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Managementsamenvatting
In november 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies Drenthe, Noord-Brabant
en Gelderland, HISWA-RECRON, GGD GHOR Nederland, Stichting Valente, Leger des Heils, het Landelijk
Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) en de VNG, de Actieagenda Vakantieparken 2018-20201. De Actieagenda richt zich op het versterken van de regionale en lokale slagkracht, waarbij de integrale en interbestuurlijke aanpak uitgangspunt is. Er is hierin rekening gehouden met de economische, veiligheids-, woon-,
ruimtelijke en sociale opgave. In deze managementsamenvatting worden beknopt de resultaten van twee
jaar Actieagenda belicht. Wat zijn de grootste successen? En waar liggen nog kansen en uitdagingen?

Successen
•

•

•

•
•
•

De ‘community of practice’ rondom het thema vakantieparken is verstevigd en gegroeid. Professionals weten elkaar steeds beter te vinden, en de uitwisseling van kennis en voorbeelden tussen
partijen draagt bij aan een stevige en integrale aanpak. Dit blijkt uit bijvoorbeeld de meer dan 150
mensen van gemeenten en 58 overheidsinstanties die meededen aan de regionale leerkringen.
De complexe opgave is beter in beeld. Met de financiële impuls vanuit het Ministerie van BZK voor
de provincies, zijn in een groot deel van de provincies onderzoeken uitgevoerd om de opgaven in
beeld te brengen en acties gerealiseerd. Een groot deel van hen is aan de slag met het opstellen
van beleid. Ook is meer zicht op niet-vitale parken, waar behoefte is aan interventies;
Steeds meer gemeenten en provincies hanteren een integrale aanpak, zoals in Noord-Brabant,
Drenthe en Gelderland. Dit betekent dat meerdere domeinen in de aanpak van vakantieparken
worden meegenomen, zoals sociaal, ruimtelijk, veiligheid, wonen en economie.
Er zijn zes handreikingen ontwikkeld ter ondersteuning van professionals, o.a. op het gebied van
veiligheid en ondermijning;
Met de website actieagendavakantieparken.nl is één platform gecreëerd, waar kennis, tools en
handreikingen te vinden zijn.
22 acties zijn afgerond, van 6 acties is de afronding in zicht of zijn nog in uitvoering. Twee acties
zijn niet uitgevoerd om verschillende redenen (zie hiernavolgende tabel).

Kansen en uitdagingen
•

•

•

•
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Afgelopen periode is aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van het sociaal domein in de
aanpak vakantieparken. Vakantieparken (als vindplaats en mogelijk deel van de oplossing) moeten sterker verankerd worden in regulier beleid met betrekking tot wonen en zorg, de wijkaanpak,
jeugd, dak- en thuisloosheid en huisvesting van arbeidsmigranten;
Het besef van urgentie met betrekking tot de sociale opgave op vakantieparken is groeiende. Het
is daarbij een blijvend aandachtspunt om dit besef te vertalen in capaciteit en financiële middelen ten behoeve van de aanpak vakantieparken;
Gedurende de looptijd van de Actieagenda is veel kennis en ervaring opgedaan, maar er is meer
nodig, bijvoorbeeld op het gebied van registratie van recreatieobjecten. Ook is het belangrijk om
de veelheid van kennis en informatie goed te ordenen, zodat toepasbare data voor professionals
kan worden ontsloten;
Er is tot slot blijvend aandacht nodig voor intra- en intergemeentelijke informatie- en data uitwisseling.

https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/publicaties/2018/11/29/actie-agenda-vakantieparken

Resultaten per hoofdlijn
In deze paragraaf wordt per hoofdlijn kort ingegaan op de behaalde resultaten van de bijbehorende acties.

Hoofdlijn 1. Kennis en ervaring borgen, delen en benutten

Financiële impulsen Rijk: aanpak
provincies, RIEC,
Project Ariadne.

Actie

Handreiking
‘Meer grip op vakantieparken

Resultaat

Leerkringen voor
decentrale overheden

Delen van goede
voorbeelden

Door de leerkringen, workshops
van actiehouders
door het hele
land, de komst
van de website2
en de nieuwsbrief, konden
voorbeelden effectiever gedeeld worden.

Het verslag uit
2019 is gepubliceerd3. De sessies uit 2020 kunnen online worden teruggekeken.4

150 mensen van
58 overheidsinstanties en veel
partijen droegen
inhoudelijk bij.

De handreiking5
is begin 2019 gepresenteerd.

Provincies voerden onderzoeken
uit; RIEC’s vergrootten hun capaciteit; Project
Ariadne6 ging
van start en
deelt geleerde
lessen, kennis en
ervaringen..

