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Ingevuld normenkader tussenevaluatie Vitale Vakantieparken Drenthe 

Op basis van de documentenstudie en de gevoerde individuele- en groepsgesprekken is ZKA Strategy tot een reflectie met eindoordeel per norm gekomen. De peildatum 

voor de resultaten is juni 2021. Eventuele recente ontwikkelingen zijn (voor zover bij ons bekend) separaat vermeld. Naast de norm, het oordeel en de resultaten uit de 

evaluatie/gesprekken zijn aan iedere norm de reflectie met overwegingen van ZKA Strategy toegevoegd. Deze reflectie en overwegingen vormen de basis voor de conclusies 

in de evaluatie. 

Oordeel 

Groen = positief (rapportcijfer 7-10) 

Oranje = matig (rapportcijfer 5-6) 

Rood = onvoldoende (rapportcijfer 1-4) 

A. Doelen tot eind 2022 Oordeel Resultaten evaluatie/gesprekken Reflectie en overwegingen 

A0 In welke mate staat men 

nog steeds achter de 

doelstellingen van 

verdubbelen/halveren 

 • Alle stakeholders staan volledig 

achter de doelen, ook al vindt men 

de doelen ambitieus. Men beseft dat 

een langere periode dan 4 jaar nodig 

is om de doelen te realiseren 

• Sowieso draagt het streven om de 

doelen te realiseren bij aan 

verbetering van gemiddelde kwaliteit 

van vakantieparken in Drenthe 

• Bij excelleren niet alleen bedrijven 

van een 8 → 9 stimuleren, maar ook 

6/7 → 8 proberen te krijgen. Met 

andere woorden, het 

actieprogramma moet ook gericht 

zijn op bedrijven in de middengroep 

en de subtop 

• Het is raadzaam om vast te blijven houden aan de 

programmadoelen. Deze worden gedeeld, zijn 

herkenbaar en inspireren. Wel dienen deze te 

worden geplaatst in een realistischer 

tijdsperspectief (minimaal t/m 2025)  

• Volgens de oorspronkelijke uitgangspunten van het 

actieprogramma betekent excelleren: ‘uitblinken 

door gericht in te zetten op de ontwikkeling van 

kansrijke locaties, parken en ondernemers die de 

potentie hebben om mee te doen in de binnenlandse 

en/of Europese top in hun segment’ 

• Bij diverse stakeholders is onduidelijkheid over 

betekenis van het begrip ‘excelleren’. Daardoor zijn 

de oorspronkelijke uitgangspunten op de 

achtergrond geraakt en ze leiden geregeld tot 

onduidelijkheid en misinterpretaties. Zo leeft 

bijvoorbeeld het idee dat alleen grote 5* campings 

in aanmerking komen voor excellentie-

instrumenten, terwijl betoogd kan worden dat deze 

bedrijven reeds excellent zijn 
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• Het is goed en belangrijk om vast te houden aan 

het doel om meer koplopers in verschillende 

marktsegmenten (excellent in je eigen segment) te 

krijgen, zodat er een grotere Drentse kopgroep aan 

vitale parken ontstaat 

• Omvang van een park is daarbij zeker niet 

bepalend 

• De doelgroep betreft de groep potente bedrijven in 

de middengroep; bedrijven die de ambities en 

mogelijkheden hebben om in de kop van het 

peloton van hun marktsegment mee te doen met 

ondernemers die ‘het vuur in de ogen hebben’ om 

dit waar te maken 

A1 Op koers voor 

verdubbeling aantal 

vakantieparken in het 

groene segment en een 

grotere kopgroep 

daarbinnen 

 • Ambitie eindresultaat was: 45 

bedrijven doorlopen het REX-traject 

(totaal 3 fasen). Nu op circa 70% van 

de looptijd van het programma is de 

Taskforce met 20 parken in contact. 

13 hiervan bevinden zich in fase 2 

van het traject of hoger. Er is sprake 

van echte ‘deelname’ aan het 

excellentiespoor als een park ten 

minste in fase 2 is beland. De 

aanvraag voor deelname is dan 

positief beoordeeld. Op de peildatum 

(juni 2021) was 1 aanvraag 

toegekend en in zijn geheel afgerond 

• In 2021 worden er waarschijnlijk 

weer een aantal excellentieplannen 

van parken goedgekeurd en een 

kleine groep parken kan begin 2022 

plannen inleveren. Maar zij hebben 

mogelijk onvoldoende tijd om hun 

investeringen voor het einde van 

• Er hadden circa 30 parken het totale REX-traject 

doorlopen moeten hebben (peildatum juni 2021) 

• We gaan er vanuit dat de huidige deelnemende 

parken (13 totaal) het traject afronden binnen de 

programmaperiode 

• Het programma ligt nog niet op koers: indien de 

lopende parken worden afgerond binnen 

programmaperiode, wordt circa 30% van het doel 

behaald 

• Dit is vooral te wijten aan de tragere opstart 

(instrument- en methodiekontwikkeling) en 

beperkingen van Corona  

• Niet alle instrumenten zoals vooraf voorzien zijn 

ontwikkeld en geïmplementeerd. Hier wordt in 

norm B2 op teruggekomen 

• Er kan vanaf nu een versnelling plaatsvinden door 

een aangescherpt programma (o.a. verhelderen 

wat onder excellentiespoor wordt verstaan, zie 

norm A0), doordat het programma op vlieghoogte 

is en door de potentiële excellentiedoelgroep pro-
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2022 daadwerkelijk te plegen. De 

looptijd van het programma knelt 

voor excellerende parken 

• Aanvullend op het REX-instrument 

was voor het excellentiespoor ook de 

inzet van de volgende instrumenten 

voorzien: 5-6 keer inzet van een 

bedrijfsgerichte 

(her)ontwikkelregeling (ter waarde 

van tenminste 1 miljoen euro), 

rentekortingsregeling (ter waarde van 

800K euro) en ontwikkeling van 

kansenkaarten (voor circa 5 

vrijetijdshotspots inclusief bidbook 

voor investeerders). Deze 

instrumenten zijn echter (nog) niet 

ontwikkeld 

• Conclusie: het programma ligt voor 

het excellentiespoor niet op koers. Er 

zijn 13 parken die een positief 

advies/besluit hebben ontvangen om 

traject te doorlopen, waarvan 1 is 

afgerond (t/m fase 3) op peildatum 

juni 2021. Medio september is dit 

aantal toegenomen tot 4 

actiever te benaderen met een gerichte 

acquisitiestrategie 

A2 Tevredenheid 

tussenresultaat 

excellentiestrategie 

 • Verdeelde tevredenheid: binnen de 

Taskforce is vertrouwen dat 

versnelling plaatsvindt; bij 

ondernemers is ontevredenheid. 

Bovendien zijn de innovatieve ideeën 

die gesubsidieerd zijn niet persé 

gericht op het krijgen van meer en 

andere gasten naar bedrijven 

• De verdeelde tevredenheid geeft de urgentie aan 

voor het herijken van de uitgangspunten én de 

aanpak van dit spoor  

• Excelleren moet een prominentere plek krijgen in 

de programma-aanpak, te beginnen op Stuurgroep 

niveau (zonder op detailniveau plannen te gaan 

beoordelen) 
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• De opstart is (te) traag gegaan, In 

begin was het onduidelijk waaraan 

moest worden voldaan en werd  

ervaren dat er te veel criteria waren 

• Er heeft mede daardoor te veel tijd 

gezeten in de instrumenten-

ontwikkeling. Corona heeft ook een 

vertragend effect gehad. 

• Het programma is pas vanaf zomer 

2020 echt compleet en operationeel 

 

A3 Op koers voor halvering 

aantal niet-vitale 

vakantieparken in het rode 

segment 

 • Ambitie was: 50 parken doorlopen de 

transformatieladder (fase 1/2), 

waarvan 25 worden begeleid tot en 

met het transformatieplan (fase 3/4) 

• Er zijn 32 parken aan de slag: 27 

parken daarvan zijn in verkenning of 

bepalen het streefbeeld (fase 1/2),  

4 parken zijn met het 

transformatieplan bezig (vanaf fase 3) 

en 1 park is voorlopig geparkeerd 

(stand peildatum juni 2021) 

• Er hadden circa 35 parken fase 1/2 doorlopen 

moeten hebben en 17-18 parken in fase 3/4 zich 

moeten bevinden (peildatum juni 2021) 

• Het aantal aanmeldingen voor het doorlopen van 

de transformatieladder is met 32 redelijk op koers, 

het aantal parken daadwerkelijk begeleiden tot 

plan is duidelijk nog niet op koers  

• Ervan uitgaande dat 32 parken op weg zijn (en een 

transformatieladder hebben doorlopen of dat 

binnenkort doen) dan wordt aan het einde van de 

programma-looptijd ruim 65% van dit 

programmadoel gehaald zijn. Hierbij wordt dan nog 

geen rekening gehouden met nieuwe 

aanmeldingen. Indien rekening wordt gehouden 

met de looptijd (70% van de programmaduur) dan 

is het (tussen)resultaat aanzienlijk positiever: circa 

90% van dit programmadoel is dan binnen bereik  

• 4 parken zijn bezig met het doorlopen van verdere 

fases tot en met transformatieplan. Ervan 

uitgaande dat deze 4 parken op weg zijn (en een 

transformatieladder hebben doorlopen of dat 

binnenkort doen) dan wordt aan het einde van de 
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programma-looptijd ruim 15% van dit 

programmadoel gehaald zijn.  

