Bijlagen
Actie-agenda vakantieparken
2021-2022

Bijlage 1 – Actie overzicht
Voor elke actie is een actiehouder benoemd die als aanspreekpunt fungeert richting de andere deelnemers. Voor veel actiepunten is een
financiële bijdrage nodig, waarbij voor een aantal actiepunten nog wordt gezocht naar (co-)financiering. Opgehaalde kennis, ervaringen,
data en instrumentarium worden toegankelijk gemaakt voor alle deelnemers van de Actie-agenda.

Park en mens in beeld
Actie

1.1 Bundeling van informatiestromen in één informatiefundament

Hoofdlijn

Park en mens in beeld

Werkgroep

Integraal (relevant voor alle werkgroepen)

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financiële bijdrage

70.000 euro
40.000: BZK
30.000: Provincies (nog besluitvorming via IPO)
Toelichting

Het Kadaster heeft in opdracht van BZK een prototype gemaakt voor een informatiefundament voor gemeenten. In navolging van deze actie wordt
een tool gecreëerd waarmee provincies en gemeenten een overzichtelijk dashboard tot hun beschikking krijgen om alle data op het gebied van
vakantieparken te kunnen bundelen en relevante koppelingen te maken. Waar mogelijk wordt een verbinding gemaakt met de monitor VVP Veluwe.
Dit informatiefundament is initieel gevuld met data van het Kadaster, zoals eigendomsinformatie, het bouwjaar en de verkoopwaarde, en vormt op
die manier een basis voor gemeenten om een aanpak op vakantieparken te formuleren. Ook geeft de data een ‘indicatie van permanente bewoning’,
wanneer bijvoorbeeld het adres van het park en het adres van de koper hetzelfde zijn. Gemeenten hebben daarnaast de mogelijkheid om de
informatie te downloaden en hier in hun eigen omgeving aanvullende databestanden aan te koppelen zoals de BRP of de WMO.
Betrokken partijen
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Provincies / Interprovinciaal Overleg (IPO)
• Gemeenten / Vereniging Nederlandse Gemeenten

Actie

1.2 Zicht op vraag & aanbod vakantieparken

Hoofdlijn

Park en mens in beeld

Werkgroep

Economie en duurzaamheid

Actiehouder

Provincie Zeeland

Financiële bijdrage

90.000 euro
30.000: Provincie Zeeland
10.000: Landelijke Data Alliantie
50.000: BZK
Toelichting

Het aanbod van vakantieparken lijkt nog altijd harder te groeien dan de recreatieve vraag, daarnaast is de druk vanuit andere vraagsegmenten groot.
Inzicht ontbreekt, maar is noodzakelijk om de balans in de markt te herstellen. Hiertoe wordt een dashboard gecreëerd waarin gegevens over
vraagsegmenten, aanbod en planvoorraad eenvoudig en visueel worden ontsloten en door gemeenten en provincies geraadpleegd kan worden.
Betrokken partijen
• Provincie Zeeland
• CELTH (Centre of Expertise in de sector vrije tijd, toerisme en hospitality in Nederland)
• Landelijke Data Alliantie
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Actie

1.3 BAG-registratie van recreatiewoningen en standplaatsen in Nederland

Hoofdlijn

Park en mens in beeld

Werkgroep

Veiligheid

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de afzonderlijke provincies

Financiële bijdrage

250.000 euro
130.000: BZK
120.000: (vraag staat bij provincies)
Toelichting

Gemeenten en provincies, ondersteund door het Rijk, zetten een volgende stap in de registratie van standplaatsen en verblijfsobjecten ten behoeve
van recreatie (recreatie- en vakantiewoningen) in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Overheden slaan de handen ineen voor de
uitvoering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de registratie. Provincies zijn verantwoordelijk voor opdrachtverlening aan een externe partij die
gemeenten ondersteunt. Het Rijk levert een financiële bijdrage in de vorm van cofinanciering. De betrokken overheden delen hun kennis en ervaring,
bijvoorbeeld in de leerkringen. Hierbij maken we gebruik van de ervaringen en kennis die zijn opgedaan in Gelderland. Doel is om van elkaar te leren
en zo te kunnen versnellen.
Betrokken partijen
•
•
•
•

