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Impuls voor Provincies Aanpak Vakantieparken 

Samenvatting resultaten op basis van de provinciale eindrapportages – febr.’ 2022 

 

Provincie en plan Resultaat 

 

Fryslân 

Onderzoek naar de toekomst van 
Friese logiesaccommodaties met 
aandacht voor spreiding in tijd 
(seizoensverbreding) en regio 
(nieuwe bestemmingen) en 
experimentele ontwikkelingen. 

Actieplan voor vernieuwing van 
bestaande onderkomens en het 
slim ontwikkelen van nieuwe bij 
Fryslân passende verblijven. 

 

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de logiessector in 
Fryslân zich goed kan meten met die in de rest van 
Nederland. 
Met het beeld dat het onderzoek gaf over hoe de sector 
ervoor stond, konden alle stakeholders goed meegenomen 
worden in het hele denkproces: wat is er aan de hand, wat 

willen we anders, wat gaan we doen.  
Met de verschillende stakeholders is overeenstemming 
bereikt over de te nemen maatregelen, acties en 
instrumenten. Er wordt vooral ingezet op daar waar de 

energie zit en het ondersteunen van vitalisering. 
De uitvoering van het actieplan is bedoeld voor 
ondersteuning in planvorming en niet voor investeringen in 

bedrijven. Het loket is najaar 2021 opengegaan. 
Inmiddels is de projectleider gestart met uitvoering te 
geven aan het Actieplan en de inzet van de instrumenten. 
 
Vervolgvraag: 
Hoe zorgen we er voor dat baten van logiesverstrekking 
echt landen in de regio, bij de inwoners, bij de lokale 

ondernemers, zodat deze bijdragen aan brede welvaart in 
eigen regio. 
 

Groningen 
 

Deze provincie heeft geen gebruik gemaakt van de Impuls. 

Drenthe 
Het ontwikkelen van een Drenthe-
breed gedragen handreiking 

inschrijving BRP (door het 
programma Vitale Vakantieparken 
Drenthe (VVP, samen met alle 

gemeenten) waarmee enerzijds 
het inschrijven op een adres in 
een vakantiepark wordt 
ontmoedigd en anderzijds 
geprobeerd wordt zicht te krijgen 
op de mensen die zich op een 

adres op een vakantiepark willen 
inschrijven.  
 
Verkennend onderzoek door het 
Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC) naar de veiligheid 
en leefbaarheid op Drentse 

vakantieparken. Om zicht te 

krijgen op de mate van 
ondermijning, criminele 
activiteiten en permanente 
bewoning op de vakantieparken.  
 

 
De handreiking inschrijving BRP is opgesteld en voor 
gemeenten beschikbaar (zie ook website actie-agenda 

vakantieparken). 
  
Uit het onderzoek door het RIEC bleek dat een deel van de 

Drentse vakantieparken zich in een neerwaartse spiraal 
bevindt of dreigt daarin terecht te komen. Voorbeelden van 
oorzaken hiervan zijn mensen die door echtscheiding of 
schulden noodgedwongen op een vakantiepark 
terechtkomen; criminele activiteiten zoals drugshandel, 
gedwongen prostitutie en vrouwenhandel; problemen door 

huisvesting van arbeidsmigranten; kinderen die op de 
parken wonen en niet in beeld zijn bij (onderwijs-) 
instanties. 
 
Naar aanleiding van het RIEC-onderzoek is het project 
‘Naober Drenthe’ opgezet om ondermijning, criminaliteit en 
sociale problematiek op vakantieparken in Drenthe aan te 

pakken om zo bij te dragen aan het vitaliseren van de 

recreatiesector van Drenthe. Gemeenten hebben behoefte 
aan extra kennis/kunde en capaciteit op dit gebied. Een 
expertteam biedt in nauwe samenwerking met de vaste 
lokale partners ondersteuning bij een parkgerichte aanpak. 
Naast strafrechtelijke mogelijkheden zijn ook brede 
bestuurlijke handhaving en zorgaanpak mogelijk. 

 
Met acht gemeenten wordt gewerkt aan de transformatie of 
vitalisering van ‘rode parken’ (vakantieparken met 
problematiek) uit het RIEC-onderzoek. 
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In 2022 is voor tien parken de informatiepositie verbeterd 
en zal er voor deze parken een startadvies opgeleverd zijn 
waarin advies wordt gegeven over de aanpak van de 
geconstateerde problematiek.  
Daarnaast is er in 2022 met acht parken een start gemaakt 

met de aanpak van de geconstateerde problematiek. 
 