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Organisatie Flexwonen congres

Resultaat

Actie

Hoofdlijn 2. Een volle gereedschapskist

Website

website7

De
is
gelanceerd.

Afgerond
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Analyse missende handreikingen en
wet- en regelgeving
Er zijn extra
bijeenkomsten georganiseerd op
gebied van
VvE’s en sociale problematiek.
Afgerond

Handreiking
bevoegdheden toezichthouders en
BOA’s

Ambtelijk coordinatieteam

Intra- en intergemeentelijke informatie-uitwisseling

Het juridisch
afwegingskader8 is afgerond en gepubliceerd..

De handreiking9 is gepubliceerd.

Het coördinatieteam was
actief in de
periode oktober 2019 – december 2020.

De actie
wordt meegenomen naar
de volgende
Actieagenda.

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Nog af te
ronden

Juridisch afwegingskader

www.actieagendavakantieparken.nl
https://actieplanwonen.gelderland.nl/default.aspx
4
https://congresflexwonen2020.nl/
5
https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/handreiking-meer-grip-op-vakantieparken_def.pdf
6
https://www.ariadneproject.nl/
7
www.actieagendavakantieparken.nl
8
https://actieagendavakantieparken.nl/sites/default/files/2020-05/Juridische_handreiking_-_Handhaving_vakantieparken_voor_gemeentejuristen.pdf
9 https://actieagendavakantieparken.nl/sites/default/files/2020-10/Factsheet%20toezicht%20en%20handhaving%20op%20vakantieparken.pdf
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Actie

Het versterken
van de weerbaarheid van het
lokaal bestuur

Multidisciplinair
overleg gemeenten stimuleren

Kennis van verschillende gemeentelijke afdelingen wordt
bij elkaar gebracht en benut

Modelvoorschriften bestemming
recreatie

Onderzoek behoeften stoppende ondernemers

Resultaat

Hoofdlijn 3. Praktijk versterken

Dilemmakaarten
met casussen
over veiligheidsen integriteitsrisico’s zijn in ontwikkeling.

Middels verschillende bijeenkomsten is dit gebeurd.

Middels verschillende bijeenkomsten is dit gebeurd.

Actie is komen te
vervallen, wegens wegvallen
van behoefte.

Het onderzoek is
gestart en wordt
doorgezet in
2021.

Nog af te ronden

Afgerond

Afgerond

Niet afgerond

Nog af te ronden

Resultaat

Actie

Hoofdlijn 4. Parken en mensen in beeld

10

Landelijk
informatiefundament
BRK, BAG
en transactiedata

Big dataanalyses
ondermijnings-problematiek

Kennisverspreiding
Stoplichtmodel
RIEC

Mogelijkheden benutten LSI
convenant

Registratie
verblijfsobjecten
BAG

Onderzoek
naar de
kwalitatieve
woonbehoefte

Landelijke
Instructies
(digitale)
inschrijvinnachtregigen BRP
stratie

Prototype
is afgerond.

Verschillende big
data bronnen worden gebruikt.

Via verschillende
middelen
gebeurd.
Uitgebreid
met indicatoren.

Minstens
20 gemeenten
zijn hiermee ondersteund.

In totaal
zijn 9.503
recreatieobjecten
opgenomen.

Onderzoek
uitgevoerd
door BZK
en De Veluwe.

Verschillende gemeenten
zijn hier
mee aan
de slag.

Afgerond

Nog af te
ronden

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Afgerond

Nog af te
ronden

De handreiking is
gepubliceerd10.

Afgerond

https://www.rvig.nl/documenten/richtlijnen/2019/09/16/stappenplan-inschrijven-in-de-brp-op-een-adres-zonderwoonbestemming

Resultaat

Actie

Hoofdlijn 5. Integraal beleid

Integrale regionale en provinciale visies

Social awareness

De woonvraag
van mensen op
vakantieparDialoog met
ken meenemen direct betrokin woonvisies
kenen
en programmering.

Provincies
GLD, DR, NB
stelden integrale visies op
en deelden
deze op verschillende manieren.

Een analyse
over sociale
problematiek
is opgesteld.

Verschillende
onderzoeken
zijn hiernaar
gedaan. Actie
wordt meegenomen in pilots
in Actieagenda 20212022.

Afgerond

Afgerond

Nog af te ronden

Inspiratieagenda overheden

Huisvestingsen transformatiepilots

Doorgaans is
dit gedaan.

Door capaciteitsverschuiving is dit niet
afgerond.

De transformatietrajecten
met twee gemeenten worden in 2021
doorgezet. Een
rapport over
succesvolle
transformaties
is gepubliceerd.

Afgerond

Niet afgerond

Afgerond

