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Managementsamenvatting 
 
In november 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies 
Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland, RECRON, GGD GHOR, Federatie Opvang, 
Leger des Heils, het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) en de VNG 
de Actieagenda Vakantieparken. De Actieagenda richt zich op het versterken van 
de regionale en lokale slagkracht, waarbij de integrale aanpak uitgangspunt is.  
 
Er zijn in de Actieagenda 45 acties opgenomen die zich richten op: 
1. Kennis en ervaring borgen, delen en benutten; 
2. Het in kaart brengen van het bestaande overheidsinstrumentarium en zoe-

ken naar benodigde aanvullende oplossingen en aanvullingen; 
3. Het in beeld brengen van de huidige situatie op parken; 
4. Ontwikkelen van integraal beleid binnen en tussen gemeenten; 
5. Versterken van de uitvoering van het beleid en handhaving, en ondersteu-

nen van recreatief ondernemerschap. 
 
De Actieagenda loopt tot en met 2020. Met deze rapportage geven we een tus-
senstand van de uitvoering van Actieagenda.  
 
Integrale en interbestuurlijke aanpak 
De problematiek rondom vakantieparken kent sociaal-maatschappelijke, huisves-
tings-, veiligheids-, economische en ruimtelijke dimensies, waarbij de recreatie-
sector ook nog volop in ontwikkeling is. Dit maakt de problematiek ingewikkeld 
en dynamisch, waardoor een integrale en interbestuurlijke aanpak nodig is. 
 
De uitvoering  
De ondertekenaars van de Actieagenda en vele andere organisaties werken op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau aan acties van de Actieagenda en andere 
activiteiten gericht op de problematiek rond vakantieparken.  
 
 
 
 
 

Highlights 
● 11 provincies zijn met de financiële impuls die zij ontvingen, aan de slag 

met onderzoek en het opstellen van beleid. Onderling wisselen zij kennis 
en ervaringen uit; 

● Veluwe en Drenthe zijn te beschouwen als voorlopers als het gaat om de 
integrale aanpak van vakantieparken. Deze twee programma’s blijven 
zich continu ontwikkelen, extra accenten worden nu gelegd op de aspec-
ten wonen en sociaal; 

● Platform31 organiseert samen met CCV de leerkring vakantieparken. Er 
zijn meerdere bijeenkomsten in 3 regio’s met in totaal meer dan 150 
deelnemers. Ook publiceerde Platform 31 in samenwerking met VNG de 
handreiking “Meer grip op vakantieparken”; 

● Er worden belangrijke stappen gezet voor het in beeld brengen van de 
huidige situatie op parken. Echter, intra- en intergemeentelijke informa-
tie uitwisseling blijft een aandachtspunt; 

● De transformatie- en huisvestingspilots starten in 2020.  
 
Aandachtspunten  

● Door de toenemende spanning op de woningmarkt en de dynamiek in 
de toeristisch-recreatieve sector is de problematiek rondom vakantie-
parken onverminderd actueel; 

● Naast kennisdeling online is vooral interactie van belang om het leerpro-
ces te stimuleren; 

● Een aantal acties zijn geformuleerd als een voornemen en onvoldoende 
concreet uitgewerkt. Samen met de actiehouders wordt besproken hoe 
deze acties concreter uit te werken; 

● Er blijft aandacht nodig voor de integraliteit van de aanpak, waarbij zo-
wel de handhaving, ruimtelijk, economisch, sociaal en woonbeleid be-
trokken worden. Met name de integratie met het woonbeleid en het so-
ciaal domein verdient meer aandacht in de integrale aanpak. Ook blijft 
er aandacht nodig voor het koppelen van data en informatie om zicht te 
krijgen wie er op vakantieparken verblijven.  