Project ‘Recreatieobjecten adressen toekennen’. Bij de 
aanpak van vakantieparken is het van belang te kunnen 
werken vanuit een goede informatiepositie: hoe ligt het 
park erbij, welke gebouwen en andere objecten staan er, 
hoe zijn eigendom en exploitatie georganiseerd en wie 

verblijven er langdurig. Het VVP biedt de gemeenten hulp 
aan bij het op orde brengen van de registratie van de 
gebouwen en objecten, in het kader van de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG). Vijf gemeenten hebben tot 
nu toe gebruik gemaakt van deze diensten. 

 
Het project ‘Naober Drenthe’ biedt gemeenten ook 

ondersteuning bij het knelpunt van te weinig capaciteit en 
expertise en bij het verbeteren van kwaliteit en kwantiteit 
in de handhaving. 
 
Gemeentelijke kerngroepen VVP - bijna elke Drentse 
gemeente heeft een interne kerngroep VVP opgezet, 

bestaande uit verschillende disciplines, waarmee ze 
samenwerken aan de complexe problematiek op 
vakantieparken binnen hun gemeente. 
 
Belangrijke succesfactor is de goede samenwerking tussen 
provincie, alle Drentse gemeenten en HISWA/RECRON. 
Partijen hebben zich gecommitteerd aan de uitvoering van 

het gezamenlijke actieprogramma VVP en de gemeenten 
hebben dit vertaald in een gemeentelijk programma. 
 

Overijssel 
1. Onderzoek naar huisvesting 
doelgroepen op de zwakkere 

vakantieparken om inzicht te 
krijgen in de mate en omvang van 
(permanente) bewoning en 
daarmee de huisvestings-
problematiek. 
 

2. Onderzoek naar criminaliteit en 
ondermijning. 
Een goed beeld daarvan ontbreekt 
voor het Vechtdal. Daartoe zal 
data-onderzoek worden gedaan, 
waarbij verschillende data-
bestanden worden gebundeld. Dit 

kan worden beschouwd als een 

aanvulling op de algemene 
ondermijningsbeelden die in 
Overijssel per gemeente zijn 
opgesteld door het RIEC Oost-
Nederland. 
 

3. Praktijkervaring opdoen middels 
een aantal pilotparken in het 
Vechtdal. Het doel is om een zo 
breed mogelijk beeld te krijgen 

 
De provincie Overijssel is samen met de gemeenten in het 
Vechtdal gestart met de pilot 'Leer- en ontwikkeltraject 

Vitale Vakantieparken Vechtdal'. Onderzocht is wat de 
problemen zijn waar achterblijvende vakantieparken mee 
te maken hebben en wat nodig is om een verdere 
achteruitgang te keren en het toekomstperspectief van 14 
pilotparken te verbeteren.  
Samengevat zijn de volgende stappen gezet:  

 
1. Onderzoek naar de huisvestingssituatie op de parken. 
Achterliggende oorzaken van de huisvesting van 
doelgroepen op de parken zijn in beeld gebracht en welke 
redenen/oorzaken hieraan ten grondslag liggen. 
Onderzocht is wat de push- en pullfactoren zijn voor park- 
en huisjeseigenaren om (gedoogd of illegaal) permanent 

bewoning toe te staan en/of voor andere businessmodellen 

te kiezen.  
 
2. Per park is inzicht in het toekomstperspectief in beeld 
gebracht door een gespecialiseerd adviesbureau op het 
gebied van vrijetijdseconomie. Hierdoor is per park 
inzichtelijk of revitaliseren een reële optie is of dat 

transformeren naar een andere bestemming een betere en 
duurzamere oplossing biedt.  
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van de problematiek op recreatie-
parken en daarvoor ook te komen 
tot oplossingsrichtingen. Waarmee 
ervaring wordt opgedaan met 
revitalisering en transformatie. 

 
4.Plan van aanpak Vervolgaanpak. 
De aanpak van de problematiek 
blijkt een zaak van de lange 
adem, wat veel geld en inzet van 
menskracht vraagt. Dat vergt een 
goede voorbereiding. De opgedane 

kennis en de ervaringen uit het 
leertraject worden geëvalueerd. 
Dit moet leiden tot een plan van 
aanpak voor het vervolg, de 
tweede fase, waarin de uitvoering 

een belangrijkere rol speelt. Ook 
moeten de uitkomsten uit het leer- 

en ontwikkeltraject tot een 
provincie-brede aanpak van de 
vakantieparken leiden. 
 

3. Per park opstellen van plannen van aanpak op basis van 
het toekomstperspectief (zie 2). In afstemming met 
eigenaren en/of VvE-besturen is een afweging gemaakt 
tussen belangen van gemeente en de parken.  
 

Naast de toekomstperspectieven voor de locatie is ook 
gekeken vanuit de bredere gebieds- en maatschappelijke 
opgave. Voor een aantal parken heeft dat al geresulteerd in 
een eigen plan van aanpak, voor andere parken zijn de 
gesprekken nog volop gaande. Voor de korte termijn zijn 
middelen (provinciale en gemeentelijke middelen) 
beschikbaar voor de uitvoering van concrete maatregelen.  