Hierbij wordt dan nog geen rekening gehouden 

met nieuwe aanmeldingen. Indien rekening wordt 

gehouden met de looptijd (70% van de 

programmaduur) dan is het (tussen)resultaat 

enigszins positiever: circa 23% van dit 

programmadoel is dan binnen bereik  

A4 Tevredenheid 

tussenresultaat 

transformatiestrategie 

 • Verdeelde tevredenheid: binnen de 

Taskforce is er begrip voor taaie en 

langdurige processen. Bij 

ondernemers is er begrip en 

tegelijkertijd frustratie over te lang 

blijven hangen in (sub)stappen 

• De Taskforce heeft veel tijd 

geïnvesteerd om het proces en 

instrumentontwikkeling op orde te 

krijgen. Dit staat nu voor een groot 

deel, maar het proces wordt als te 

traag ervaren door ondernemers. 

• Er is een breed gedragen besef dat 

het transformatiespoor een 

meerjarig proces is, ieder park is 

anders. Het doel om 25 parken in 4 

jaar tot en met het transformatieplan 

te begeleiden is erg hoog 

• Resultaat behalen in dit spoor is 

afhankelijk van veel externe factoren 

(landelijke regelgeving, lokale politiek 

met emotie, gemeentelijke 

randvoorwaarden, kwaliteit van 

gesprekspartners, lokale situatie op 

park). Er zijn koploper-gemeenten en 

achterblijvers in het programma. Dit 

• Het stappenmodel wordt gewaardeerd, maar de 

onduidelijkheid over het invullen van de 

(sub)stappen daarbinnen leidt tot vertraging 

• Door het (te lang) uitblijven van concrete resultaten 

dreigt het momentum verloren te gaan bij 

betrokken VVE’s en parkeigenaren door trage 

processen. Mensen worden cynisch en geloven niet 

meer in een goede afloop 

• Kritische beschouwing - van met name de 

(sub)stappen - van dit transformatieproces is 

noodzakelijk om meer snelheid te creëren  

• Dit geldt ook voor het aanbrengen van meer focus: 

met een beperkt aantal kansrijke cases aan de slag 

die de weg kunnen plaveien voor andere parken 

• Grootste winst is echter te behalen door ervoor te 

zorgen dat de gemeenten hun zaken op orde 

hebben. Dit betekent: (1) een lokaal 

uitvoeringsplan, jaarlijks vast te stellen, (2) een 

multidisciplinair samengesteld uitvoeringsteam 

o.l.v. een coördinator én (3) college brede (gelet op 

integraliteit programma) steun voor aanpak + 

bestuurlijke sturing op uitvoering 

• Door het lokale uitvoeringsplan te voorzien van een 

financiële en organisatieparagraaf wordt inzichtelijk 

of ondersteuning vanuit de Taskforce, 
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heeft veel te maken met het hebben 

van een lokaal uitvoeringsplan, 

ambtelijke capaciteit en kwaliteit, 

kennis en bestuurlijk leiderschap 

• Transformatie is complex en 

verschillend per park. Om het doel te 

halen wordt een langere looptijd 

gevraagd door vrijwel alle actoren 

intergemeentelijke samenwerking of flexibele schil 

nodig is  

A5 Tevredenheid over 

behalen van 

neveneffecten van het 

programma 

 • Toegevoegde waarde voor 

neveneffecten wordt zeker herkend. 

Vooral de bijdrage aan een betere 

reputatie van de sector en de 

kwaliteitsverbetering van Drenthe als 

toeristische provincie is hierin 

belangrijk 

• Het actieprogramma als economisch 

vliegwiel voor werkgelegenheid, 

toename toeristische bestedingen en 

diepte-investeringen worden nog 

beperkt tot niet behaald 

• Er zijn niet voorziene positieve 

neveneffecten, maar die (op termijn) 

wel worden bereikt met programma: 

verlaagde zorgkosten, oplossingen 

voor huisvesting arbeidsmigranten, 

ruimte op woningmarkt (bijvoorbeeld 

ruimte voor spoedzoekers-

flexwonen), kostenbeheersing sociaal 

domein, ambtelijke learning-

community in de vorm van het 

coördinatoren overleg  

• Een ander positief neveneffect is dat 

ook de middengroep vakantieparken 

goed in beeld is gekomen door het 

• Het programma draagt positief bij aan de reputatie 

van de sector en de kwaliteitsverbetering van 

Drenthe als toeristische provincie. Ook zijn enkele 

niet-beoogde positieve neveneffecten door het 

programma binnen bereik gekomen. Tegelijkertijd 

moet geconstateerd worden dat de beoogde 

economische neveneffecten van het programma 

onvoldoende worden behaald (mede door het 

achterblijven op investeringen binnen het 

excellentiespoor).  

• Er zijn naast de geschetste positieve neveneffecten 

ook enkele negatieve neveneffecten benoemd. Het 

is zaak om in de toekomst in een eerder stadium 

over de mogelijke effecten van bepaalde 

maatregelen open in gesprek te komen, waarbij 

een goede afweging plaatsvindt tussen publieke en 

private belangen 

• Gelet op de integrale benadering en het gewenste 

bestuurlijke draagvlak op gemeente- en 

provincieniveau is het noodzakelijk om de 

neveneffecten (ook de neveneffecten die nog niet 

zo sterk zijn benoemd) inzichtelijk te maken, te 

communiceren met de doelgroepen en te 

monitoren 

• Tegelijkertijd is het zaak om oog te hebben voor 

negatieve bijeffecten die worden ervaren door 
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RET binnen het VVP te plaatsen. 

Hierdoor kunnen ook bedrijven in de 

middengroep die niet persé willen 

excelleren, maar wel willen 

verbeteren, met maatwerk geholpen 

worden door experts 

• Een negatief bijeffect dat wordt 

ervaren door ondernemers betreft 

extra regulering zoals: BAG en 

exploitatievergunning. Er zijn zorgen 

over de bemoeienis van de overheid 

op het ondernemerschap en de 

toename van belasting- en regeldruk 

door bijvoorbeeld generieke 

regelingen (ook bij goedlopende 

bedrijven) 

ondernemers (zoals extra regulering en dreigende 

toename belastingdruk) 

• Een in te richten kopgroep van ondernemers kan 

hierin een klankbordfunctie vervullen. Voor de 

samenstelling van deze kopgroep is het raadzaam 

om toppers uit de verschillende marktsegmenten 

op te nemen  

 Conclusies • Het is raadzaam om vast te blijven houden aan de programmadoelen. Deze worden gedeeld, zijn herkenbaar en 

inspireren. Wel dienen deze te worden geplaatst in een realistischer tijdsperspectief (minimaal t/m 2025)  

• Het is realistisch te verwachten dat de lopende REX-trajecten worden afgerond binnen programmaperiode. 

Zodoende wordt circa 30% van het excellentie-doel behaald 

• Aan het einde van de programma-looptijd kan ruim 90% van het programmadoel ten aanzien van de 

transformatieladders gehaald zijn en circa 23% van het gestelde programmadoel ten aanzien van 

transformatieplannen 

• Dat de doelrealisatie achterblijft is deels verklaarbaar: er was een langere aanloop nodig om op vlieghoogte te 

komen (zowel op instrumentontwikkeling als in de governance van het actieprogramma) en Corona leidde tot 

vertraging. Vooraf was bekend dat de smart geformuleerde doelen en beoogde effecten (misschien wel te) 

ambitieus waren. Zo vergt het versterken van trots en ambitie om te durven spreken over ‘excelleren’ en het 

daadwerkelijk excelleren van bedrijven een langjarige cultuuromslag. En de transformatieproblematiek die in 

pakweg 30 jaar is ontstaan kan niet binnen vier jaar zijn opgelost.  

• Hoe dichter bij de kern van de programmaorganisatie, hoe tevredener men is over het tussenresultaat en hoe 

milder men is over het niet behalen van de programmadoelen. Andersom geredeneerd zijn de doelgroepen van 

het programma (excellerende- en transformatieparken) aanzienlijk kritischer ten aanzien van het uitblijven van 

resultaat 
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• Opvallend is dat in het algemene beeld het excellentiespoor het relatief beter doet dan het transformatiespoor, 

terwijl de feitelijke cijfers het omgekeerde bewijzen: transformeren ligt verhoudingsgewijs voor op excelleren. 