  

https://www.platform31.nl/publicaties/meer-grip-op-vakantieparken
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Pijler 1.  
Kennis en ervaring 
delen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgevoerd Lopend Nog niet in uitvoering Niet SMART geformuleerde acties 
3.1.6. Financiële impuls provin-
cies  
Actiehouder(s): Ministerie van 
Binnenlandse Zaken & RVO | 
Status: bezig | Termijn: april 2020 
vervolgbijeenkomst  

3.1.2. Flexwonencongres organi-
seren 

Provincie Overijssel en Ministerie 
van Binnenlandse Zaken| Status: 
in behandeling bij BZK, onzeker 
wegens ziekte en vervanging mi-
nister | Termijn: voorjaar 2020 

 

 3.1.1. Online delen kennis en erva-
ring regionale aanpakken  
Actiehouder(s): Vitale Vakantiepar-
ken Veluwe & Provincie Drenthe 

3.1.7. Financiële impuls RIEC 

Actiehouder(s): Ministerie van 
Binnenlandse Zaken | Status: 
uitgevoerd | Termijn: - 
 

3.1.3. Leerkringen Platform31 en 
CCV 

Actiehouder(s): VNG en Ministerie 
van Binnenlandse Zaken | Uitvoer-
der(s): Platform31 (algemeen) en 
CCV (verdieping op aanpak on-
dermijning) | Status: in uitvoering 
in drie regio’s| Termijn: t/m de-
cember 2020 

 

  

3.1.8. Financiële impuls ARIADNE 
en exporteren van 'lessons lear-
ned' 
Actiehouder(s): Project Ariadne | 
Status: in uitvoering | Termijn: 
doorlopend 

 

3.1.4. Handreiking ‘Meer grip op 
vakantieparken’ up-to-date hou-
den  
Actiehouder(s): VNG | Uitvoer-
der(s): Platform31 | Status: lopend 
| Termijn: december 2020 

 

  

 3.1.5. Naleving.net bijhouden  
Actiehouder(s): VNG KCHN | Sta-
tus: in uitvoering | Termijn: de-
cember 2020 

 

  

  



 

 4 
 

Pijler 2.  
Volle gereed-
schapskist 

Uitgevoerd Lopend Nog niet in uitvoering Niet SMART geformuleerde acties 
3.2.3. Juridisch afwegingskader 
aanpak leefbaarheids- problema-
tiek vakantieparken 

Actiehouder(s): Gemeente Zundert 
en Ministerie van Binnenlandse 
Zaken | Status: uitgevoerd | Ter-
mijn: eind 2019 

 

3.2.2. Analyse missende informa-
tie en handreikingen 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
| Status: in uitvoering | Termijn: 
doorlopend 

 

3.2.1. Documenten over instrumen-
ten online op één plek  
Actiehouder(s): VNG | Uitvoerder(s): 
Platform31 en CCV | Status: gepland 
| Termijn: eind 2020 

 

3.2.5. Bestaande wet- en regelge-
ving versterken en toepassen  
Actiehouder(s): Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en IPO | Status: niet 
in uitvoering | Termijn: eind 2019 

 

 3.2.4. Bevoegdheden toezicht-
houders in beeld  
Actiehouder(s): Ministerie van 
Justitie en Veiligheid | Status: in 
uitvoering | Termijn: begin 2020 

 

3.2.6. Verkenning inter- en intra-
gemeentelijke informatie-
uitwisseling 

Actiehouder(s): Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken | Status: niet in 
uitvoering | Termijn: verkenning 
gereed eind 2019 

 

 

Pijler 3. 
Praktijk verster-
ken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgevoerd Lopend Nog niet in uitvoering Niet SMART geformuleerde acties 
3.3.2. Verkenning Top ondermij-
ning vakantieparken 

Actiehouder(s): Provincie Drenthe 
en CCV | Status: uitgevoerd in 
oktober 2019 

3.3.4. Kennis verschillende ge-
meentelijke afdelingen benutten 
(incl. openbare GGZ) 
Actiehouder(s): GGD | Status: in 
uitvoering | Termijn: doorlopend 

 

3.3.1. Opstellen dilemma-kaart 
voor netwerk weerbaar bestuur 
Actiehouder(s): Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken | Status: nog niet 
in uitvoering | Termijn: voorjaar 
2020 

 

3.3.3. Multidisciplinair overleg in 
gemeenten - LAA risicogericht 
adresonderzoek 

Actiehouder(s): Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken | Status: gedeelte-
lijk in uitvoering | Termijn: doorlo-
pend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.6. Onderzoek behoeften on-
dernemers  
Actiehouder(s): RECRON | Status: 
in uitvoering | Termijn: 2019 

 

 