 
4. Opbouwen expertise. Door de voorgaande stappen en 
door uitwisseling met andere gemeenten en provincies 
hebben wij, ook in de praktijk, veel ervaring en expertise 
opgebouwd en (in)zicht verworven in bestaande (of 

ontbrekende) instrumenten om revitalisering of 
transformatie mogelijk te maken. 

 
5. Onderzoek naar ondermijning en huisvesting van 
arbeidsmigranten. Parallel aan ons traject Vitale 
Vakantieparken Vechtdal heeft het RIEC-Oost Nederland 
een onderzoek uitgevoerd naar ondermijnende criminaliteit 
op de vakantieparken in het Vechtdal. Provincie-breed is 

een onderzoek gedaan naar de huisvesting van 
arbeidsmigranten. De resultaten zijn inmiddels bekend. 
Momenteel wordt afgestemd hoe deze trajecten elkaar 
kunnen versterken. 
 
In navolging van het onderzoek in het Vechtdal is ook 
onderzoek gedaan naar de vitaliteit van vakantieparken in 

Twente, Salland en Noordwest Overijssel. 
 
De Provinciale Staten van Overijssel hebben op 3 juni 2020 

nieuw beleid voor verblijfsrecreatie vastgesteld om minder 
vitale vakantieparken meer toekomstperspectief te bieden. 
Met dit beleid ontstaat meer vrijheid voor gemeenten om 
de kwaliteit aan de onderkant van de vakantieparken te 

verbeteren en om de woningbouwopgave te stimuleren. 
Gemeenten hebben zo meer de vrije hand om vraag en 
aanbod binnen zowel de recreatieve sector als de 
woningmarkt op elkaar af te stemmen. Vanuit het gegeven 
dat minder vitale vakantieparken vatbaar zijn voor 
maatschappelijke problemen, is in het nieuwe beleid het 

toekomstperspectief centraal gesteld. Revitalisering c.q. het 
terugbrengen van vakantieparken naar een duurzame 
toeristisch-recreatieve bedrijfsvoering is daarbij het 
uitgangspunt. 
 
De pilot in het Vechtdal is medio 2020 afgerond, maar was 
geen eindpunt. Om de multi-problematiek (klavertje 4-

model: economie/ recreatie (revitalisering), ruimtelijk 
(transformatie), veiligheid/ondermijning en sociaal-
maatschappelijk) aan te pakken is blijvende inzet van 
capaciteit/expertise en middelen nodig. Als vervolg op de 
pilot in het Vechtdal hebben GS de voorzitter van de 
stuurgroep Vitale vakantieparken Vechtdal gevraagd om als 
kwartiermaker een voorstel voor een provinciedekkende 

aanpak voor de vitalisering van vakantieparken in 
Overijssel op te stellen. 
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De kern van dit voorstel behelst het opzetten van een klein 
en wendbaar expertisecentrum dat problemen niet zelf 
volledig gaat oplossen, maar dat gemeentebesturen 
expertise en instrumenten biedt. Dit expertisecentrum is in 
april 2021 gelanceerd en inmiddels bij 6 gemeenten 

concreet aan de slag. 
 

Gelderland 
Met de impulsgelden worden in 
Gelderland twee projecten 
bekostigd: ‘Recreatieobjecten 

adressen toekennen’ en de 
‘Ariadne2Go App’. 
 
‘Recreatieobjecten adressen 
toekennen’ is een project dat 
gemeenten ondersteuning biedt bij 

het toekennen van adressen aan 

recreatieobjecten.  
 
De ‘Ariadne2Go App’ is een 
applicatie waarmee gemeentelijke 
toezichthouders makkelijker en 
efficiënter controles op 

vakantieparken kunnen uitvoeren. 
 

 
Met het adresseren van recreatieobjecten zet de provincie 
een belangrijke eerste stap in de formele registratie van 
objecten en personen op vakantieparken. Hiermee wordt 

de basis gelegd voor het verkrijgen van meer inzicht in de 
situatie en problematiek op vakantieparken. Het project is 
erop gericht om: 
• gemeenten te informeren over de mogelijkheden om aan 
recreatieobjecten adressen toe te kennen, en; 
• gemeenten hierin praktische ondersteuning te bieden om 

zo de BAG-medewerkers niet extra te belasten. 

 
In totaal hebben negen gemeenten uit verschillende regio’s 
– waaronder de Veluwe, Achterhoek en Gelderland-Zuid – 
gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod. In totaal 
zijn er 9.503 recreatieobjecten genummerd. 
Het budget is bereikt en daarmee is het project afgerond. 