• Er is geen overeenkomstig beeld bij betrokkenen over het begrip excelleren, waarbij ‘excellent in je segment’ als 

leidend motief naar de achtergrond is geraakt 

• Het programma kent zowel beoogde als niet-beoogde effecten (zowel positief als negatief). Essentieel is om 

hiervan bewust te zijn en open over de voor- en nadelen van deze neveneffecten in gesprek te blijven. Daarnaast 

kunnen de niet-beoogde positieve neveneffecten verder uitgedragen worden. 
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B. Strategieën Oordeel Resultaten evaluatie/gesprekken Reflectie en overwegingen 

B1 Bijdrage strategie en 

uitgangspunten van de 

excellentiestrategie aan 

het behalen van de 

doelstellingen 

 • De focusstrategie van 

‘dronebenadering’ (in plaats van 

sproeivliegtuig) / 1-park-1-plan wordt 

breed gedragen en gezien als de 

juiste strategie 

• Er is discussie over het verbreden 

van de doelgroep: ‘ook 

middensegment/subtop een beetje 

verder brengen is winst’ en ‘hoeveel 

toegevoegde waarde heeft de 

ondersteuning voor bedrijven die 

zich al in de top bevinden?’ 

• Beeld bij ondernemers is dat er al 

meer subsidiemiddelen geïnvesteerd 

hadden moeten zijn 

• Strategie wordt op hoofdlijnen gedragen door alle 

belanghebbenden 

• Zie norm A1 

B2 Het instrumentarium 

(toolkit) in de 

excellentiestrategie 

voldoet 

 • Binnen de Taskforce wordt hard 

gewerkt om de toolbox te 

operationaliseren. Deze is ook 

aangepast ten opzichte van de 

oorspronkelijke toolkit. Nu nog meer 

op behoefte van ondernemers. Niet 

alle instrumenten zoals in 

oorspronkelijke plan zijn ingezet 

• De inhoud van de toolkit is echter 

niet of nauwelijks bekend bij 

ondernemers 

• Van de 8 voorgesteld instrumenten 

zijn er 3 instrumenten gerealiseerd. 3 

instrumenten zijn deels gerealiseerd 

of in ontwikkeling/uitvoering. 2 

instrumenten zijn niet gerealiseerd. 

• Het instrumentarium (toolkit) voldoet voor een 

groot deel, maar niet alle instrumenten blijken 

goed aan te sluiten bij de actualiteit (bijvoorbeeld 

rentekortingsregeling). Dit is het op zich niet erg. 

Instrumentenontwikkeling moet geen doel op zich 

zijn 

• Wel is het zo dat het grootste deel van de energie 

van de taskforce heeft gezeten in de 

operationalisering van het REX-programma. 

Hierdoor is de instrumentontwikkeling, die kunnen 

bijdragen aan een sterker toeristisch product als 

geheel, meer op de achtergrond geraakt c.q. 

vertraagd (bijvoorbeeld kansenkaart en 

bedrijfsgerichte herontwikkeling) 

• De focus ligt op het (vraaggericht) ontwikkelen van 

het REX (uitwerking van het oorspronkelijke REP) 
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De redenen voor het deels of niet 

realiseren liggen uiteen. Zo bleek er 

geen behoefte in de markt voor de 

rentekortingsregeling.  

Voor de instrumenten die deels zijn 

uitgevoerd geldt dat het faciliterend 

RO-kader in ontwikkeling is en dat de 

kansenkaart vrijetijdshotspots 

Drenthe deels in samenwerking met 

provincie en in relatie tot de 

‘bedrijfsgerichte herontwikkeling’ 

wordt gezien. 

• De toepasbaarheid, herkenbaarheid en 

voorwaarden van het REX-instrument wordt door 

de doelgroep als onduidelijk ervaren. In de  

communicatiestrategie dient hier aandacht voor te 

zijn  

• In de uitvoering wordt een te reactieve houding 

aangenomen in de werving van te selecteren 

excellentieparken 

• Sinds 2020 is het RecreatieExpertTeam (RET) 

toegevoegd aan VVP zodat parken in het 

middensegment zonder excellentie-ambities ook 

bediend worden (versterkend ondernemerschap). 

Dit sluit goed aan de behoefte van de markt. 

B3 Bijdrage strategie en 

uitgangspunten van de 

transformatiestrategie aan 

het behalen van de 

doelstellingen 

 • 1-park-1-plan wordt door de 

stakeholders gezien als de juiste 

strategie en draagt bij aan behalen 

doelstellingen 

• Uitvoering is weerbarstig: te weinig 

ambtelijke capaciteit/deskundigheid, 

wisselende kwaliteit van 

gesprekspartners namens de parken, 

drie gemeentelijke randvoorwaarden 

zijn niet altijd op orde (lokale 

uitvoeringsagenda, 

uitvoeringsteam/coördinator met 

capaciteit en deskundigheid, 

bestuurlijk leiderschap en 

commitment). Dit leidt tot traagheid 

• Strategie wordt op hoofdlijnen gedragen door alle 

belanghebbenden 

• Belangrijkste winst die is te behalen in uitvoering 

van de strategie is dat gemeenten hun 

randvoorwaarden op orde krijgen  

• Kans: er zijn waarschijnlijk ook parken die een 

andere kant op kunnen transformeren dan wonen. 

Denk aan functies voor specifieke doelgroepen en 

formules als: zorg, educatie, vernieuwende 

recreatiefuncties (zoals workstations). Deze parken 

komen nu niet zo boven drijven. De Taskforce kan 

hier meer actief naar op zoek, ook in samenwerking 

met de gemeenten. Er zijn mogelijk geschikte 

locaties voor ook andere ruimtevragen in andere 

domeinen. 

• Zie norm A3 

B4 Het instrumentarium 

(toolkit) in de 

transformatiestrategie 

voldoet 

 • Door Taskforce is veel geïnvesteerd 

om transformatie-stappenplan uit te 

werken: dit is de belangrijkste 

roadmap binnen dit traject. Het is 

goed dat dit is opgesteld en geeft 

• Het (proces)instrument dient als middel, niet als 

doel. Soms wordt teveel geconcentreerd op de 

‘wat-’ en ‘hoe-vraag’. De ‘waarom-vraag’ wordt dan 

uit het oog verloren. Er moet meer ruimte zijn voor 

het realiseren van het doel. Daarom zou in de 
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inzicht in wat er komt kijken bij 

transformatie 

• Van de 13 voorgestelde 

instrumenten zijn er 4 gerealiseerd. 5 

instrumenten zijn deels gerealiseerd 

of in ontwikkeling/uitvoering. 4 

instrumenten zijn niet gerealiseerd, 

zoals het tijdelijk ontwikkelrecht of 

het vergroten van bestuurlijke 

weerbaarheid. Zaken die van de 

grond zijn gekomen zijn onder 

andere: BRP-handreiking en het 

stappenplan transformatie 

• Door vertegenwoordigers van parken 

wordt evenwel onduidelijkheid 

ervaren in het transformatie-

stappenplan. Dit geldt met name 

voor de weerbarstige praktijk in de 

(sub)stappen: er moet een integraal 

en geaccepteerd bekend 

beleidskader zijn waarop gemeenten 

kunnen terugvallen. Het is nu 

onduidelijk waar iedere (sub)stap 

precies aan moet voldoen, ook bij 

gemeenten. Daardoor blijven 

trajecten hangen op taxatie van 

woningen en (vereisten) bouwbesluit. 

Een succesvolle referentie van een 

beleidskader voor gemeenten 

betreft: Kwaliteitsimpuls Groene 

Omgeving (KGO) in Overijssel 

komende fase het instrumentarium in praktijk ook 

flexibeler toegepast kunnen worden (bijv. flexibel 

doorlopen van stappen). De transformatie-aanpak 

bevindt zich nog in de experimentele fase. Dit zorgt 

ervoor dat de weg wordt geplaveid voor alle 

transformatieparken die nog volgen 

• Alleen met het instrumentarium ben je er niet: het 

gaat ook om het menselijk contact en de 

zichtbaarheid van ambtenaren 

• Menselijke maat en maatwerkoplossingen binnen 

instrumentarium moeten mogelijk blijven 

• Er moeten snel algemene richtlijnen worden 

ontwikkeld voor de (sub)stappen waar nu op wordt 

vastgelopen (taxatie en bouwbesluit) 

• Experimenteerruimte is nodig voor de kopgroep 

transformatieparken. Dit versnelt het proces naar 

een passend en uitvoerbaar stappenplan waarin 

voor iedereen duidelijk is wat precies in iedere 

(sub)stap moet gebeuren 

• Vooraf was de insteek dat het initiatief bij de 

transformatieparken zelf zou liggen. Dit is in de 

praktijk niet het geval. Sommige parken 

beschouwen het als interessante kans om te 

transformeren, maar er zijn er ook die er niets 

vanaf weten (kennistekort) of niet willen. In deze 

gevallen moeten gemeenten het traject en 

begeleiding meer naar zich toe trekken. Dit vereist 

naast de faciliterende ook een initiërende rol. 'Het 

park is aan zet' gebeurt beperkt en kan ook niet 

altijd verwacht worden. 

