Actieagenda
Vakantieparken
Voortgangsrapportage augustus 2020

Inleiding
In november 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies
Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland, RECRON, GGD GHOR, Stichting Valente, 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 en interbestuurlijke aanpak
uitgangspunt is. Er wordt hierin rekening gehouden met de economische, veiligheids-,
woon-, ruimtelijke en sociale opgave.
Er zijn in de Actieagenda 45 acties opgenomen die zich richten op:

Hoogtepunten
• De website www.actieagendavakantieparken.nl is gelanceerd, waar op één plek bijna
al het beschikbare instrumentarium van partners te vinden is. Tools, rapporten en ook
ervaringsverhalen vanuit de praktijk ter inspiratie.
• Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 14 mei is ingestemd met een vervolg op de
Actieagenda. Betrokken partijen geven na 2020 een vervolg aan de huidige
actieagenda. Hoe deze eruit ziet, wordt in de komende maanden bepaald.
• Een analyse is gemaakt van de sociale problematiek op vakantieparken, en de
oorzaken van de onderbelichting ervan. Concrete voorstellen zijn gedaan om de
opgaven rondom sociale problematiek op te pakken. Deze worden ingebracht in de
voorbereiding van de nieuwe actieagenda.
• Kennisuitwisseling vindt ook plaats buiten de acties van de actieagenda. De
samenwerking is bijvoorbeeld ook opgezocht rondom het vraagstuk VvE’s op
vakantieparken.
• Veel acties zijn ondanks COVID-19 redelijk doorgepakt. Zo zijn de leerkringen online
doorgezet en was er ook ruimte voor nieuwe zaken, zoals het onderzoek van Provincie
Noord-Brabant naar de risico’s van COVID-19 op ondermijning op vakantieparken.

1. Kennis en ervaring borgen, delen en benutten;
2. Het in kaart brengen van het bestaande overheidsinstrumentarium en zoeken naar Aandachtspunten
benodigde aanvullende oplossingen en aanvullingen;
• Hoewel de leerkringen online zijn doorgezet, leek de interactie wel verminderd. Ook
3. Het in beeld brengen van de huidige situatie op parken;
de verdiepingskansen die Platform31 bood, werden niet ruimhartig aangepakt.
4. Ontwikkelen van integraal beleid binnen en tussen gemeenten;
•
Veel acties zijn ondanks COVID-19 redelijk opgepakt. Logischerwijs zijn er ook acties
5. Versterken van de uitvoering van het beleid en handhaving, en ondersteunen van
blijven liggen. Zo zijn veel bijeenkomsten afgelast, waardoor het moeilijker was om
recreatief ondernemerschap.
bijvoorbeeld beweging te brengen in de sociale aanpak van vakantieparken,
uitwisseling rondom het Stoplichtmodel en voortgang in de pilotbeschrijvingen van de
De Actieagenda loopt tot en met 2020. Met deze rapportage geven we een tussenstand
transformatiecasussen. Bij veel acties is het belangrijk elkaar fysiek te ontmoeten.
van de uitvoering ervan.
• Er is nog geen doorbraak in de agendasetting en integratie van het sociale
perspectief in de aanpak van vakantieparken. Buiten de huidige betrokkenen bij de
COVID-19 en vervolg actieagenda
werkgroep is het nog niet op de agenda van andere belangrijke actoren.
De uitbraak van Corona heeft een grote impact, niet in het minst op de recreatiesector.
Door de uitbraak van Corona zijn uiteraard veel overleggen en sessies geannuleerd. • Integraal beleid lijkt de moeilijkste hoofdlijn. Hier zijn de minste acties in opgepakt de
laatste maanden. Deze hoofdlijn behoeft nog veel focus de komende maanden.
Hierdoor is interactie tussen actiehouders en partners eromheen verminderd, maar heeft
het ook zeker niet stil gestaan. Veel gemeenten en regio’s moesten vanwege (het in
banen leiden van) de coronamaatregelen hun prioriteiten (tijdelijk) verschuiven. In deze
voortgangsrapportage leest u welke stappen zijn gezet.
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Coördinatieteam
Per oktober 2019 is het coördinatieteam van de Actieagenda Vakantieparken
gestart, bestaande uit Anneke van Mispelaar (Bureau BUITEN) en Naomi
Himmelreich (Jonge Honden). Een team dat zich richt op monitoring, aanjagen,
coördineren, ondersteunen van uitwisseling en communicatie.
Ons plan van aanpak is opgedeeld in drie fasen (zie bijlage 1). In elke fase
richten we ons op monitoring, aanjagen, coördineren uitwisseling en
communicatie.
Fase 1 (oktober - december 2019): Vliegende start
Fase 2 (januari - september 2020): Aanjagen en uitvoeren
Fase 3 (oktober - december 2020): Verankeren en afronden
We hebben Fase 2 bijna afgerond. Welke resultaten wilden we opleveren en
hebben we opgeleverd?
A. Eerste voortgangsrapportage, en tweede en derde tussenrapportage (april
en augustus) met resultaten tot nu toe, status van de acties, risicoanalyse.
Vier-/ tweewekelijks ‘up-to-date’ statusoverzicht.
De eerste voortgangsrapportage werd in januari verstuurd. De tweede
tussenrapportage, in de vorm van een Excel-overzicht, werd in april verstuurd.
De derde tussenrapportage ligt als concept voor u. Deze wordt eind augustus
definitief verstuurd.
B. Overzicht van risico’s en acties voor mitigatie en preventie in gang gezet
Zie Bijlage 1 voor een overzicht hiervan.