Echter, de provincie wil deze aanpak ook graag beschikbaar 
stellen aan de overige gemeenten en heeft vanwege het 
belang van dit project dan ook besloten hieraan vervolg te 
geven. 
 
Ariadne2Go App - In de huidige situatie wordt gewerkt met 
papieren formulieren, hierop wordt de informatie ingevuld 

en dit moet later digitaal verwerkt worden. Dit is een 
arbeidsintensief en tijdrovend proces. De app heeft als doel 
om toezicht en handhaving op vakantieparken in 
Gelderland te bevorderen, en stelt gemeentelijke 

toezichthouders in staat om controles eenvoudiger, 
efficiënter, en met een kleinere foutmarge uit te voeren. Op 
lange termijn kan het Ariadne-project en RIEC-ON met de 

verzamelde informatie analyseren en verbanden leggen 
tussen verschillende vakantieparken, dit alles met het doel 
om ondermijnende activiteiten sneller te signaleren. 
 
Het vinden van een commerciële partij die de app voor een 
budget van €50.000,- kon ontwikkelen was een uiterst 

moeizaam proces. Vervolgens is onderzocht of het mogelijk 
was de ontwikkeling in eigen beheer uit te voeren. Begin 
juni 2020 is hiervoor groen licht gegeven. Op dit moment is 
de laatste fase van de ontwikkeling bereikt en de 
verwachting is dat de app begin 2022 gebruiksklaar is. 
De provincie is voornemens de app de komende jaren 
actief te blijven beheren en beschikbaar te blijven stellen 

aan het Ariadne-project en gemeenten in Gelderland. 

 

Flevoland 
Initieel was het plan om een 
onderzoek of scan te laten 
uitvoeren op alle vakantieparken 

om het nodige inzicht te krijgen. 
Samen met de provincies Utrecht 
en Noord-Holland is gekeken naar 
verschillende opties voor een 
dergelijk onderzoek naar 

 
Een van de zes Flevolandse gemeenten heeft het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een 
uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van 

recreatieverblijven op een tiental vakantieparken. De 
uitkomst was input voor een integrale aanpak die gericht is 
op leefbaarheid, veiligheid, economische en ruimtelijke 
kwaliteit en gezondheid op de vakantieparken. 
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mogelijke problematiek. Daarbij 
kwam vanzelfsprekend naar voren 
dat er diverse onderzoeks- 
methoden en -aanpakken mogelijk 
waren met ook uiteenlopende 

rapportagevormen. Vanuit de 
optiek ‘one size doesn’t fit all’ en 
het belang om de gemeenten 
vooraf te betrekken bij het 
vraagstuk, is vervolgens besloten 
het initieel ingezette proces aan te 
passen. 

Alle gemeenten zijn zowel via de 
bestuurlijke als ambtelijke lijn op 
verschillende manieren benaderd. 
Het doel daarvan was meerledig: 
bewustwording van mogelijke 

problematiek op vakantieparken 
en komen tot concrete opties voor 

inzet van de impuls. 
 

De financiële impuls is aanleiding geweest om met de 
gemeenten in gesprek te gaan over vakantieparken vanuit 
het bredere perspectief van (mogelijke) problematiek. 
Daarbij is gekozen voor een multidisciplinaire benadering. 
Dat heeft bijgedragen aan het leggen c.q. versterken van 

een basis voor het samenbrengen van de verschillende 
perspectieven (sociaal domein, ondermijning, RO). 
Daarnaast is het beeld dat problematiek op vakantieparken 
bij uitstek ondermijning gerelateerd is, genuanceerd. 
 
Zowel bij de provincie als gemeenten is nu een bredere 
bewustwording van de kans/het risico op problematiek en 

de mogelijke effecten daarvan. 
 
De provincie Flevoland heeft in vergelijking met een aantal 
andere provincies een klein contingent aan vakantieparken 
en vakantie-/recreatiewoningen. Daarnaast is het 

merendeel van de vakantieparken in Flevoland aanzienlijk 
'jonger' dan vakantieparken elders in het land. Dat brengt 

met zich mee dat (het beeld van) problematiek op 
vakantieparken in andere provincies zich niet een op een 
laat door vertalen. Dat is geen belemmering an sich, maar 
plaatst e.e.a. in een ander perspectief. 
 
Als provincie hebben we intern vrij snel verbreed van de 

portefeuille van de commissaris van de Koning naar de 
portefeuille recreatie en toerisme (vrije tijdseconomie) en 
hebben we ook ambtelijk nauw samen opgetrokken. We 
hebben oog gekregen voor de rol en positie van gemeenten 
en om gemeenten ook blijven(d) te betrekken. Met de 
impuls hebben we als provincie op dit thema kunnen 
initiëren, faciliteren en ondersteunen. 