Open Preventie en Vitalisering – 

strategie en instrumenten 

 • Dit betreft een nieuw opgezette 

strategie in de vorm van het Naober-

project. De RIEC-inventarisatie 

• Het is goed en belangrijk dat dit 

randvoorwaardelijke thema Preventie en 

Vitalisering is ingericht. Het draagt bij aan 



  

12 
 

vormde de aanleiding. Er wordt aan 

gedacht om Naober een aparte 

governance in te richten met een 

aparte Stuurgroep.  

• Naober gaat over sociale en fysieke 

veiligheid. Wethouders waarmee 

gecommuniceerd wordt binnen VVP 

zijn wethouders EZ. Binnen Naober 

zijn dit eerder burgemeesters en 

wethouders sociaal domein. Zo 

wordt het werken aan Vitale 

Vakantieparken nog meer integraal 

• Sporen binnen het VVP-programma 

moeten elkaar versterken en er moet 

wisselwerking optreden. Tegelijkertijd 

dreigt het gevaar dat Naober (zowel 

in budget als communicatie) 

ingewikkeld vervlochten raakt met 

het excellentie- en transformatie-

spoor, Van belang is om niet te veel 

vanuit problematiek te 

communiceren 

• VVP is vooral gericht op economisch 

en ruimtelijke vraagstukken. Doel: het 

versterken van sector en daarmee 

het toeristisch profiel van Drenthe. 

Los van de positioneringsdiscussie 

over het Preventie en Vitalisering-

thema: dit is te allen tijde 

ondersteunend aan de twee 

hoofdsporen (excelleren en 

transformeren) van het VVP-

programma    

integraliteit en (breder) bestuurlijk commitment. 

Het Preventie en Vitalisering (of signalering) thema 

ontwikkelt en formaliseert steeds meer in de 

programma-organisatie. Dit zorgt voor inzicht in de 

sociale problematiek op de parken zoals: 

prostitutie, drugshandel, ondermijning en 

huisvesting van kwetsbare mensen en 

arbeidsmigranten. Dit thema geeft invulling aan de 

menselijke maat, wat goed past bij de Drentse 

aanpak. Drenthe loopt landelijk gezien met deze 

aanpak voorop. 

• Heldere positionering van Preventie en Vitalisering-

thema t.o.v. excellentie- en transformatiespoor is 

belangrijk. Advies: maak er geen apart spoor van 

maar zorg dat het ondersteunend is aan de andere 

twee sporen. Benoem het tot (geruisloos) 

randvoorwaardelijk thema met forse bestuurlijke 

aandacht om door te pakken. Zo versterkt dit 

randvoorwaardelijke thema het hele 

actieprogramma  

• Preventie en Vitalisering draagt bij aan effectiviteit 

en bestendiging van het hele programma (zowel 

transformatie als excellentiespoor). Door 

bijvoorbeeld de toegevoegde waarde voor 

problematiek-aanpak Naober inzichtelijk te maken 

(zie neveneffecten A5)  

• Blijf ervoor waken dat het thema Preventie en 

Vitalisering in combinatie met het 

transformatiespoor niet gaat zorgen voor een te 

zwaar accent op de problematiek 

• Binnen Preventie en Vitalisering ontbreekt tot nu 

toe een heldere ambitie en doelen. Dit leidt tot ruis 

(voorbeeld: geen expliciete keuzes gemaakt welke 

parken wel of niet in aanmerking komen voor BAG). 
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• Het RIEC-rapport is nog nauwelijks 

besproken in de lokale driehoeken. 

Er zijn nog geen doelen en 

aanpakken geformuleerd en 

geformaliseerd voor het Preventie en 

Vitalisering-thema 

• Als gemeenten geen capaciteit 

hebben kan wellicht het OM en 

politie de mankracht leveren. Veel 

gemeenten zeggen namelijk geen 

capaciteit te hebben voor 

handhaving. VVP heeft hier wel enig 

budget voor en geeft dit ook aan bij 

gemeenten. Overigens is er tot nu 

toe nog geen gemeente die een 

beroep heeft gedaan op 

handhavingsbudget van VVP. Op dit 

vlak is er dus weinig initiatief vanuit 

gemeenten 

Geadviseerd wordt om ambities en doelen te 

formuleren voor dit thema en om het vereiste 

draagvlak in het gemeentelijke sociale en 

veiligheidsdomein te creëren 

• Een aparte governance inrichten voor dit thema 

gaat ten koste van de beoogde samenhang (en 

daarmee synergie) tussen dit thema en de twee 

hoofdsporen excelleren en vitaliseren. Geadviseerd 

wordt om in de huidige governance / Stuurgroep 

ook de wethouders Sociaal op te nemen. Dit vereist 

wel een duidelijk (vaste) agendasetting waarin de 

verschillende onderdelen (Preventie en Vitalisering, 

excelleren en transformeren) evenwichtig aan bod 

komen. In het door de Taskforce op te stellen 

jaarplan worden smart doelen en activiteiten per 

spoor/thema vastgelegd en vertaald in een 

financieel arrangement. Met kwartaalrapportages 

wordt de Stuurgroep geïnformeerd over de 

voortgang 

 Conclusie  • De strategieën voldoen en worden gedragen door de partners 

• Excelleren verdient meer aandacht binnen de Stuurgroep 

• Kies in het uitvoeren van de excellentiestrategie voor een actieve houding: een gerichte 

acquisitiestrategie waarbij duidelijk is welke (type) parken binnen welke segmenten benaderd 

worden met welke instrumenten (bijvoorbeeld top-3 per segment en instrument) 

• Voor transformeren geldt dat praktische uitvoering weerbarstig is. Er is in deze fase nog altijd 

experimenteerruimte nodig om te transformeren en om onverwachte oplossingen te realiseren. De 

drie gemeentelijke randvoorwaarden moeten op orde gebracht worden: (1) lokale 

uitvoeringsagenda, (2) uitvoeringsteam/coördinator met capaciteit en deskundigheid, (3) bestuurlijk 

leiderschap en commitment 

• Het thema Preventie en Vitalisering is ondersteunend aan de twee hoofdsporen excelleren en 

transformeren en dient gelet op de (beoogde) samenhang nader te worden uitgewerkt (in ambities, 

doelen, instrumentarium en middelen) en onderdeel te worden van de huidige governance-structuur  
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C. Governance en organisatie Oordeel Resultaten evaluatie/gesprekken Reflectie en overwegingen 

C1 De organisatie van het 

programma wordt gekenmerkt 

als slim en voldoet (integraal, 

vraaggericht, efficiënt, flexibel) 

 • De programmatische aanpak wordt uitgevoerd 

vanuit een brede, integrale benadering  

• Er wordt vraaggericht te werk gegaan en 

geredeneerd vanuit lokale 

behoeften/initiatieven (het aanpassen van het 

REX-instrumentarium is hier een voorbeeld 

van), de wens om maatwerk te leveren door de 

Taskfoce is er. Maatwerk en experimenteren 

staan soms op gespannen voet met 

precedentwerking 

• Het programma is/wordt efficiënt 

georganiseerd: er vindt samenwerking plaats 

tussen diverse organisaties uit verschillende 

domeinen en (bestuurs)niveau’s. Er wordt niet 

op de stoel van de ondernemer gezeten 

• Flexibel: De doelen zijn voor iedereen helder 

en er is ruimte om zaken te wijzigen als de 

opgave erom vraagt 

• Aan de oorspronkelijke 

uitgangspunten wordt voldaan 

• Er zijn ook verbeteropgaven. Vooral 

het leveren van maatwerk en het 

integraal werken (hoe gaat er meer 

synergie ontstaan tussen beide 

sporen en hoe wordt op een slimme 

manier het thema Preventie en 

Vitalisering ingepast) 

C2 De organisatie van het 

programma wordt gekenmerkt 

als slank en voldoet 

(vakantieparken 

probleemeigenaar, gemeenten 

eerste aanspreekpunt en 

provinciale Taskforce als klein, 

flexibel team waarin kennis en 

vaardigheden over de 

programma’s wordt gebundeld) 

 • ‘Vakantieparken zijn probleemeigenaar’ wordt 

aan vastgehouden 

• Ook vormen gemeenten het eerste 

aanspreekpunt om te excelleren of te 

transformeren 

• De Taskforce wordt gezien als duidelijke 

entiteit met een kundig team. Door 

vertegenwoordigers van parken wordt de 

Taskforce met name gezien als ondersteuning 

voor de gemeenten  

• Toch wordt de Taskforce ook rechtstreeks 

door vertegenwoordigers van parken 

• Aan de oorspronkelijke 

uitgangspunten en 

rollen/verantwoordelijkhedenverdeling 

wordt voldaan en dit werkt in de 

praktijk goed 

• Het is goed om ook bij een 

proactieve(re) houding van de 

Taskforce binnen het excellentiespoor 

de oorspronkelijke rolverdeling 

(vakantieparken zijn en blijven in de 

lead) in stand te houden: intrinsieke 

motivatie om aan te haken móet het 

uitgangspunt blijven 
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benaderd. De Taskforce informeert in deze 

gevallen altijd de betreffende gemeente  

• Belangrijk uitgangspunt moet blijven: 

een kleine Taskforce volstaat alleen als 

gemeentelijke uitvoeringsteams zijn 

ingericht. Omdat gemeenten te weinig 

(uitvoerings)capaciteit beschikbaar 

hebben is een meer proactieve 

rolopvatting van de Taskforce gewenst 

in de komende fase die gericht is op 

‘realiseren’  

C3 De organisatie van het 

programma wordt gekenmerkt 

als slagvaardig en voldoet 

(commitment wordt vooraf 

geregeld, casusgericht en 

advies Taskforce niet 

vrijblijvend) 

 • Commitment is vooraf geregeld, zowel op 

provinciaal als gemeentelijk niveau. Er is veel 

draagvlak bij de gemeenten en de prioriteit 

voor het actieprogramma neemt toe 

• Een jaarplan voor de Taskforce, gemeente en 

provincie met bestuurlijk commitment wordt 

gemist. Een jaarplan op programmaniveau, op 

basis van gemeentelijke plannen, ontbreekt. 

