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Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

ln 2019 is het programma Vitale vakantieparken Drenthe (WP) gestart. Wijwillen
u met dit schrijven informeren over de ontwikkelingen in het programma WP.
Hiervoor hadden wij graag een informatiebijeenkomst georganiseerd, maar dat is

momenteel helaas in verband met COVID-19 niet mogelijk. Met deze brief
blikken wij kort terug op 2019 en praten wij u bij over de laatste stand van

zaken.

Terugblik en impact COVID-l9
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van het opzetten van de organisatie en

het ontwikkelen en operationeel maken van beleidsinstrumenten. Er is hierin veel

en goed samengewerkt tussen de convenantpartners (de twaalf Drentse ge-

meenten, Recreatieschap Drenthe, provincie en HISWA/RECRON) waardoor het
draagvlak voor de uitvoering van het programma WP sterk is vergroot. ln 20'19

kon echter nog beperkt worden geoogst. Reden om het beschikbare programma-

budget voor de uitvoering in 2019 grotendeels over te hevelen naar 2020.

De COVID-19-epidemie vertraagt echter sinds maart 2020 de uitvoering van het
programma. Aan de ene kant vanwege de grote gevolgen van de epidemie voor
de recreatiesector en aan de andere - meer praktische - kant vanwege het op-
schorten van bijeenkomsten en werksessies (bijvoorbeeld bijeenkomsten met
verenigingen van eigenaren in het kader van transformatie van parken). De be-

steding van de beschikbare financiële middelen zal met name in de jaren 202'l en

2022 plaatsvinden. Een en ander betekent dat € 1,6 miljoen. van het programma-

budget naar die jaren moet worden overgeheveld. Dit wordt in het kader van de

derde actualisatie van de begroting aan u voorgelegd.
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Hoewel het uiteindelijke effect van de COVID-19-epidemie op de totale vrijetijds-
sector de komende tijd duidelijk wordt, zien wij voor de bungalowparken en

campings gelukkig dat de zomerperiode over het algemeen positief is verlopen
met veel gasten en een hoge bezettingsgraad.

Excelleren in 2O20
Binnen het spoor Excelleren is in juli 2020 het Recreatie Excellentie - programma
(REX) gestart. Er hebben zich inmiddels acht bedrijven aangemeld. Het REX-

programma is bedoeld voor bestaande vitale vakantieparken (mkb) en nieuw te
vestigen vakantieparken in Drenthe, die de potentie en de ambitie hebben om
tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Zodra een

aanmelding voor het REX-programma is goedgekeurd gaan deze bedrijven aan

de slag met het opstellen van hun parkprojectplan. Voor de uitvoering van deze
plannen kan in het kader van het REX-programma een financiële bijdrage
worden verleend (maximaal een derde van de totale investering tot maximaal
€ 100.000,--per vakantiepark). Hiervoor is binnen de begroting van WP totaal
€ 1,5 miljoen beschikbaar. De komende maanden vindt, in het kader van het REX

programma, een aantal webinars plaats voor ondernemers met als thema's: inno-
vatie, kwal iteitsverbetering en d uu rzaam heid.

Het Recreatie Expertteam WP
Uit de aanpak tot nu toe blijkt dat vakantieparken in het middensegment gecon-

fronteerd worden met complexe vraagstukken. De taskforce WP is voornemens
om vanaf 2O21 voor het middensegment het instrument Recreatie Expertteam
(RET.WP) in te zetten. Het RET.WP bestaat uit, een op maat samengesteld,
multidisciplinair team van experts dat ondernemers adviseert en coacht. Doel is

om tot daadwerkelijke (re)vitalisering van deze bedrijven te komen en het mid-

densegment een kwaliteitsimpuls te geven.

Transformeren in 2O2O

Bij de start van het programma WP is door ZKA Leisure Consultants een onder-
zoek uitgevoerd naar de (toeristisch recreatieve) vitaliteit van Drentse vakantie-
parken. Bij zeven van de twaalf gemeenten spelen transformatievraagstukken die
op dit moment worden opgepakt (Noordenveld, Midden-Drenthe, Aa en Hunze,

Westerveld, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen). Concreet betekent dit dat
22 vakantieparken zich in verschillende fasen van het transformatieproces be-

vinden. Het merendeel in de verkenningsfase. Enkele parken zijn verder in het
proces en bezig met het opstellen van een transformatieplan. De transformatie
van het park'Holle Drift' in de gemeente Aa en Hunze is - zo goed als - afgerond.