 

Utrecht 
1. vitaliteitsscan door Bureau 

Ruimte en Vrije Tijd voor de 
parken in de provincie.  
2. inventarisatie door het RIEC 

Midden-Nederland naar 
(vermoedens van) ondermijnings-
signalen op de parken. 
 
Beide onderzoeken zijn door het 
hiervoor opgerichte integraal 

kernteam Vitale Vakantieparken 
benut voor een vervolgaanpak.  
Als 'verkenner' heeft Bureau voor 
Ruimte en Vrije Tijd gesprekken 
gevoerd met de Utrechtse 
gemeentebesturen in de provincie 
Utrecht. Het doel van deze 

gesprekken was na te gaan in 

hoeverre er draagvlak en urgentie 
wordt ervaren bij gemeenten en 
de sector om met een 
provinciedekkende aanpak voor 
verblijfsrecreatie te komen.  
 

Dit heeft geleid tot een advies 
voor een aanpak langs twee 
sporen:  

 
Aanpak langs twee sporen: 

1. ‘Doen en ervaren’ via pilotprojecten. 
Er is gestart met een verkenning van 8 pilots. Gewerkt 
wordt met een integrale aanpak met een afweging van de 

belangen veiligheid, economie, sociaal, wonen en natuur. 
De parken die meedoen aan de pilot staan voor een opgave 
waarvoor de oplossing nu (nog) niet past binnen beleid of 
regelgeving, of waarvoor nog geen werkwijze of instrument 
is ontwikkeld. Onderzocht wordt welke vernieuwingen 
wenselijk en haalbaar zijn om de vakantieparken een 

kwaliteitsimpuls te geven of dat gezocht moet worden naar 
een andere bestemming.  
 
Voor alle pilots worden vier scenario’s uitgewerkt: 
- Wat gebeurt er als we niets doen? 
- Wat is het droombeeld (van ondernemer en omgeving/ 
overheden)? 

- Wat is er mogelijk binnen de bestaande regels? 

- Wat is er mogelijk aan laaghangend fruit? Dit scenario is 
vooral bedoeld om te onderzoeken of er eenduidige en 
uniforme uitzonderingsregels mogelijk zijn (voor zover die 
nu nog niet bestaan) die het revitaliseren veel makkelijker 
maken. 
 

De resultaten van deze verkenning worden zo mogelijk 
gebruikt bij de visievorming voor de vitalisering en 
mogelijke transformatie van de vakantieparken en 
jachthavens. En kan leiden tot instrumentarium of dienen 
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- ‘Doen en ervaren’ – middels een 
beperkt aantal pilotprojecten aan 
de slag gaan met het 
inventariseren van concrete 
vraagstukken en het verkennen 

van oplossingsrichtingen; 
- ‘Visie en kennis’ - het invullen 
van enkele belangrijke 
kennishiaten om te komen tot een 
samenhangende aanpak (en een 
gedegen provinciale visie). 
 

als basis voor aangepaste regelgeving. Afronding 
verkenning van pilots en het kennisonderzoek 
waarschijnlijk medio 2022. 
 
2. ‘Visie en kennis’ door kennishiaten op te vullen 

Uit de verkenning kwam naar voren dat zowel provincies 
als gemeenten kennishiaten hebben op het gebied van 
marktruimte, vraag en aanbod en de ondermijningsopgave.  
Hiertoe worden vervolgonderzoeken opgezet.  
 
Om het beeld op de ondermijningsopgave te vergroten is 
het van belang het zicht op de vakantieparken te 

verbeteren en de informatiepositie van gemeenten ten 
aanzien van de vakantieparken te versterken. Hiertoe wil 
de provincie de Basis Administratie Gebouwen (BAG) van 
recreatieobjecten op vakantieparken in de provincie 
bevorderen. Met het in kaart brengen van recreatieobjecten 

in de BAG ontstaat een fijnmaziger en completer beeld van 
welke personen zich op de parken bevinden. Ook dit project 

is inmiddels in gang gezet via een eerste pilotproject in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Doel is inzicht te verkrijgen 
in de benodigde inzet van capaciteit/middelen van de 
betrokkenen en in hoeverre de kwaliteitsverbetering van de 
BAG-registratie meerwaarde oplevert. 
 

Naar verwachting leidt de Impuls tot aanvullende 
activiteiten in 2022 en 2023 en mogelijk tot een provinciale 
visie op recreatieparken. 
 