Afzonderlijke provincies (eventueel via de kabinetschefs of Commissarissen van de Koning)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Gemeenten

Actie

1.4 Data-analyse ondermijning op vakantieparken (“zicht op ondermijning”)

Hoofdlijn

Park en mens in beeld

Werkgroep

Veiligheid

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financiële bijdrage

Financiering reeds belegd
Toelichting

Het Rijk ondersteunt gemeenten en provincies met data-analyse om beter inzicht te krijgen in de ondermijningsproblematiek op vakantieparken.
Voor deze analyses wordt onder meer gebruik gemaakt van CBS-data. Aan de hand van de landelijke analyses worden zoekgebieden verkleind en
patronen samengebracht, zodat er focus kan worden aangebracht op te onderzoeken gebieden of thema’s. Doel is om het volledige landelijke beeld in
kaart te brengen. Hiermee kan een kwantitatieve onderbouwing worden gegeven van de situaties op de verschillende vakantieparken.
Met die analyse komen gemeenten en provincies meer in positie om op feiten gebaseerde interventies te initiëren. Een werkgroep, onder meer
bestaande uit enkele deelnemers, begeleidt het analysetraject.
Betrokken partijen
•
•
•
•
•

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Centraal Bureau voor de Statistiek
ICTU
Provincies (onderdeel werkgroep)
Gemeenten (onderdeel werkgroep)
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Actie

1.6 Fenomeenanalyse ondermijning op vakantieparken

Hoofdlijn

Park en mens in beeld

Werkgroep

Veiligheid

Actiehouder

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Financiële bijdrage

6.000 euro
6.000: J&V
Toelichting

Op vakantieparken vinden diverse criminaliteits- en ondermijningsfenomenen plaats. Om de uiteenlopende (criminaliteits)fenomenen op vakantieparken in kaart te brengen wordt een fenomeenanalyse gemaakt door middel van een barrièremodel. Deze fenomeenanalyse wordt geïnitieerd door
het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met het CCV. Om de fenomeenanalyse te kunnen ontwikkelen worden alle betrokken partijen
(denk aan het RIEC, OM, Politie etc.) uitgenodigd om hun kennis te delen.
Betrokken partijen
• Ministerie van Justitie & Veiligheid
• Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
• Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

Actie

1.7 ‘Update handreiking Inschrijving BRP

Hoofdlijn

Park en mens in beeld

Werkgroep

Sociaal en wonen

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financiële bijdrage

Financiering reeds belegd
Toelichting

De Basisregistratie Personen (BRP) is een belangrijke registratie voor zowel personen als overheden. Een dilemma voor veel gemeenten is hoe om te
gaan inschrijving van personen op een adres zonder woonbestemming (zoals een vakantiewoning of chalet). Er bestaat een handreiking BRP. Deze
wordt op actualiteit gecheckt en opnieuw onder de aandacht gebracht van gemeenten. Hierbij maken we ook gebruik van de ervaringen en kennis
(onder andere handreiking), die zijn opgedaan in Drenthe.
Betrokken partijen
•
•
•
•

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
VNG
Gemeenten
Vitale Vakantieparken Drenthe
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Toereikend instrumentarium
Actie

2.1 Pilotaanpak sociaal domein vakantieparken

Hoofdlijn

Park en mens in beeld

Werkgroep

Sociaal en wonen

Actiehouder

Sturing vanuit de VNG: projectleiders per pilot aangesteld

Financiële bijdrage

Totale kosten: 570.000 euro
Dekking: 160.000: BZK,
80.000: VWS,
80.000 SZW,
250.000: regionale partners (gemeenten, VVP Veluwe)
Toelichting

