of de ideeën van EuroParcs 

passen in het bestemmingsplan maar ook naar de effecten van de plannen op de omgeving (verkeer, 

vaarrecreatie, lichthinder, geurhinder, geluidhinder, …). Dit vraagt ook om afstemming met het 

gebiedsproces Regionaal Raamwerk waarvan de provincie Drenthe mede-opdrachtgever is.  

Tot slot:  

Wij onderhouden nauwe contacten met Tweede Kamerleden inzake deze kwestie en hebben op 

uitnodiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken deelgenomen aan het landelijke onderzoek 

naar de massale overname van vakantieparken door bedenkelijke roofinvesteerders en naar het 

uitbreiden van de rechten van huurders van grond op vakantieparken. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd door de Erasmus Universiteit en de eindrapportage zal naar verwachting eind mei bij het 

ministerie worden opgeleverd. Er komt een landelijke actiedag tegen het massaal opkopen van 

campings door roofinvesteerders. Vereniging Parkbelangen Leekstermeer neemt deel aan de 

organisatie hiervan.  

Wij doen nogmaals een dringend beroep op de provincie Drenthe om het volgende te doen: 

- Vereniging Parkbelangen Leekstermeer te beschouwen als serieuze gesprekspartner in 

ontwikkelplannen 



- 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.  

 

Bij voorbaat dank en altijd tot een nadere toelichting bereid, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens het bestuur van Vereniging Parkbelangen Leekstermeer 

Daniëlla van Gennep 