Noord-Holland 
De Impuls-aanvraag van Noord-

Holland was gericht op 3 projecten 
die nauwe samenhang hebben, 
maar een verschil in focus 
kennen:   

 
1. Informatiegericht Handelen 
Verblijfsrecreatie Noord-Holland; 

 
2. Regionale ondersteuning voor 
vitaliteitscans; 
 
3. Regionaal programma Vitale 
Verblijfsrecreatie NHN. 

 

 
1. Samen met zes Noord-Hollandse gemeenten is de 

handreiking ‘Informatiegericht handelen’ opgesteld. Deze 
bevat een methodiek die gemeenten meer inzicht geeft in 
wat er zich op de recreatieparken binnen hun gemeente 
afspeelt om met name vanuit weerbaarheid meer 

preventief dan wel gericht te kunnen handelen. De kracht 
van de methodiekontwikkeling ligt in de combinatie en 
onderlinge verbanden van meerdere beleidsvelden 

(ruimtelijk, economisch, veiligheid en sociaal-
maatschappelijk). Deze samenhang hebben we het 
‘Klavermodel Verblijfsrecreatie’ genoemd. Gemeenten 
hebben met deze methodiek een handelingsperspectief 
aangeboden gekregen. 
 

De handreiking is ook landelijk breed onder de aandacht 
gebracht en vormt een belangrijke basis voor het 
informatiefundament binnen de landelijke actie-agenda (zie 
ook website actie-agenda vakantieparken). 
 
2. In de regio Noord-Holland Noord zijn in twee deelregio’s 
(Regio Alkmaar en Regio West-Friesland) vitaliteitsanalyses 

uitgevoerd op parkniveau. Van ruim 200 parken is 

inzichtelijk gemaakt wat de opgaven zijn, maar is ook het 
handelingsperspectief beschreven en is dit vertaald naar 
regionale opgave. 
 
3. Met de vitaliteitsanalyses als basis heeft een kwartier-
maker een opzet gemaakt voor een meerjarenprogramma. 

Dit programma is breed omarmd en vastgesteld in 17 
gemeenten in Noord-Holland Noord, op basis waarvan de 
komende jaren zal worden samengewerkt aan de 
vitalisering van de verblijfsrecreatie. 
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Vervolg: in de praktijk is het voor de gemeenten nog 
steeds lastig om aan de slag te gaan met de 
informatiepositie. Om de noodzaak hiervoor beter te 
borgen in de organisatie, als ook binnen bestaande 

regionale overlegstructuren is een vervolgtraject gestart. 
Wat betreft de vitalisering zijn op basis van (en dankzij) 
het voorstel van de kwartiermaker structurele middelen vrij 
gemaakt bij 17 gemeenten en de provincie op basis 
waarvan een taskforce kon worden ingericht, bestaande uit 
twee managers voor excelleren en vitaliseren. Deze twee 
managers zijn begin november 2021 aangesteld. 

 

Zuid-Holland 
Naar aanleiding van een 
Marktverkenning Verblijfstoerisme 
is samen met een gemeente en 

eigenaren een onderzoekspilot 

voor een bestaand vakantiepark 
gestart met als doel een gedeeld 
beeld te creëren van hoe een 
toekomstbestendig park eruit kan 
zien en welke consequenties en 
voorwaarden daar voor de 

verschillende partijen aan zijn 
verbonden. 
 
Ook zijn in de breedte de 
uitdagingen en problematiek van 
sommige parken globaal in beeld 
gebracht, zoals permanente 

bewoning en ondermijning. Met 
diverse gemeenten lopen 
momenteel gesprekken hoe 
hiermee om te gaan en welke rol 

de provincie hierin kan spelen. 
 

 
De impuls heeft bijgedragen aan de eerste stappen van 
actieve samenwerking en nader onderzoek. Zo ook aan 
kennisontwikkeling en kennisverspreiding binnen Zuid-

Holland met betrekking tot de brede thematiek van 

vakantieparken. 
 
Met de pilot is gewerkt aan een gezamenlijke 
koersverkenning voor een toekomstbestendig park. De 
vervolgresultaten van deze pilot zijn inmiddels bekend. Op 
dit moment wordt toegewerkt naar een politiek-bestuurlijk 

keuzemoment door de betreffende gemeente over de 
wenselijk toekomstbestendige invulling en gebruik van het 
park. 
 
De marktverkenning gaf ook aan dat de verblijfsrecreatieve 
sector in Zuid-Holland potentie heeft om in te spelen op 
relevante markttrends. Verschillende gemeenten in Zuid-

Holland willen hierop inspelen met nieuwe markt- 
initiatieven. Om aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen 
goed te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de 
marktbehoefte. Hiervoor is door de betreffende gemeente 

gewerkt aan de ontwikkeling van een handelingskader. 
Deze is inmiddels gereed en zal in de praktijk worden 
getoetst en toegepast. Andere regio’s wordt geadviseerd 

een soortgelijk handelingskader op te stellen. Ook worden 
dergelijke kennis en ervaring actief verspreid binnen de 
Zuid-Hollandse regio’s.  
 