De pilot aanpak genereert drie tot vier onderscheidende experimenten en zorgt voor focus op methoden voor het aanpakken van sociale problematiek
op vakantieparken en gebieden, die opschaalbaar en herhaalbaar zijn voor andere parken in Nederland. Centraal staat het maken van een afweging
van wat een goede woonplek en passende zorg en ondersteuning is voor de kwetsbare bewoners en welke leefsystemen daarin prioritair zijn. In kaart
wordt gebracht hoe de beslissing per specifieke groep en sociale opgave wordt gemaakt: hoe breng je de duurzame woonbehoefte voor sociale
stabilisering in kaart, wat zijn mogelijke oplossingen voor vervolghuisvesting, en hoe geef je een integrale aanpak met alle relevante aspecten binnen
en buiten het sociaal domein vorm?
Er is aandacht voor de verwerking van de woonbehoefte van inwoners van vakantieparken in de woonvisies van gemeenten en voor de woonzorg
visies van gemeenten.
Voor verschillende gebieden (één park, meerdere parken of regio) zijn onderscheidende thema’s gekozen om vanuit actiegericht onderzoek en/of
praktijkgerichte interventies tot opbrengsten te komen voor de werkwijzen en methodisering in het sociaal domein:
• Ketenaanpak Wonen en Zorg: het op regionaal niveau opbouwen van de samenwerking tussen zorg- en woonpartijen om een effectief antwoord te
hebben op de woon- en zorgvraag van vele bewoners van recreatieobjecten
• Maatwerkaanpak specifieke kwetsbare doelgroepen
• Waterbedeffect kwetsbare doelgroepen bij uitstroom en herplaatsingsbeleid
• Ook is er aandacht voor kinderen op vakantieparken; de kinderombudsman wordt betrokken bij de uitvoering van de pilots.
We maken ook nadrukkelijk gebruik van, en leggen de verbinding met, de ervaringen en kennis die wordt opgedaan in Drenthe met het project
“Noaber Drenthe”. Hierbij wordt een expertteam ingezet dat dat parkgericht ondersteuning biedt aan gemeenten bij het maken en uitvoeren van een
plan van aanpak voor parken gericht op sociale en / of veiligheidsproblematiek.
Betrokken partijen
• Pilot Veluwe: o.a. Vitale vakantieparken Veluwe
• Pilot West-Brabant: o.a gemeente Oosterhout, gemeente Breda, Regio, GGD West-Brabant,
Regio West-Brabant
• Pilot Oost-Brabant: o.a gemeente Meierijstad
(andere betrokken actoren bij de pilots zijn bijv. wooncorporaties, zorgorganisaties)
• “Noaber Drenthe”: Vitale Vakantieparken Drenthe, provincie Drenthe, betrokken partijen uit de regio
• Vereniging Nederlandse Gemeenten
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Stichting Valente
• Interprovinciaal Overleg
• Kinderombudsman
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Actie

2.2 Stimuleren van toeristisch ondernemerschap

Hoofdlijn

Toereikend instrumentarium

Werkgroep

Economie en duurzaamheid

Actiehouder

HISWA-RECRON

Financiële bijdrage

60.000 euro
15.000 provincie Drenthe
15.000: provincies (nog besluitvorming via IPO)
30.000: BZK
Toelichting

Het toeristisch ondernemerschap in de recreatieve sector staat nog altijd onder druk. Sommige ondernemers voelen zich genoodzaakt om naar
alternatieve verdienmodellen te grijpen. De coronacrisis heeft een negatieve impact op de liquiditeit van de hele sector, wat deze ontwikkeling
versterkt.
Doel van dit actiepunt is tweeledig. Ten eerste het via deskresearch en interviews inzicht verkrijgen in de bedrijfsmatige uitdagingen van recreatie
bedrijven in brede zin, en de beweegredenen van ondernemers van waaruit ze bedrijfsmatige keuzes maken in de verschillende levensfasen van hun
bedrijf. Daarnaast is de ambitie zo mogelijk een tool, een toegankelijk handelingsperspectief, te ontwikkelen waardoor ondernemers zelf in staat zijn
actief de levensfase van hun bedrijf te herkennen en hierop adequaat in te spelen.
Betrokken partijen
•
•
•
•

HISWA-RECRON
Provincies
Vitale Vakantieparken Drenthe
Vitale Vakantieparken Veluwe

Actie

2.3 Workshops voor toezichthouders

Hoofdlijn

Toereikend instrumentarium

Werkgroep

Veiligheid

Actiehouder

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Financiële bijdrage

VNG
Toelichting

De VNG organiseert in 2021, gezamenlijk met het Project Ariadne en het CCV fysieke workshops voor toezichthouders. Door deze workshops wordt de
kennis van toezichthouders vergroot over het bestaande toepassingsbereik van de instrumenten en bevoegdheden met betrekking tot de handhaving
op vakantieparken. De workshops zullen in drie verschillende regio’s worden aangeboden aan toezichthouders. Dit is een vervolg op de handreiking
‘Bevoegdheden toezichthouders op vakantieparken’ die in de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 werd ontwikkeld.
Betrokken partijen
•
•
•
•
•