Daardoor is er beperkte sturingsinformatie 

zowel voor de Taskforce als voor de 

Stuurgroep. 

• Er zit verschil tussen gemeenten in de mate 

van bestuurlijk leiderschap 

• Er zit verschil tussen de gemeenten in de mate 

waarin een waarin een lokaal uitvoeringsteam 

is ingericht. Zo zijn er gemeenten waarbij een 

intern (project)team is ingericht of een 

procesbegeleider is ingesteld met interne 

stuurgroep. Maar zijn er ook gemeenten 

waarbij het programma onderdeel is van de 

reguliere werkzaamheden van de ambtenaar 

recreatie en toerisme  

• Capaciteit wordt aangegeven als grootste 

probleem in de slagvaardigheid van 

gemeenten 

• Het is goed en belangrijk dat het 

commitment vooraf is geregeld: 

ondertekenen convenant, vaststellen 

in gemeenteraden en Provinciale 

Staten 

• Samenwerking en commitment is 

gegroeid en volwassener geworden 

• Tegelijkertijd staat de slagvaardigheid 

onder druk omdat de verschillende 

organisatieonderdelen (Stuurgroep, 

Taskforce, gemeenten, Provincie) 

effectiever kunnen functioneren 

• De Taskforce had achteraf sneller op 

vlieghoogte kunnen komen door het 

betrekken van externe feedback en 

ondersteuning. Dit had gezorgd voor 

een snellere kickstart en meer 

slagvaardigheid 

• De drie gemeentelijke 

randvoorwaarden (lokale 

uitvoeringsagenda, 

uitvoeringsteam/coördinator met 

capaciteit en deskundigheid, 

bestuurlijk leiderschap en 

commitment) om slagvaardig te 
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• Het opstellen van programma's door 

gemeenten is veelal niet doorvertaald naar 

beschikbaarheid van capaciteit van 

gemeenten. Door wisselende bezetting komt 

de continuïteit van het programma onder 

druk. Gemeentelijk coördinatoren hebben 

vaak maar een beperkte ‘ambtelijke achterban’ 

voor uitvoering. Daardoor stagneert voortgang 

en worden acties niet opgepakt. Intern iets van 

de grond trekken blijkt lastig 

• De Taskforce had in de beginperiode te veel 

tijd nodig om op vlieghoogte te komen en was 

te veel tijd kwijt met instrumentontwikkeling, 

werkwijzen ontwikkelen en internalisering van 

het programma. Taskforce-leden waren 

zoekend 

opereren zijn niet in alle gemeenten 

voldoende ingevuld en dienen met 

prioriteit te worden opgepakt 

• De Taskforce kan op basis van 

gemeentelijke uitvoeringsplannen 

passende ondersteuning bieden  

• Het is na ruim 2 ½ jaar in de huidige 

constellatie te hebben gewerkt is het 

goed om de huidige wijze van 

samenwerking (inclusief alle 

voorgestelde aanscherpingen daarin) 

en de positie van Naober goed in te 

regelen. Op deze manier is voor alle 

partijen helder wat van hen wordt 

verwacht. Dit kan door middel van het 

laten vaststellen van een 

samenwerkingsovereenkomst (met 

provincie als penvoerder)  

C4 De 

verantwoordelijkhedenverdeling 

en rolopvatting is voldoende 

duidelijk 

 

 

 • De rolverdeling tussen Taskforce, Stuurgroep 

en gemeenten is duidelijk 

• De rol en verantwoordelijkheden van de 

Stuurgroep is voor alle betrokken helder 

• De kopgroep van (aanstormende) excellerende 

ondernemers als klankbord voor Stuurgroep is 

niet van de grond gekomen. Het is een 

aandachtspunt om de sector positief 

betrokken te houden 

• Rolverdeling binnen de Taskforce is duidelijk 

en wordt naar behoren uitgevoerd. De liaison-

adviseur is niet (meer) ingevuld, terwijl 

gemeente juist in uitvoerig vastlopen 

(capaciteit, kennis)  

• De rol van de Taskforce wordt door 

vertegenwoordigers van parken niet goed 

• Rolverdeling is helder en wordt 

gedragen 

• Om strategische vraagstukken in de 

sector op de radar te krijgen en de 

binding met de markt te behouden is 

het nu noodzakelijk om een kopgroep 

van ondernemers in te richten volgens 

oorspronkelijke uitgangspunten van 

de programma-organisatie: “de 

kopgroep bestaat uit (aanstormende) 

excellente verblijfsondernemers 

(potentiële toppers in hun segment), 

deels ook van buiten Drenthe en 

RECRON/Gastvrij Drenthe. Deze 

ondernemers zijn in staat Drenthe 

(internationaal) op de kaart te zetten 
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herkend. De Taskforce wordt gezien als 

ondersteuning aan gemeenten 

• Qua instrumentontwikkeling worden in 

samenwerking met de flexibele schil zaken 

gerealiseerd. Dit gebeurt op ad-hoc basis 

(juridische expertise, stedenbouwkundige 

expertise, Staatsbosbeheer, 

natuurmonumenten) of soms in meer 

structurele samenwerking (expertteams) 

• De provincie zit vanuit 3 rollen in programma 

(financier, penvoerder-Taskforce, 

facilitator/financieel loket/serviceprovider), dit 

wordt als ingewikkeld ervaren en heeft z’n 

voor- en nadelen. Evaluatie na een jaar heeft 

bijgedragen aan duidelijkheid over deze rollen. 

Het is evengoed denkbaar om de rollen van 

penvoerder en serviceprovider uit te besteden. 

Dit wordt gezien als een ‘make-or-buy 

beslissing’ waarbij nu is gekozen voor ‘make’ 

door de rollen binnen de provincie-organisatie 

uit te voeren. Daarmee zijn de provinciale 

kaders m.b.t. financiën, inkoop, en subsidie 

van toepassing. Belangrijkste reden voor deze 

keuze is het ondernemende 

bestuurdersklimaat van Drenthe. Bestuurders 

gaan voor de zaak, willen grip en spannen zich 

in om dingen voor elkaar te krijgen. Als de 

taskforce bijvoorbeeld iets voor elkaar wil 

krijgen op een niet-vitaal vakantiepark, dan 

vraagt dat snel om bestemmingsplanwijziging. 

Door de taskforce in huis te organiseren kan 

snelle bestuurlijk-politieke besluitvorming 

worden geregeld, ook met gemeenten. Dit is 

en zijn rolmodel voor hun collega-

ondernemers. Zij fungeert als 

klankbordgroep voor de stuurgroep 

en kan deze gevraagd en ongevraagd 

van adviezen voorzien. De 

programmamanager VVP is secretaris 

van dit overleg.” 

• Vanuit zowel het excellentiespoor als 

het transformatiespoor is er de 

behoefte onder vertegenwoordigers 

van parken om kennis te delen en van 

elkaar te leren 

• De Taskforce is een hecht en 

gemotiveerd team, met veel 

deskundigheid op de verschillende 

gebieden. Echter gelden een tweetal 

aandachtspunten: 

o De rol van Liaison is al geruime 

tijd niet (meer) ingevuld. Deze 

functie wordt gemist, zeker in 

combinatie met de gesignaleerde 

tekorten in de gemeentelijke 

ambtelijke capaciteit en lokale 

uitvoeringsprogramma’s. Een 

Liaison kan hierin doortastend 

optreden binnen gemeentelijke 

organisaties 

o Voor Taskforceleden is het 

belangrijk om vanuit de vraag en 

behoefte van de parken te blijven 

redeneren en te zorgen voor 

doortastendheid richting parken. 

Vraaggericht opereren en 
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bestuurlijk effectief en zo ontstaat 

doorzettingsmacht 

• Positionering Naober in programma staat nog 

open 

• Het wordt als prettig ervaren dat de personen 

in de verschillende rollen al enkele jaren zo 

goed als gelijk zijn gebleven. Zo ontstaat een 

collectief geheugen 

zichtbaar zijn voor alle 

doelgroepen is van groot belang. 

