
Toeristen en recreanten zoeken kwalitatief 
hoogwaardige en verrassende (vakantie) 
bestemmingen. Daarom stimuleren en 

faciliteren we ondernemers om een karakter-
vol recreatiebedrijf te ontwikkelen met een 
unieke signatuur, gericht op een specifiek 

marktsegment. 'Drentse Uitblinkers’ onders-
teunt bij het maken van vernieuwings-

plannen en levert daarvoor een bijdrage 
voor fysieke investeringen.

De recreatieve waarde van een vakantiepark 
neemt af wanneer vakantiewoningen niet langer 
voldoen aan de kwalitatieve eisen van deze tijd. 
Het park trekt minder gasten en er zullen zich 
minder kopers van recreatief onroerend goed 

aandienen. Vitale Vakantieparken Drenthe helpt 
het park weer te revitaliseren. Samen met de 
VvE van het park en de gemeente maken we 

een plan van aanpak dat leidt naar een gezonde 
recreatieve toekomst. 

Op sommige vakantieparken wordt niet of 
nauwelijks nog gerecreëerd. Die parken zien 
er misschien op het oog keurig uit, maar bij 
vakantiegangers zijn ze niet langer in trek. 

Het is goed om voor die parken een nieuwe 
functie en bestemming te zoeken. Samen 
met de parken en gemeenten gaan we die 

niet-vitale parken transformeren. 

We ondersteunen gemeenten met betrekking 
tot de aanpak van criminaliteit, ondermijning 
en sociale problematiek op vakantieparken in 
Drenthe. Daarnaast bieden we gereedschap-

pen om toezicht en handhaving op en rondom 
vakantieparken beter mogelijk te maken. We 

werken onder andere samen met gemeenten, 
politie, OM, GGD en RIEC en treden op als 

verbinder tussen deze partijen.

het stimuleren van karaktervol verblijfsaanbod in Drenthe

het verdubbelen van het aantal vitale parken 

het halveren van het aantal niet-vitale parken 

Vitale Vakantieparken Drenthe
Onze ambities voor 2023 

Samen realiseren we meer werkgelegenheid, een gezonde economie en een leefbare woon-, werk- en recreatieomgeving!Samen realiseren we meer werkgelegenheid, een gezonde economie en een leefbare woon-, werk- en recreatieomgeving!

Naober Drenthe Transformatie Revitaliseren Drentse Uitblinkers 

Maak 
de sprong 

vooruit

Werken aan 
een nieuwe 
toekomst

Als 
recreatie 

niet langer 
kan

Liever 
een goede 

buur!

Onze doelen

In 2023 verwelkomen we 
10 parken als Drentse Uitblinkers We gaan 5 parken revitaliseren

Vanuit Naober Drenthe gaan 
we 13 parken ondersteunen

Dit jaar ronden we het proces af voor 
4 parken. 12 parken zijn in proces en 

krijgen volgend jaar een voltooiing