C. Ongeveer 10 actiehouders bijgestaan met uitvoering van acties
GGD, Leger des Heils, Valente en Vitale Vakantieparken Drenthe zijn
geholpen door het meeschrijven aan de analyse van sociale problematiek
op vakantieparken. Vitale Vakantieparken Veluwe en Drenthe zijn
ondersteund bij het organiseren van sessies rondom het vraagstuk VvE’s
op vakantieparken. RIEC, gemeenten en provincies worden geholpen bij
het organiseren van een sessie over het Stoplichtmodel, om daarover
kennis uit te wisselen. Er zijn geen partijen geweest die we niet konden
helpen.
D. Kwartaaloverleg actiehouders georganiseerd
Deze vond online plaats op 7 juli 2020.

E. Ongeveer 20 dwarsverbanden gelegd en bijdrage geleverd aan
ongeveer 20 bijeenkomsten (organisatorisch / faciliterend)
Minstens 20 bijeenkomsten zijn georganiseerd of gefaciliteerd,
voornamelijk rondom het vraagstuk van VvE’s op vakantieparken en het
sociale vraagstuk. Daarnaast ook losse bijeenkomsten voor
kennisuitwisseling, zoals met Kadaster en CBS.
Dwarsverbanden zijn lastig te tellen, maar deze worden gemaakt waar
nodig.
F. Communicatieplan in uitvoering
Het communicatieplan bestaat uit een maandelijkse nieuwsbrief en de
lancering van www.actieagendavakantieparken.nl. De nieuwsbrief werd,
op augustus na, elke maand verstuurd. De website werd in mei
gelanceerd. Hier worden maandelijks minimaal vijf documenten
geüpload.

Coördinatieteam
De komende en laatste fase staat in het teken van verankeren en afronden.
We zorgen er tevens voor dat de lessons learned uit deze actieagenda zo goed
mogelijk worden meegenomen in de volgende actieagenda.
De beoogde resultaten van Fase 3, Verankeren en afronden zijn:
• Totaaloverzicht met status van acties en de resultaten.
• Helderheid over vervolg van de actie-agenda;
• Eindrapportage opgeleverd in november 2020.
• Geboekte resultaten en kennis zijn geborgd, goed vindbaar en vrij
toegankelijk op een online platform.
• Eindsessie met 9 ondertekenaars en minimaal 80% van de actiehouders
georganiseerd.
We kijken ernaar uit hiermee aan de slag te gaan!