Dit betekent een veranderende 

rolopvatting van de Taskforce naar 

nog meer proactieve 

opgavemanagers die casus-

gericht werken met een externe 

oriëntatie in plaats van (reactieve) 

‘casusmanagers die eventueel 

door gemeenten ingezet kunnen 

worden’ en gericht zijn op 

instrumentontwikkeling en 

procesverbetering 

• Voor de positionering van Naober zie 

onder Strategieën (norm Preventie en 

Vitalisering) 

C5 De besluitvorming binnen de 

huidige organisatie- en 

besturingsstructuur wordt als 

voldoende gewaardeerd 

 • Besluitvorming binnen de Stuurgroep vindt 

over het algemeen evenwichtig en in een 

goede sfeer plaats 

• De Stuurgroep-leden hebben zelf het idee dat 

ze te weinig (kunnen) sturen op voortgang van 

het programma. Ook komen strategische 

onderwerpen onvoldoende aan bod 

(bijvoorbeeld reflecteren op de overnamegolf 

van vakantieparken aan ketens en 

buitenlandse toetreders) 

• Transformeren heeft meer aandacht binnen 

de Stuurgroep dan Excelleren. Door de 

voortgang van Excelleren kritischer te volgen 

ontstaat vanzelf meer aandacht en een meer 

verdiepend gesprek over Excelleren inclusief 

de strategische thema’s die er annex aan zijn 

• Het is belangrijk dat Stuurgroep-leden 

een stevige rol (blijven) innemen in het 

betrekken van de achterban  

• Volgende (ontwikkelings)stap in de 

samenwerking is om de Stuurgroep 

door te ontwikkelen tot bestuurlijke 

learning community, net zoals bij het 

coördinatorenoverleg, inclusief de 

mogelijkheid voor stuurgroep-leden 

om zich kwetsbaar op te stellen 

binnen deze community.  

Dit vereist voldoende ruimte om 

strategische thema’s te bespreken, 

bijvoorbeeld door naast de reguliere 

Stuurgroep-vergaderingen (waarin de 

voortgang en besluitvorming centraal 
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• Financiële besluiten die de Stuurgroep neemt 

over toekenning van middelen binnen het REX-

programma, moeten (in het kader van de 

bevoegdheidsverdeling in het provinciale 

Organisatiebesluit) door GS bekrachtigd 

worden 

• De betrokkenheid van de HISWA-RECRON- 

ondernemers bij de aanpak en in de 

stuurgroep vormt een aandachtspunt 

staat) een aantal keer per jaar 

kennisateliers te organiseren rond 

strategische thema’s. Het 

coördinatorenoverleg moet een 

sterkere rol spelen in de 

voorbereiding van het Stuurgroep-

overleg 

• Van belang is om voldoende ruimte te 

bieden om te leren en te 

experimenteren, zowel op uitvoerings- 

als op bestuurlijk niveau. Dit betekent 

ook zaken durven loslaten en als 

Stuurgroep niet willen sturen op 

iedere individuele casussen  

• Tegelijkertijd, jaarplannen en 

kwartaalrapportages van de Taskforce 

moeten de sturingsmogelijkheden - 

op hoofdlijnen - van de Stuurgroep 

vergroten 

• Gezien de gekozen constellatie om 

VVP binnen de provincie te 

organiseren is het begrijpelijk dat GS 

financiële besluiten die de Stuurgroep 

neemt formeel bekrachtigt. Zie ook 

norm C4 

C6 De samenwerking wordt als 

voldoende gewaardeerd 

 • Samenwerking wordt ervaren als soepel en 

vanuit wederzijds vertrouwen. Voor een groot 

deel toe te rekenen aan de mensen die het 

programma samen uitvoeren 

• De natuurlijke samenwerking tussen partners 

(gemeenten, provincie en HISWA-RECRON) 

binnen het programma is goed. De relaties zijn 

goed en mensen vinden elkaar snel. Er is een 

• De partners weten elkaar goed te 

vinden: contacten zijn goed en er 

wordt vanuit vertrouwen en de juiste 

intenties samengewerkt 

• De grote winst van programma 

(neveneffect) betreft de verbeterde 
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goede verstandhouding en de aanvankelijke 

argwaan tussen actoren is weg 

• Het is belangrijk dat bij persmomenten de 

verantwoordelijke bestuurder(s) wordt 

aangehaakt en dat deze momenten worden 

gepland in afstemming met hen 

• De invulling van HISWA-RECRON in de 

Stuurgroep is een aandachtspunt. Vanuit 

beide kanten (ondernemers- en 

overheidsvertegenwoordigers) worden punten 

voor verbetering aangegeven op het gebied 

van kennisniveau, verschillende belangen en 

een evenwichtige balans in aandacht tussen 

excelleren, transformeren en het thema 

Preventie en Vitalisering. 

samenwerking tussen provincie en 

gemeenten 

• In het algemeen geldt dat 

zichtbaarheid van het programma 

voor het vereiste draagvlak van 

essentieel belang is. Binnen de 

samenwerking is het dan ook 

belangrijk om bestuurders-successen 

binnen de programma-aanpak tijdig 

met hun achterbannen te laten delen. 

Dit vraagt om uitgekiende afstemming 

tussen Stuurgroep en Taskforce 

• De onderlinge samenwerking tussen 

overheidsvertegenwoordigers en 

ondernemersvertegenwoordigers in 

de Stuurgroep is voor verbetering 

vatbaar. Het is van belang dat 

verschillende betrokkenen 

(ondernemer, bestuurder, 

programmamanagement) voldoende 

inzicht en begrip hebben voor elkaars 

rol, verantwoordelijkheid en positie 

C7 De organisatorische opzet 

wordt als voldoende 

gewaardeerd 

 • De organisatorische opzet wordt door alle 

betrokken actoren ervaren als goed 

ontworpen en ingeregeld. De organisatievorm 

past binnen de strategie van de provincie om 

netwerk-achtig samen aan integrale opgaven 

te werken 

• Stuurgroep en Taskforce functioneren goed 

• Er zijn geen rigoureuze wijzigingen gewenst 

• De discussie over de positionering van de 

Taskforce is nog niet helemaal afgerond. In het 

begin was de entiteit nog niet helemaal 

duidelijk en uiteindelijk is de Taskforce 

• De positionering van de Taskforce, 

hoewel deze nog niet formeel is 

afgerond, roept in het veld nauwelijks 

vragen op. Het programma VVP 

betreft een complex vraagstuk met 12 

gemeenten en HISWA-RECRON. Het 

lijkt dan logisch om in navolging op de 

provincie Fryslân en Gelderland het 

operationele- en coördinatievraagstuk 

buiten de deur van de provincie te 

plaatsen 
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ondergebracht bij de provincie. De discussie 

leidde tot vertraging omdat bijvoorbeeld niet 

duidelijk was hoe middelen uitgegeven konden 

worden en waaraan instrumenten en 

subsidies moesten voldoen 

• In het begin is bewust voor een losse 

governance- en organisatiestructuur gekozen 

en dit werd ervaren als logische start. 

Stuurgroep-leden geven aan dat de behoefte 

groter wordt om het actieprogramma vaster in 

te regelen en meer te formaliseren omdat de 

belangen groot zijn 

 

• Tegelijk pleit de hands-on 

bestuurscultuur van Drenthe ervoor 

om de uitvoer het actieprogramma 

dichtbij de provincie te houden.  

De focus dient op de optimale 

uitvoering te liggen en niet op het 

voeren van structuurdiscussies, zeker 

gelet op de tevredenheid over de 

huidige gang van zaken. Dit betekent 

evenwel dat de laatste open eindjes 

moeten worden ingeregeld (bv. door 

de huidige samenwerking te borgen in 

een SOK). Een eventuele 

positioneringsdiscussie kan 

desgewenst worden gevoerd bij een 

mogelijke verlenging van het 

programma  

• Belangrijkste aandachtspunten binnen 

de organisatorische opzet zijn de 

positionering van het project Naober 

(zie onder Strategieën: norm Preventie 

en Vitalisering) en het inrichten van de 

kopgroep (zie norm A5) 

 

 Conclusies  • Binnen de huidige governance-structuur wordt door partners vanuit de juiste intenties, 

vertrouwen en op een goede manier samengewerkt 

• De governance-structuur vraagt geen grote aanpassing. Wel stelt ZKA Strategy voor om het 

huidige model te optimaliseren en om deze optimalisaties te bekrachtigen in bijvoorbeeld een 

samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor geven we de volgende aandachtspunten mee: [1] 

optimaliseer het functioneren van de Stuurgroep door aanpassing samenstelling (ook wethouder 

sociaal en zorg dat HISWA-RECRON in zijn kracht komt), door het agenderen van strategische 

onderwerpen, de voortgang van excelleren kritischer te volgen en het inhoudelijke gesprek over 

het achterblijven van de voortgang nog steviger te voeren en een evenwichtige aandacht voor 

zowel overheids- als ondernemersbelangen; [2] vergroot slagkracht Taskforce door meer vraag- 



  

22 
 

en case-gericht dan aanbodgericht te gaan opereren omdat gemeenten te weinig 

(uitvoerings)capaciteit beschikbaar hebben. Doe dit door invulling te geven aan de Liaison-

functie, door een meer proactieve houding en het tijdig organiseren van bestuurlijke macht 