3.3.5. Modelvoorschriften aanpas-
sen bestemming recreatie 

Actiehouder(s): VNG | Status: nog 
niet uitgevoerd | Termijn: tweede 
helft van 2019 voor gemeenten 
beschikbaar 
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Pijler 4.  
Parken en mensen 
in beeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgevoerd Lopend Nog niet in uitvoering Niet SMART geformuleerde acties 
 3.4.1. Landelijk informatiefunda-

ment BRK-BAG-BRP-
transactiedata  
Actiehouder(s): Ministerie van 
Binnenlandse Zaken | Uitvoering: 
Kadaster | Status: in uitvoering | 
Termijn: voorjaar 2020 prototype 
gereed 

 

3.4.7. Landelijke voorziening voor 
een (digitale) nachtregistratie 
Actiehouder(s): VNG (model aanpas-
sing APV) en JenV i.s.m. gemeenten, 
BZK, Politie en CCV | Status: in uit-
voering | Termijn: doorlopend 
 

3.4.5. Registratie recreatieobjecten 
in de BAG  
Actiehouder(s): gemeenten | Status: 
in uitvoering | Termijn: doorlopend 

 3.4.2. Landelijke Big data analyse 
ondermijning  
Actiehouder(s): Ministerie van 
Binnenlandse Zaken | Status: in 
uitvoering | Termijn: pilot medio 
2020 afgerond 

 

 3.4.6. Onderzoek naar de kwalita-
tieve woonbehoefte 
Actiehouder(s): Provincies, regio’s, 
gemeenten en BZK | Status: in uit-
voering | Termijn: doorlopend 
 

 3.4.3. Aanbieden methodiek stop-
lichtmodel  
Actiehouder(s): LIEC | Status: in 
uitvoering | Termijn: afronding 
medio 2020 

 

  

 3.4.4. LSI convenant leerpunten 
en toepassing  
Actiehouder(s): VNG KCHN | Sta-
tus: in uitvoering | Termijn: door-
lopend 
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Pijler 5. 
Integraal beleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgevoerd Lopend Nog niet in uitvoering Niet SMART geformuleerde acties 
 3.5.1. Provinciale / regionale 

integrale aanpakken 

Actiehouder(s): Provincies Dren-
the, Gelderland, Noord-Brabant | 
Status: in uitvoering | Termijn: 
Eind 2019 visies gereed.  

 3.5.3. Aandacht aan dilemma’s be-
woners vakantieparken 

Actiehouder(s): GGD en Leger des 
Heils en Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en gemeenten | Status: ge-
deeltelijk in uitvoering | Termijn: 
doorlopend 
 

 3.5.2. Invulling gemeentelijke 
wettelijke taak GGZ in Wmo 2015 

Actiehouder(s): GGD | Status: in 
uitvoering | Termijn: doorlopend. 
 

 3.5.4. Kinderen op vakantieparken 

Actiehouder(s): GGD en Leger des 
Heils en Ministerie van Binnenlandse 
Zaken | Status: gedeeltelijk in uitvoe-
ring | Termijn: doorlopend 

 

 3.5.7. Inspiratie-agenda overhe-
den 

Actiehouder(s): RECRON | Status: 
in uitvoering | Termijn: Q1 2020  
 

 3.5.5. Woonvraag bewoners mee-
nemen in woonvisie 

Actiehouder(s): onbekend | Status: 
onbekend | Termijn: onbekend 

 

 3.5.8. Vijf pilots: vakantiepark als 
tijdelijke huisvestingsoplossing 

Actiehouder(s): Ministerie van 
Binnenlandse Zaken | Uitvoer-
der(s): Andersson Elffers Felix | 
Status: in uitvoering | Termijn: 
eind 2020 pilots afgerond 

 

 3.5.6. Betrekken direct betrokkenen 
bij beleidsontwikkeling 

Actiehouder(s): RECRON | Status: 
onbekend | Termijn: onbekend 

 3.5.9. Vijf pilots: transformatie 
van vakantiepark 

Actiehouder(s): Ministerie van 
Binnenlandse Zaken | Uitvoer-
der(s): Andersson Elffers Felix | 
Status: in uitvoering | Termijn: 
eind 2020 pilots afgerond 
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