Zeeland 

1. Veiligheid-ondermijning met als 
doel het aanpakken van 
oneigenlijk gebruik van 
vakantieparken. Door de 
onderkant van de markt te 
versterken - die kwetsbaar is voor 
ondermijning - wordt voorkomen 

dat bedrijven (dreigen) 
af(te)glijden. Vooral in 

landschappelijk kwetsbare 
gebieden is dit van belang. Ook 
zal worden bezien hoe de 
weerbaarheid van de sector kan 
worden verstevigd, om de kans op 

overname door anderen met 
criminele motieven kan worden 
voorkomen of kan worden 
verstoord.  

 

Deelproject 1: Inventarisatie brandveiligheid op 
recreatieparken en jachthavens, waarbij in de gesprekken 
met de ondernemer en tijdens de inspecties zelf aandacht 
is besteed aan signalen van ondermijning. De focus is naar 
aanleiding van de perikelen rondom Covid-19 maatregelen 
meer gaan liggen op:  
• gebruiker/eigenaar individueel benaderen en voorlichting 

geven op persoonlijke basis (aandacht voor persoonlijke 
situatie als gevolg van Covid-maatregelen) 

• Her-inplannen controle (soms meerdere malen verzet en 
iedere keer aandacht voor persoonlijke situatie naar 
aanleiding van Covid-maatregelen) 
• Regelmatig moet er Plan van Aanpak worden opgemaakt 
i.v.m. de bevindingen waardoor meer her-controles moeten 

plaatsvinden. 
 
Deelproject 2: Invoering digitaal nachtregister  
De provincie Zeeland haakt aan bij de pilot Landelijk 
Digitaal Nachtregister (DNR).  
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Met bestaande middelen zal 
hiervoor een fonds worden 
opgericht waarmee vernieuwing 
en kwaliteitsverbetering van 
verouderde recreatieparken wordt 

aangepakt. 
 
2. Kwaliteitsverbetering met als 
doel te komen tot een 
toekomstgerichte en vitale 
recreatiebestemming die in 
evenwicht is met de omgeving 

(natuur en landschap). 
Maatregelen op dit vlak zijn 
aanvullingen op het bestaande 
programma 'Kwaliteit Zeeuwse 
kust, gebiedsontwikkeling en 

kwaliteitsimpuls'. 
 

Ondernemers kunnen met hun eigen systeem aansluiten op 
een webbased systeem van het DNR. Ondernemers die nog 
geen digitaal registratiesysteem hebben kunnen het 
webbased systeem rechtstreeks gebruiken zonder 
koppelingen. De bouw van een (uiteindelijk) landelijk 

inzetbaar systeem heeft echter vertraging opgelopen, die 
helaas ook doorwerkt in het Zeeuwse project. De Zeeuwse 
werkgroep staat nu ‘on hold’ in afwachting van de 
ontwikkelingen bij de pilot in Amsterdam. Ondertussen zijn 
er wel een aantal voor het project relevante vraagstukken 
beantwoord. 
 

Deelproject 3: Veilige en weerbare jachthavens 
Het deelproject jachthavens heeft in 2021 een wending 
genomen en is gaandeweg gekozen voor een traject naar 
‘Weerbare jachthaven’, uitgevoerd door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).  

Kenmerk is de optimalisering van de publiek-private 
samenwerking met als doel de recreatieve jachthaven 

weerbaar te maken en te houden tegen vormen van 
(ondermijnende) criminaliteit. 
Er is in eerste instantie in 6 Zeeuwse jachthavens een 
traject opgestart. De havens zijn fysiek bezocht en 
beoordeeld op een aantal veiligheidsaspecten en mogelijke 
invloedfactoren. Voor zover mogelijk en van toepassing zijn 

enquêtes uitgezet bij havenautoriteiten, ondernemers op 
en rond de haven, recreanten en aangrenzende bewoners.  
In de loop van 2021 is de noodzaak tot het versterken van 
de weerbaarheid van de jachthavens extra urgent 
geworden door mensensmokkelincidenten (en voor 
sommige jachthavens ook nog drugssmokkel eind 2020).  
 

De bedoeling is om naast de 6 jachthavens ook inzicht te 
verkrijgen in de mate van kwetsbaarheid van Zeeuwse 
jachthavens in zijn algemeenheid en in het gebruik van 

indicatoren en de mogelijke barrières die kunnen worden 
opgeworpen tegen vormen van ondermijnende criminaliteit. 
 

Noord-Brabant 
Vervolgaanpak op het rapport 
'Ondertussen in het buitengebied' 
(2017) dat in opdracht van de 
Vereniging Brabantse Gemeenten 
(VBG) en de provincie Noord-

Brabant is opgesteld. 
Met 4 pilots gaat de Provincie 
samen met gemeenten en andere 
partners specifiek aan de slag met 
een directe aanpak van 
recreatieparken gericht op de 
thema's ruimtelijk en veiligheid.  