(benut de korte lijnen in Drenthe). Dit betekent een rolaanpassing voor de Taskforce; [3] verbeter 

de sturingsmogelijkheden provincie/Stuurgroep/Taskforce door het introduceren van 

gemeentelijke- en programma-jaarplannen, kwartaalrapportages en heldere positionering van 

alle programmaonderdelen; [4] versterk de vertegenwoordiging van marktpartijen binnen 

governance-structuur door het inrichten van een kopgroep van (aanstormende) excellente 

verblijfsondernemers (potentiële toppers in hun segment); [5] vul de drie gemeentelijke 

randvoorwaarden met prioriteit in: lokale uitvoeringsagenda, uitvoeringsteam/coördinator met 

capaciteit en deskundigheid, bestuurlijk leiderschap en commitment. Dit vergroot de 

slagvaardigheid van het actieprogramma direct. Hierbij kan de Taskforce ondersteunen, 

eventueel met ondersteuning van de flexibele schil; [6] breng de stuurgroep nog beter in positie 

door een nadrukkelijkere voorbereiding en agenda-setting in het coördinatoren-overleg. [7] 

versnel besluitvorming door de centrale rol van de Taskforce in (voorbereiding van) 

besluitvorming belangrijker te maken zodat gemeenten, Stuurgroep en provincie een 

controlerende en meer bekrachtigende rol kunnen vervullen 

• In de opstartperiode van een team dat in een nieuw werkveld aan de slag gaat, is intensieve 

aansturing vereist. De indruk is ontstaan dat individuele Taskforce-leden in de beginfase van het 

programma zoekend waren en te zeer hun eigen werkwijze en instrumenten hebben moeten 

ontwikkelen. Dit is inherent aan de opstart van een nieuw programmateam; teamleden moeten 

het programma eerst internaliseren, hun positie in het netwerk waarmaken en een eigen draai 

geven aan instrumentenontwikkeling en werkprocessen. Gelet op de lange doorloop- 

ontwikkeltijd van instrumenten en werkprocessen had hier anders mee kunnen worden 

omgegaan. Bijvoorbeeld door externe feedback en ondersteuning bij instrument- en 

werkprocesontwikkeling, zodat meer snelheid gemaakt kon worden en eerder duidelijk kon 

worden gemaakt aan stakeholders hoe ze aan konden haken aan het programma 
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D. Communicatie Oordeel Resultaten evaluatie/gesprekken Reflectie en overwegingen 

D1 Hoe ervaren bestuurlijke 

convenantpartners de 

informatievoorziening over het 

programma? 

 • De zichtbaarheid van het programma wordt 

als (zeer) goed ervaren. Er vindt heldere en 

duidelijke communicatie plaats met een 

professionele aanpak 

• De reguliere communicatie via 

nieuwsbrieven, professionele website en 

webinars wordt als prettig ervaren 

• Er is behoefte om te blijven communiceren 

welke resultaten en neveneffecten geboekt 

worden, ook richting gemeenteraden  

• De informatievoorziening richting 

bestuurlijke convenantpartners wordt als 

zeer positief beoordeeld 

• Om de Stuurgroep (nog beter) in positie 

te brengen denken we dat het 

behulpzaam is om meer structuur aan te 

brengen in het monitoren van de 

voortgang op de beoogde 

programmadoelen en neveneffecten, 

aan de hand van periodieke 

voortgangsrapportages (bijvoorbeeld per 

kwartaal) 

D2 Hoe ervaren ambtelijke 

convenantpartners de 

informatievoorziening over het 

programma? 

 • De zichtbaarheid van het programma wordt 

ook door ambtelijke convenantpartners als 

(zeer) goed ervaren. Er is een heldere en 

duidelijke communicatie en professionele 

aanpak 

• De reguliere communicatie via 

nieuwsbrieven, professionele website en 

webinars wordt als prettig ervarenPrettig 

ervaren reguliere communicatie via 

nieuwsbrieven, professionele website en 

webinars 

• Ambtelijke convenantpartners ervaren 

de zichtbaarheid en 

informatievoorziening als (zeer) goed 

D3 Hoe ervaren ondernemers de 

informatievoorziening over het 

programma? 

 • Het programma is te vroeg als operationeel 

gecommuniceerd. Het is lange tijd 

onduidelijk geweest hoe en voor welke 

regelingen men in aanmerking kon komen 

• Over het algemeen beoordelen 

ondernemers en vertegenwoordigers van 

parken de communicatie als voldoende. 

Overall is er behoefte om vooral 

• De kwartiermakerfase was - achteraf 

bezien - nog onvoldoende afgerond om 

het programma daadwerkelijk van start 

te laten gaan 

• Ondernemers en vertegenwoordigers 

van parken ervaren de 

informatievoorziening over het 

programma als positief. Ondanks Corona 
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(inhoudelijk) te blijven communiceren om de 

urgentie hoog te houden. Momentum moet 

aanwezig blijven 

• Corona heeft ervoor gezorgd dat veel 

digitaal gecommuniceerd moest worden 

(website en livestreams). Enkele 

ondernemers en vertegenwoordigers geven 

aan dat er daardoor soms te veel 

gecommuniceerd wordt 

• Het programma is te vroeg als operationeel 

gecommuniceerd 

is het gelukt om via de digitale weg 

ondernemers betrokkenen in 

toenemende te bereiken met 

nieuwsbrieven en webinars 

• De informatievoorziening mag naast het 

op de hoogte houden over het 

programma en de instrumenten, ook 

een sterke(re) agenderende functie 

hebben. Bijvoorbeeld door strategische 

(prikkelende) onderwerpen aan te 

snijden en door excellerende 

ondernemers een podium te geven 

D4 Hoe wordt het functioneren van 

de website gewaardeerd? 

 • Sinds de start in 2019 is een website online. 

Deze is gedurende de programmaperiode 

verder ontwikkeld en is in 2021 

geoptimaliseerd en gerestyled 

• Er is gekozen om veel visueel te werken en 

te inspireren (filmpjes, foto’s, graphics) naast 

de hoge mate van informeren (documenten 

etc.) 

• Bezoekersaantallen zijn opgelopen (van 83 

bezoeken per maand in januari-juni 2020 

naar 208 bezoeken per maand in dezelfde 

periode 2021 

• Na events (webinars, online talkshows etc.) 

ontstaan pieken in bezoekersaantallen 

• Er is een portaal voor intern betrokken 

actoren (Taskforce en 

coördinatoren/communicatieadviseurs 

deelnemende partijen). Dit wordt als 

bruikbaar ervaren, zeker omdat men 

vanwege corona niet fysiek bij elkaar zit 

• De website is levendig, fris en actueel 

met tekstuele informatie over het 

programma en de instrumenten, video’s, 

webinars, downloads en informatie over 

de organisatie 
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• De website heeft een landelijk bereik met 

hoogste bezoekersaantallen uit Drenthe, 

daarna Groningen 

D6 Open: Wat zijn de wensen voor 

de toekomst m.b.t. 

communicatie? 

 • Stimuleren kennisdeling ook via 

coördinatoren via portaal website 

• Focus blijven houden op het positieve, waar 

de pers juist graag aandacht heeft voor 

‘slecht nieuws’ (Naober) 

• Communicatietraject opzetten met oog op 

gemeenteraadsverkiezingen om raadsleden 

kennis en inzicht te geven over het belang 

en effecten van VVP 

• We adviseren om de aangegeven 

wensen op te nemen in de 

communicatiestrategie. Hierin is een 

positieve insteek het uitgangspunt, 

zonder de kans te laten schieten om het 

belang en urgentie van VVP helder te 

communiceren  

 Conclusies  • De huidige communicatie(middelen) wordt positief ervaren. Partners weten elkaar te vinden en er 

zijn korte lijnen.  

• Het startpunt van het programma en de hiermee samenhangende communicatie had 

zorgvuldiger voorbereid moeten worden, door inhoud en mogelijkheden beter overeen te laten 

komen met wat gecommuniceerd is. Het programma is te vroeg als operationeel 

gecommuniceerd. Achteraf beschouwd was de kwartiermakerfase nog onvoldoende afgerond 

om het programma daadwerkelijk van start te laten gaan. In deze fase had in de overdracht een 

duidelijkere termijn van de benodigde ontwikkeltijd (voor bv. het instrumentarium) moeten 

worden aangegeven, zodat beter aan verwachtingsmanagement kon worden gedaan.  

• Om een goede balans te behouden c.q. te vinden tussen de verschillende 

programmaonderdelen, is het raadzaam om voor de komende periode met een vast 

communicatieplan met bijbehorende strategie(ën) en doelgroepen (parken, Stuurgroep-leden, 

wethouders, coördinatorenoverleg, gemeenteraadsleden, ed.) te werken. Hierin moet de 

kernboodschap per doelgroep scherp worden gecommuniceerd en worden voorzien van 

communicatiemiddelen en -planning.  