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Project Ariadne
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Vitale Vakantieparken Drenthe
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Actie

2.4 Actualisatie Handreiking ‘Handhaving vakantieparken voor gemeentejuristen’

Hoofdlijn

Toereikend instrumentarium

Werkgroep

Veiligheid

Actiehouder

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Financiële bijdrage

Reeds belegd
Toelichting

Het bestaande juridische afwegingskader voor de aanpak van de leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek op vakantieparken
wordt geactualiseerd. De handreiking biedt gemeenten handelingsperspectief gericht op maatwerk en heeft een ‘dynamisch’ karakter. Actualisatie
gebeurt aan de hand van gewijzigde wet- en regelgeving (bv. Omgevingswet) en jurisprudentie (bv. Woningwet), relevant voor de handhaving op
vakantieparken. Publicatie van de geactualiseerde handreiking vindt plaats op de website van de Actie-agenda. Tevens wordt de handreiking actief
onder de aandacht gebracht van gemeenten en provincies en ook doorgelinkt naar websites van andere partners.
Betrokken partijen
•
•
•
•

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Gemeente Zundert

Actiepunt

2.5 Agenderen knelpunten wet- en regelgeving

Hoofdlijn

Toereikend instrumentarium

Werkgroep

R.O. en transformatie

Actiehouder

Vitale Vakantieparken Veluwe

Financiële bijdrage

Reeds belegd
Toelichting

In het kader van de Regiodeal Veluwe wordt in een samenwerking tussen Rijk (meerdere ministeries zijn hierbij betrokken), Veluwse gemeenten,
provincie Gelderland en andere betrokkenen in beeld gebracht waar wet- en regelgeving of de inzet hiervan tekortschiet en wat nodig zou zijn om de
concrete uitvoering optimaal te ondersteunen. Een deel hiervan betreft vraagstukken rond vakantieparken. Het programma Vitale Vakantieparken is
hiervan de trekker.
Betrokken partijen
• Vitale Vakantieparken Veluwe
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Provincie Gelderland

Actiepunt

2.6 Dilemmakaarten bestuurlijke integriteit omtrent vakantieparken

Hoofdlijn

Toereikend instrumentarium

Werkgroep

Veiligheid

Actiehouder

Provincie Noord-Brabant

Financiële bijdrage

10.000 euro
10.000: BZK
Toelichting

Om de weerbaarheid van het lokaal bestuur te versterken en de kennis en ervaringen over dilemma’s te delen worden zgn. dilemmakaarten bestuurlijk
integriteit opgesteld. De kaarten, die een aantal concrete casussen met bijbehorende overwegingen beschrijven, zijn gericht op met name veiligheidsen integriteitsrisico’s bij het voorbereiden en handhaven van bestuurlijke afspraken en besluiten omtrent vakantieparken. De dilemmakaarten worden
gepubliceerd op de website van de Actie-agenda. Verspreiding en kennisdeling vindt ook plaats via de leerkringen.
Betrokken partijen
• Provincie Noord-Brabant
• Gemeente Meierijstad
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Actiepunt

2.7 Kwaliteits- en afwegingskader

Hoofdlijn

Toereikend instrumentarium

Werkgroep

R.O. en transformatie

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financiële bijdrage

30.000 euro
30.000: BZK
Toelichting

Door middel van een kwaliteits- en afwegingskader helpen we gemeenten een goede en integrale belangenafweging te maken over recreatiewoningen
wanneer zij zich gesteld zien voor de initiatiefvraag voor andersoortig gebruik zoals permanent wonen, in relatie tot een toekomstbestendig (markt)
gebruik. Het afwegingskader fungeert als een hulpmiddel voor gemeenten om na te gaan of alle relevante factoren en argumenten in beeld zijn om tot
een complete afweging te komen alsmede om dit door te vertalen in een duurzame en uitvoerbare aanpak. In dit kader valt te denken aan diverse
perspectieven vanuit toerisme-recreatie, ruimtelijke ordening, wonen, natuur, milieu en veiligheid.
Betrokken partijen
•
•
•
•
•
•
•