Voor het merendeel van de parken die niet langer recreatief vitaal zijn en mo-
gelijk in aanmerking komen voor transformatie, geldt dat onderzocht wordt of
een woonbestemming mogelijk is. Maar ook andere mogelijke bestemmingen
worden verkend. Zo vindt nu voor één park een concrete verkenning plaats voor
transformatie naar natuur en voor een ander park wordt onderzocht of het
benut kan worden voor tijdelijk wonen/flexwonen.
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De transformatie van een park vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij het van
groot belang is dat de noodzakelijke stappen en de rollen en verantwoordelijk-
heden voor alle betrokken partijen helder zijn. Hiervoor is inmiddels een helder
stappenplan opgesteld dat de leidraad vormt voor het transformatieproces en de
gesprekken met de Vereniging van eigenaren van de parken.

Preventie en Vitalisering
ln 20'19 heeft het Regionaal lnformatie en Expertise Centrum (RIEC) een onder-
zoek uitgevoerd waaruit bleek dat op een deel van de vakantieparken in Drenthe
sprake is van sociaal-maatschappelijke problematiek, en/of criminaliteit en onder-
mijning. De uitkomsten zijn (vertrouwelijk) met u gedeeld tijdens een informatie-
bijeenkomst voor Raads- en Statenleden op 17 oktober 2019. Op basis van dit
onderzoek is de taskforce aan de slag gegaan met het thema 'Preventie en Vitali-
sering'. De taskforce ondersteunt gemeenten in 2020 op een aantal parken met
de aanpak van de problematiek. Uit de praktijk blijkt dat de problematiek weer-
barstig en complex is. Tegelijkertijd zien wij dat de aanpak van de problematiek
een voorwaarde is voor parken om daadwerkelijk te kunnen excelleren, vitali-
seren of transformeren. Wij constateren dat versterking van de aanpak op dit
punt nodig is en daarom maakt dit deel uit van ons voorstel voor de lnvesterings-
agenda PLUS 2020 -2023.

lnschrijving in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP)

Een Drentse handreiking 'inschrijving in de BRP op een vakantiepark' is in 2020

afgerond en verspreid onder de gemeenten. De taskforce ondersteunt ge-

meenten bij de implementatie van de handreiking. De werkwijze zoals be-

schreven in de handreiking zorgt ervoor dat de gemeente meer grip krijgt op de
mensen die zich (willen) inschrijven op een vakantiepark. Onderliggend doel is

mensen te begeleiden naar een geschikte woonvorm en daarnaast de zorg te
bieden daar waar nodig. Ook werkt dit beleid drempelverhogend voor mensen

om zich in te schrijven op een vakantiepark. Dit draagt op een positieve manier
bij aan het terugdringen van het aantal nieuwe inschrijvingen in de BRP op een

vakantiepark.

Registratie van recreatieobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG)

Een goede informatiepositie is een vereiste voor een effectieve integrale aanpak
van sociale en veiligheidsproblematiek op de parken. De informatiepositie binnen
sommige gemeenten blijkt nog onvoldoende en daarom start binnenkort een
project om de registratie van recreatieobjecten op vakantieparken in de BAG te
verbeteren.
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Nationale actie-agenda vakantieparken 2.0
Op 29 november 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken de nationale
acti e-a g e n d a va ka nti e pa rke n 2O1 8-2020 g ep rese ntee rd.

Deze actie-agenda is in samenwerking met een groot aantal partijenr waaronder
de provincie Drenthe tot stand gekomen. De actie-agenda heeft de vraagstukken
met betrekking tot de vakantieparken nationaal geagendeerd. De actie-agenda
richt zich op het vergroten van de regionale en lokale slagkracht waarbij een in-
tegrale en interbestuurlijke aanpak uitgangspunt is. Er wordt hierin rekening ge-

houden met de economische, veiligheids-, woon-, ruimtelijke en sociale opgave.
Op 14 mei 2020 constateerden de betrokken partijen in een bestuurlijk overleg
met minister Ollongren dat het nuttig en noodzakelijk is om de samenwerking
voort te zetten. De actie-agenda 2.0 wordt naar verwachting eind 2020 of begin
2021 ondertekend.

Tenslotte willen wij u nog wijzen op de online talkshow van 9 september 2020

waarin de taskforce WP informatie heeft gedeeld over de stand van zaken van

het programma WP. Deze talkshow, recente webinars en andere informatie over
vitale vakantieparken Drenthe kunt u vinden op de website van het programma
(www.vita leva ka ntiepa rkend renthe. n l).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

md/coll.

1 Het Rilk, de provincies Gelderland, Noord Brabant, Drenthe, HISWA/RECRON, het Landelijk lnforma-
tie-en Expertisecentrum (LIEC), Stichting Valente, Leger des Heils, VNG en GGD GHOR.