De goede balans bestaat enerzijds uit een positieve positionering van het programma, met 

tegelijkertijd aandacht voor de urgentie van de opgaven waaraan het programma werkt (met 

behoud voor de menselijke maat). 
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* Let op: Peildatum tot en met juni 2021.  

E. Financiën Oordeel Toelichting  

E1 In welke mate verhouden de 

begrote uitgaven aan organisatie 

zich t.o.v. de werkelijke uitgaven 

 • Over de periode 2018-2021 cumulatief is er 

sprake van een onderbesteding van 11% (iets 

meer dan 1,6 milj. uitgaven vs. 1,8 milj. 

begroot) 

• Ten opzichte van de startbegroting is het 

budget in de aangepaste begroting naar 

beneden bijgesteld. Op basis van de 

aangepaste begroting is er sprake van een 

kleine overschrijding van circa 5% (1,6 milj. 

uitgaven vs. 1,5 milj. begroot) 

• In het jaarverslag 2020 worden enkele 

verklaringen gegeven voor de overschrijding. 

Enerzijds administratief (kosten die onder 

deze post worden ondergebracht, maar t.b.v. 

‘excelleren’ en ‘transformeren’ gelden). 

Anderzijds vielen kosten hoger uit dan 

geraamd, zoals personele kosten, kosten voor 

huisvesting, ICT en vergoeding voor 

voorzitterschap 

• Relatief gezien zit er veel geld in de 

organisatie en communicatie (bijv. website, 

organisatie webinars en productie van 

videocontent) 

• Gezien het inregelen van het 

programma, de periode om het 

programma op vlieghoogte te krijgen 

en het inrichten en vormen van een 

hecht taskforceteam is de 

geconstateerde overschrijding 

verdedigbaar 

• Tegelijkertijd wringt het dat de 

overheadkosten nog niet in voldoende 

mate hebben geleid tot substantieel 

resultaat binnen de programma’s en 

bijbehorende uitgaven aan 

transformeren en excelleren 

E2 In welke mate verhouden de 

begrote uitgaven aan excelleren 

zich (op instrumentniveau) t.o.v. 

de werkelijke uitgaven 

 • Over de periode 2018-2021 cumulatief is er 

sprake van een onderbesteding van 91% (zo’n 

200.000 uitgegeven vs. 2,1 miljoen begroot). 

Dat betekent dat er circa 1,9 miljoen minder is 

uitgegeven dan primair begroot.  

• Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in 

2020 een begrotingswijziging heeft 

plaatsgevonden. Uitgaande van de 

• De periode tussen de start van de 

Taskforce in januari 2019 tot aan de 

uitgifte van de eerste REX subsidie 

(voorjaar 2021) bedraagt circa 1,5 jaar. 

Dit vormt in onze ogen de belangrijkste 

verklaring van de onderbesteding 

binnen deze programmalijn  
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aangepaste begroting, is er sprake van een 

onderbesteding van 81% (zo’n 200.000 

uitgegeven vs. 1 miljoen begroot). Dat 

betekent dat er zo’n 800.000 minder is 

uitgegeven dan aangepast begroot.  

In het jaarverslag 2020 worden enkele 

verklaringen gegeven voor deze 

onderbesteding. De belangrijkste twee 

redenen zijn dat vanwege de vertraagde 

lancering tot zomer 2020, de aanmeldingen 

pas richting 2021 echt op gang kwamen. Er 

zijn nog weinig subsidies uitgegeven 

(peildatum juni 2021). Op de tweede plaats is 

het budget voor de bedrijfsgebiedsgerichte 

(her-)ontwikkeling (350.000 in 2020 en 

600.000 in 2021) nog niet benut 

• De fase van ploegen en zaaien is 

inmiddels voorbij. Het is zaak om voor 

het restant van de programmaperiode 

te oogsten en een inhaalslag te maken 

in het inzetten van instrumenten het 

verlenen van subsidies  

E3 In welke mate verhouden de 

begrote uitgaven aan 

transformeren zich (op 

instrumentniveau, incl. uitgaven 

aan preventie/ondermijning) 

t.o.v. de werkelijke uitgaven 

 Over de periode 2018-2021 cumulatief is er 

sprake van een onderbesteding van 84% 

(circa 120.000 uitgegeven vs. 750.000 

begroot). Dat betekent dat er circa 630.000 

minder is uitgegeven dan primair begroot. 

Ook voor transformatie geldt dat er een 

begrotingswijziging heeft plaatsgevonden in 

2020. Rekening houdend met deze 

begrotingswijziging is er circa 140.000 minder 

uitgegeven dan aangepast begroot (totaal 

aangepast begroot is zo’n 260.000). Dit 

betekent een onderbesteding van 55%. 

De onderbesteding heeft voor een groot deel 

te maken met de tragere start van het 

programma en de operationalisering van de 

instrumenten. De echte uitvoering ervan (en 

bijbehorende ondersteuning) zal meer in 

• De periode tussen de start van het 

programma in 2019 en het 

gereedkomen van de procesaanpak 

heeft geruime tijd gevraagd en hier 

wordt nog steeds op bijgestuurd. 

Daadwerkelijke kosten in begeleiding 

van transformatie blijven hierdoor nog 

achter  
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2021 en 2022 plaatsvinden, wat naar 

verwachting terug is te zien in de kosten 
E4 De financiële bijdragen van 

gemeenten sluiten aan bij de 

verwachtingen vooraf 

 • Opbrengst is conform begroting  

E5 In welke mate is het 

actieprogramma financieel in 

control 

 • Bij de Taskforce is scherp in beeld hoe de 

financiële voortgang ervoor staat  

• Financiële verantwoording vindt plaats in de 

vorm van voortgangsoverleggen tussen de 

programmanager en de provinciaal controller.  

• Het actieprogramma is in control 

• Begrotingen worden regelmatig besproken en 

vastgelegd in de Stuurgroep 

• Intensivering (bijvoorbeeld eens per 

kwartaal) van operationele 

voortgangsoverleggen tussen de 

provincie (controller en directeur 

bedrijfsvoering) en de 

programmamanager zijn gewenst om 

scherper te sturen op achterblijvende 

voortgang. Advies om hierbij ook de 

andere convenantpartners bij te 

betrekken: een gemeentesecretaris en 

ondernemersvertegenwoordiging  

 Conclusies  • Het actieprogramma is in control 

• Voor zowel het excellentiespoor als het transformatiespoor geldt dat de tijd van ploegen en 

zaaien voorbij is. Er dient een inhaalslag gemaakt te worden in het gericht inzetten van 

instrumenten. Dit draagt bij aan de rechtvaardiging van de overschrijding binnen de post 

organisatie 

• In lijn met het achterblijven van beoogde programmadoelen blijven ook de uitgaven van 

middelen aan instrumenten achter: 91% onderbestedingen aan excelleren en 84% aan 

transformeren t.o.v. primair begroot. Ten opzichte van de aangepaste begroting geldt cumulatief 

81% onderbestedingen aan excelleren en 55% onderbestedingen aan transformeren. 

• Er zijn drie belangrijke oorzaken voor het achterblijven van de inzet van instrument-middelen: 

1. Sommige instrumenten sluiten onvoldoende aan in de praktijk of zijn niet uitgevoerd. De 

uitgangspunten van een instrument als rentekortingsregeling bleek onvoldoende aan te 

sluiten bij de praktijk. Daarom is het REP doorontwikkeld in het REX waardoor parken 

een incidentele subsidie van maximaal 100.000,- euro kunnen ontvangen. Het kostte tijd 

om dit te ontwikkelen. Ook zijn vooraf geformuleerde instrumenten niet in de praktijk 

gebracht zoals de bedrijfsgerichte (her)ontwikkelregeling en de kansenkaart voor 

vrijetijdshotspots met activerend bidbook voor investeerders 
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2. Kwartiermakersfase had langer moeten doorlopen: na afloop van de kwartiermakersfase 

(begin 2019) waarin instrumenten op hoofdlijnen zijn geformuleerd en ontwikkeld, 

moesten instrumenten nog verder operationeel worden gemaakt door de Taskforce. 

Denk aan het maken van: intake-formuleren, procedures, selectiecriteria en 

promotiemateriaal. Ook moesten de leden van de Taskforce de instrumenten nog 

internaliseren en in hun rol in het netwerk groeien. Wellicht had de kwartiermakersfase 

langer moeten duren zodat dit verder ontwikkelen en operationeel maken van 

instrumenten in een afgebakend (lab)tijdvlak had plaatsgevonden 

3. Implementatiefase: mogelijk had er voortvarender met een meer experimentele (can-do 

en maatwerk) houding gestart kunnen worden met de inzet van instrumenten. Dit bleek 

in de praktijk lastig omdat overheden zekerheden verlangen over de inzet van financiële 

middelen en de selectiecriteria. Iedere uitgegeven euro moet kunnen worden 

verantwoord, precedentwerking bij de inzet van middelen moet worden voorkomen en 

criteria en procedures zijn nodig om ondernemers gelijke kansen te bieden. Daarom is 

voor zekerheid gekozen door eerst uitgebreide procedures, selectiecriteria en 

werkprocessen te formuleren rondom de instrumenten 

 