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Provincies (begeleidingsgroep)
Een aantal gemeenten (begeleidingsgroep)
Vitale Vakantieparken Veluwe
Vitale Vakantieparken Drenthe
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Interprovinciaal Overleg

Actiepunt

2.8 Expert- en aanjaagteam transformatie

Hoofdlijn

Toereikend instrumentarium

Werkgroep

R.O. en transformatie

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financiële bijdrage

500.000 BZK
Toelichting

Wanneer een park geen toeristisch perspectief meer heeft kan een gemeente besluiten een park te transformeren naar bijvoorbeeld Wonen. Bij een
dergelijke transformatie komt veel expertise kijken, die gemeenten vaak niet zelf in huis hebben. Om gemeenten te steunen in een dergelijke
transformatie-opgave wordt een expertteam opgericht dat gemeenten helpt met expertise bij de transformatie van een vakantiepark naar Wonen.
Aanmelding bij het expertteam kan alleen wanneer de gemeente zelf tot transformatie wil overgaan.
Betrokken partijen
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Vitale Vakantieparken Veluwe
• Vitale Vakantieparken Drenthe
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Lerend netwerk
Actiepunt

3.1 Aanjagen kennisdeling en -ontwikkeling

Hoofdlijn

Lerend netwerk

Werkgroep

Werkgroepoverstijgend

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financiële bijdrage

65.000 BZK
Toelichting

Om kennisdeling en ontwikkeling aan te jagen worden deelnemende partijen actief met elkaar in contact gebracht, en wordt de informatie-uitwisseling
overzichtelijk en laagdrempelig gedeeld, bijvoorbeeld via een centraal platform (zoals de website). Kennis, informatie en ervaringen uit de verschillende
werkgroepen en actielijnen wordt ontsloten en gedeeld.
Het kennisdelingsplatform wordt beheerd door een professionele partij, die periodiek gevoed wordt door de/een met dit onderwerp belaste
werkgroep.
De wijze van uitwisseling en ontwikkeling van kennis zijn vormvrij en naar behoefte: publicaties, onderzoeken, leergangen, webinars, excursies.
Betrokken partijen
• Alle actiehouders

Actiepunt

3.2 Leerkring ‘aanpak ondermijning op vakantieparken’

Hoofdlijn

Lerend netwerk

Werkgroep

Veiligheid

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financiële bijdrage

45.000 euro
45.000: BZK
Toelichting

De bestaande leerkringmodule ‘aanpak ondermijning op vakantieparken’ voor gemeenten en hun partners wordt voortgezet. Op basis van de
behoefte en ideeën van de deelnemers, actuele ontwikkelingen en (fysieke) mogelijkheden geeft het CCV in overleg met BZK, vorm en inhoud aan de
leerkringbijeenkomsten, waarbij kennisverspreiding, delen van ervaringen en maatwerk centraal blijven staan.
Betrokken partijen
• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
• Provincie Gelderland (Project Ariadne)
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Actiepunt

3.3 Leerkring ‘impuls provincies aanpak vakantieparken’

Hoofdlijn

Lerend netwerk

Werkgroep

Werkgroepoverstijgend

Actiehouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Financiële bijdrage

20.000 euro
20.000: BZK
Toelichting

De bestaande leerkring ‘impuls provincies aanpak vakantieparken’ wordt voortgezet. In overleg met BZK organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) een aantal centrale bijeenkomsten, fysiek dan wel digitaal. Kennisverspreiding en delen van ervaringen blijven centraal staan.
De leerkring is met name gericht op provinciale beleidsadviseurs. De inhoud is onder meer gebaseerd op de inbreng van de deelnemende provincies
en op de uitvoering van hun voorstellen, waarvoor BZK eerder een impulsbijdrage ter beschikking heeft gesteld. Dit ter versterking van de aanpak op
een of meer thema’s uit de Actie-agenda (transformatie/ruimte, economie, wonen/sociaal, veiligheid/ondermijning).
Betrokken partijen
• Ministerie van Binnenlandse Zaken
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• Provincies