 

Dit zijn dan ook de twee thema's 
waar de provincie de meeste 
invloed op kan uitoefenen. 
1. Ruimtelijk: transformatie, 
sanering en herstructurering van 
het aanbod en het feitelijke 

gebruik van vakantieparken in 
overeenstemming brengen met de 
bestemming;     >>> 

 
Begin 2019 is gestart met een breed rondetafelgesprek in 
de Statenzaal. Daarin hebben we het thema Vitale 
Vakantieparken door experts en betrokkenen besproken 
vanuit alle invalshoeken.  
Vervolgens is gestart met 6 Brabantse gemeenten in 

zogenaamde pilots volgens het adagium '1 park, 1 plan' 
met een verdiepende vitaliteitsscan per park. Gekeken is 
naar optimale oplossingen voor de veelal niet-vitale 
vakantieparken. Met andere gemeenten die vergaande 
ontwikkelingen op dit thema hebben gehad, is kennis 
gedeeld en kennisondersteuning ingezet door het 
provinciaal kernteam vakantieparken. 

 

Vervolg: de Provincie wil 2022 gebruiken om nog een slag 
verder te komen met een extra inspanning op dit thema, 
zowel bestuurlijk als ambtelijk. Gedacht wordt aan een 
Brabant-breed symposium waarin de goede verhalen en 
ervaringen van de pilots worden gedeeld met de Brabantse 
gemeenten (en andere partners) inclusief het uitreiken van 

een handboek waarin dit beschreven staat. Verder wordt de 
extra inzet van een vitaliteitsmanager bekeken. 
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2. Veiligheid: het beëindigen van 
overlast, criminaliteit en andere 
ondermijnende activiteiten op 
vakantieparken en het in beeld 
brengen van activiteiten en 

betrokken personen die 'onder de 
radar' willen blijven. 
 

Limburg 
De eerder ontwikkelde aanpak 
voor de vitalisering van 

vakantieparken (2016-2019) 
voortzetten en opschalen naar 
heel Limburg, met de volgende 
activiteiten: 
- Inventarisatiefase waarbij de 
vitaliteitsmanager campings en 

bungalowparken bezoekt en een 

analyse maakt van de vitaliteit op 
basis van een gesprek met de 
ondernemer, vragenlijst en nader 
onderzoek; 
- Bij een nader te bepalen aantal 
bedrijven een vitaliseringstraject 

starten onder begeleiding van de 
vitaliteitsmanager; 
- Het ontwikkelen van nieuwe 
instrumenten en 
kennisontwikkeling bij zowel 
ondernemers als bij gemeenten in 
de vorm van bedrijfsbezoeken en 

workshops; 
- Bij een aantal zwaardere cases 
zal de diepte in worden gegaan 
met een integrale aanpak in de 

diverse sporen (economisch, 
ruimtelijk, sociaal/wonen en 
veiligheid). Bij transformatie-

opgaven zal worden verkend 
welke verdienmodellen mogelijk 
zijn om de transformatie te 
financieren. 
 

 
In totaal heeft de vitaliteitsmanager 150 bedrijfsbezoeken 
afgelegd in Limburg. Bij 30 bedrijven is het 

vitaliseringstraject afgelopen en zijn nog 13 trajecten 
lopend. 
 
De Provincie heeft de rol van kennismakelaar op zich 
genomen met de organisatie van drie kennissessies voor 
gemeenten en een inspiratiereis voor ondernemers. Ook is 

er een 2-daagse masterclass voor gemeente- en 

provincieambtenaren aangeboden om hun kennis over de 
verschillende thematieken te versterken en zo een integrale 
blik op de materie te bevorderen. Hieraan hebben ca 30 
deelnemers deelgenomen waaronder ook collega’s van 
andere provincies. 
 

Vervolg: de regio Noord-Limburg heeft de ambitie het 
project voort te zetten binnen de Regiodeal Noord-Limburg. 
Het accent zal meer komen te liggen op bedrijven die in het 
‘rode’ veiligheidsspoor/permanente bewoning zitten en 
waarbij een combinatie van het economische en 
veiligheidsspoor ingezet kan worden om bedrijven weer op 
het juiste spoor te krijgen en ondermijning te voorkomen. 

Noord-Limburg kan de rol van pilotregio op zich nemen 
waarna uitrol naar de andere regio’s kan plaatsvinden als 
hiervoor voldoende draagvlak aanwezig is. 
In Midden-Limburg wordt geprobeerd in te zetten op het 

creëren van een regionaal project. 

 

 