Actiepunt

3.4 Leerkring Omgevingswet

Hoofdlijn

Lerend netwerk

Werkgroep

R.O. en Transformatie

Actiehouder

Vitale Vakantieparken Drenthe

Financiële bijdrage

100.000 euro
45.000: BZK
35.000: (nog niet ingevuld)
10.000: Vitale Vakantieparken Drenthe / provincie Drenthe
10.000: Vitale Vakantieparken Veluwe / provincie Gelderland
Toelichting

Voor de dagelijkse praktijk van het transformeren heeft de invoering van de Omgevingswet per januari 2022 de nodige gevolgen. Om de specifieke
kennis hierover te ontwikkelen en te delen wordt een leerkring georganiseerd voor professionals. Een te selecteren kennispartij zal onder regie van de
werkgroep deze leerkring opzetten en uitvoeren in 2021. Daarna zal een levend, zichzelf verder ontwikkelend naslagwerk worden opgeleverd.
Betrokken partijen
• Vitale Vakantieparken Drenthe
• Vitale Vakantieparken Veluwe
• Werkgroep: o.a. gemeenten
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Actiepunt

3.5 Versterking intergemeentelijke informatie-uitwisseling

Hoofdlijn

Lerend netwerk

Werkgroep

Veiligheid

Actiehouder

Provincie Noord-Brabant

Financiële bijdrage

15.000 euro
5.000: Provincie Noord-Brabant
10.000: BZK
Toelichting

Versterken van de intergemeentelijke informatie-uitwisseling met als doel de informatiepositie van gemeenten te verbeteren en zo te voorkomen dat
malafide investeerders gaan ‘shoppen’ bij verschillende gemeenten. Dit wordt gedaan door middel van:
• Vergroten van het bewustzijn bij gemeenten over eventuele malafide criminele investeerders op vakantieparken. Dit kan met behulp van het CCV
gebeuren via de leerkring/kennisnetwerk ‘aanpak ondermijning op vakantieparken’.
• Opstellen van een handreiking over de mogelijkheden voor intergemeentelijke informatie-uitwisseling. De handreiking wordt opgesteld door een
werkgroep met een combinatie van deelnemers met kennis uit de praktijk (gemeenten, provincies, RIEC’s) en kennis van beleid/regelgeving (JenV
en BZK). De handreiking wordt verspreid via de leerkring/kennisnetwerk ‘aanpak ondermijning op vakantieparken’ en het RIEC-LIEC bestel
(bijvoorbeeld door opname in het Kennis Platform Ondermijning). De handreiking wordt ook betrokken bij de opstelling van het barrièremodel.
• De provincie Noord-Brabant geeft een vervolg aan de notitie ‘Recreatieparken en ondermijning’. Het volgende deel richt zich nog meer op
handvatten ter voorkoming van ongewenste invloeden.
Betrokken partijen
•
•
•
•

Provincie Noord-Brabant
Landelijk Informatie- en Expertise Centrum
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Werkgroep; o.a. gemeenten, provincies, RIEC’s, Ministerie van Justitie & Veiligheid

Actiepunt

3.6 Netwerk Duurzame vakantieparken

Hoofdlijn

Lerend netwerk

Werkgroep

Economie en duurzaamheid

Actiehouder

Vitale Vakantieparken Veluwe

Financiële bijdrage

40.000 euro
40.000: BZK
Toelichting

Om vanuit de Actie-agenda verduurzaming van de vakantieparken te stimuleren wordt onderscheid gemaakt tussen drie acties:
• Agenderen-urgentie
Vakantieparken worden nog niet of nauwelijks meegenomen in de duurzaamheidsopgaven (stikstof, energietransitie, biodiversiteit etc.). Met het
opnemen van het thema duurzame vakantieparken in de Actie-agenda wordt het geagendeerd bij alle bestuursniveaus (Rijk-provincie-gemeente)
om ervoor te zorgen dat vakantieparken worden meegenomen bij de verder beleidsvorming en uitvoering.
• Samenwerking regio’s en Vakantiepark van de Toekomst
Het ‘Vakantiepark van de Toekomst’ wordt een inspiratiepark/broedplaats op het gebied van duurzaamheid. Met het ‘Vakantiepark van de
Toekomst’ dat als project de komende jaren op de Veluwe wordt gerealiseerd versterken we de samenwerking tussen de verschillende regio’s door
informatie en kennis te delen, maar ook door innovatie-activiteiten op elkaar af te stemmen. Het ‘Vakantiepark van de Toekomst’ kan de virtuele/
fysieke plek worden waar we deze innovatieve activiteiten samenbrengen maar wel nadrukkelijk in wisselwerking met acties en projecten in
Nederland. We starten met een oproep voor inventarisatie van innovatieve projecten en vormen een community waarin uitwisseling op gang komt.
• Gezamenlijk op zoek naar fondsen
We onderzoeken de mogelijkheden om als gezamenlijke regio’s fondsen voor duurzaamheidsprojecten in relatie tot vakantieparken te benutten.
De samenwerking regio’s en Vakantiepark van de Toekomst is hierbij de drager voor een mogelijke aanvraag. Waar mogelijk resulteert deze actie in
concrete projectaanvragen.
Betrokken partijen
• Vitale Vakantieparken Veluwe en Drenthe
• Provincie Zeeland
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3.7 Verkenning verduurzaming vakantieparken als aanjager voor ruimtelijke (her)ontwikkeling

Hoofdlijn

Lerend netwerk

Werkgroep

Economie en duurzaamheid

Actiehouder

Vitale Vakantieparken Veluwe

Financiële bijdrage

45.000 euro
7.500: VVP Veluwe
7.500: VVP Drenthe
30.000: BZK
Toelichting

In een gezamenlijk uit te voeren verkenning wordt het vraagstuk verder onderzocht, best practices in beeld gebracht en samengevat in een publicatie
die voor heel Nederland beschikbaar komt. Uitgezocht zou moeten worden in hoeverre het opnemen van regels m.b.t. duurzaamheid de implemen
tatie versterkt en hoe dit verbonden kan worden aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast kan de noodzaak tot het nemen van
verduurzamingsmaatregelen er ook toe leiden dat het organiserend vermogen van een park wordt versterkt (het verenigen van eigenaren/uitponding)
waardoor er een sterkere organisatie op parken ontstaat die ook een revitalisering of transformatie kan oppakken. De waarde die met transformatie
aan een vakantiepark wordt toegevoegd, kan ruimte bieden om ambities op het gebied van energie, biodiversiteit, klimaat, circulariteit etc. te
realiseren.
Omgekeerd kan ook zicht op het behalen van duurzaamheidsdoelen eraan bijdragen dat de bestuurlijke en/of financiële haalbaarheid wordt vergroot
(extra middelen, meer commitment).
Exacte vorm nader te bepalen (handreiking, inspiratieboek, routekaart e.d.). Gedurende dit traject worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd,
afgesloten wordt met een symposium.
Betrokken partijen
• Vitale Vakantieparken Veluwe
• Vitale Vakantieparken Drenthe
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Bijlage 2 – Uitvoering Actie-agenda
Vakantieparken 2021-2022
Inleiding
De uitvoering van de Actie-agenda 2021-2022 is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is van belang om deze samenwerking goed
te structureren, om effectief samen te kunnen werken. In de Actie-agenda lichten we toe hoe we hieraan invulling geven.

Afspraken organisatie

Werkgroepen

Coördinatieteam

Kerngroep

Bestuurlijk overleg

We bouwen voort op de effectieve werkwijze die we hanteerden tijdens de voorbereiding van het vervolg van de Actie-agenda.
Per domein is een werkgroep ingericht met bijpassende partners, aangestuurd door een kerngroep bestaande uit het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Ook in de uitvoering van de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022 krijgen de werkgroepen en de kengroep een centrale plaats.

Economie &
duurzamheid
RO &
transformatie
Sociaal & wonen
Veiligheid

Werkgroepen
In de werkgroepen wordt gewerkt aan concrete acties binnen het thema veiligheid, wonen & sociaal, ruimtelijke ordening &
transformatie of economie & duurzaamheid.
Deelnemers
• Alle deelnemers van de Actie-agenda zijn onderdeel van (minimaal 1) werkgroep;
• We streven ernaar om in elke werkgroep minimaal één vertegenwoordiger te hebben van het Rijk, een provincie en/of het IPO,
een gemeente en/of de VNG;
• Leden van de werkgroep zijn projectleider of deelnemer van één of meer acties;
• Leden van de werkgroep bereiden zich voor en nemen deel aan de werkgroep bijeenkomsten waarin wordt gewerkt aan de uitvoering
van de acties.
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Trekkers
• De trekker van de werkgroep houdt zicht op de uitvoering van de acties en spreekt deelnemers zo nodig op hun verantwoordelijkheid aan;
• De trekker is het eerste aanspreekpunt voor onderlinge afstemming met andere werkgroepen;
• De trekker zit de werkgroepen voor;

Bestuurlijk overleg
• Bestuurlijke vertegenwoordigers van de ondertekenaars vormen samen het bestuurlijke overleg;
• Jaarlijks wordt een bestuurlijk overleg georganiseerd, met als doel het controleren van de voortgang en waar nodig bijsturen van de
uitvoering;
• Hiernaast wordt een jaarlijks directeurenoverleg georganiseerd (met vertegenwoordigers van de ondertekenaars op directieniveau),
zodat er twee maal per jaar wordt gereflecteerd op de voortgang van de Actie-agenda als geheel en er bijgestuurd kan worden op
bestuurlijk of directieniveau. Als er aanleiding toe is, kan het Directeurenoverleg worden omgezet in een Bestuurlijk overleg.

Kernteam
• Het kernteam wordt gevormd door het ministerie van BZK, de VNG, het IPO en wordt ondersteund door het coördinatieteam;
• Het kernteam bewaakt integraliteit en samenhang tussen acties en werkgroepen en draagt bij aan afstemming tussen de
werkgroepen.

Coördinatieteam
• Het kernteam en de werkgroepen worden ondersteund door een coördinatieteam;
• De inzet van het coördinatieteam richt zich op 4 taakvelden: (a) monitoring van de voortgang, (b) aanjagen van de actiehouders waar
nodig, (c) ondersteunen van de actiehouders bij uitvoering van acties waar nodig; (d) verbinden en coördineren van uitwisseling van
kennis en ervaring en communicatie.

Interactie en samenwerking
• Het kernteam en de werkgroepen samen, komen ongeveer twee keer per jaar, langere dagdelen bij elkaar. Tijdens deze gezamenlijke
sessies gaan we meer de diepte in en zoeken we de integrale verbinding met elkaar. Het coördinatieteam organiseert deze sessies;
• Het coördinatieteam ondersteunt effectieve (en efficiënte) interne en externe communicatie en uitwisseling van kennis en informatie;
• Ondertekenaars kunnen (gezamenlijk) het initiatief nemen om vanuit de Actie-agenda een congres over het thema te organiseren
(dit is op dit moment niet opgenomen in de Acteagenda);
• Werkgroepen komen samen wanneer daar behoefte aan is. De voorzitter van de werkgroep is hiervoor verantwoordelijk;
• Het kernteam komt samen wanneer daar behoefte aan is. Ministerie van BZK, de VNG en het IPO blijven hierover in nauw contact.

Aandachtspunten
Voldoende (bestuurlijke) aandacht en urgentie houden voor het onderwerp
Hiervoor zijn de volgende suggesties aangedragen:
• Het is van groot belang dat de ondertekenaar binnen de eigen organisatie het belang inbrengt van het thema, en zicht houdt op de
voortgang;
• Organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten waar vraagstukken op bestuurlijk- of directieniveau besproken worden;
• Organiseren van werkbezoeken aan regio’s, eventueel met bestuurlijke deelname.

Integraliteit
De integrale aanpak moet centraal staan in de Actie-agenda. In de actie-agenda wordt gewerkt met thematische werkgroepen
(wonen en sociaal, economie en duurzaamheid, veiligheid, RO en transformatie). Zo kunnen we in de werkgroep focus houden op
voortgang op de acties en het deelonderwerp. Werkgroepen leggen zelf de verbindingen met andere thema’s, ondersteund door de
kerngroep en het coördinatieteam. De kerngroep stuurt op de integraliteit. Op momenten dat ondertekenaars en andere betrokkenen
bijeen zijn, staat de integrale aanpak centraal. Daarbij zetten ook de verschillende overheden zich voor een integrale werkwijze in.
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