
Preventie & Vitalisering

“Maatschappelijke problemen en ondermijnende 
criminaliteit op vakantieparken: voorkomen is beter 
dan genezen”

Margriet Wiering Ketenregisseur Veiligheid VVP Drenthe.

Webinar: 11 november 2020.



Programma:

1). Gebiedsscan RIEC

2). Ontstaan Preventie & Vitalisering

3). Inhoud programmalijn Preventie & Vitalisering

4). Twee casusvoorbeelden door de gastsprekers 



Criminaliteit Permanente bewoning

Voor 197 Drentse vakantieparken is gekeken 
naar:

Visie gemeente

Gebiedsscan RIEC



Doel: stoplichtkleur per park



64%

24%

7%
5%

Resultaten op provincieniveau



Bevinding

47 oranje parken met ‘witte vlekken’. Er is te weinig 
informatie en kennis over de parken.  

Aanbeveling

Verdiepend onderzoek naar deze parken voor een 
goede informatiepositie. 

‘Witte vlekken’!



• 3490 BRP-inschrijvingen op onderzochte
vakantieparken (11% minderjarig)

• Diverse groepen bewoners op vakantieparken, 
o.a.:

Permanente bewoning 

ArbeidsmigrantenSpoedzoekers Psychisch kwetsbaren



Bevinding

• Geweld en diefstal meest voorkomende vormen van criminaliteit

• Mensenhandel en vreemdelingenproblematiek niet geregistreerd wordt 
echter wel door 4 gemeenten gemeld

Aanbeveling

• Integrale aanpak van de parken met problematiek

Criminaliteit



Spoor 3: Preventie & Vitalisering

Excelleren Transformeren

Preventie &

Vitalisering

sociaal
wonen                        veiligheid

economie                  natuur



Preventie & Vitalisering

1. Preventie

Informatiepositie op orde: 

• Adressen toekennen aan alle recreatieobjecten in Drenthe.
(Basisadministratie Adressen en Gebouwen BAG)

• Drenthe-breed inschrijvingsbeleid in de Basisregistratie Personen (BRP).



Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Recreatiewoningen toekennen aan de BAG

- Naar schatting hebben 23.000 recreatieobjecten in Drenthe geen adres.

Gevolg:
- Alle objecten zijn bekend onder het adres van het vakantiepark. 

- Personen kunnen onder de radar van de overheid blijven.

- Het bemoeilijkt de vindbaarheid van personen. 

- Het bemoeilijkt het registreren van arbeidsmigranten. 

Oplossing: 

Project Recreatieobjecten Adressen Toekennen in Drenthe.



Inschrijvingsbeleid BRP

Bevinding vanuit het RIEC

Geen eenduidig beleid binnen Drenthe met betrekking tot de bewoning van 
recreatieobjecten

Aanbeveling

Ontwikkelen van doeltreffend 

Drenthe-breed beleid



Roelof Veldhuis, Projectleider VVP gemeente Westerveld

- 64 parken in gemeente Westerveld

- 538 mensen ingeschreven op vakantieparken (sept 2020)

- 15% is kind

- WMO en jeugd bijdragen gemeente

Implementatie BRP-handreiking & 
Data gedreven werken



Preventie & Vitalisering

2. Vitalisering
• Aanpak sociale problematiek
• Ondersteuning middensegment
• VvE- ondersteuning
• Handhaving op gemeenteniveau
• Integrale aanpak ‘rode’ en ‘donkerrode’ parken



• Aanpak sociale problematiek

Roelof Veldhuis, Projectleider VVP gemeente Westerveld

Casusvoorbeeld: Een vakantiepark met toeristisch-recreatieve 
potentie dat weer gevitaliseerd gaat worden. Nu speelt er echter een 
grote omvang van sociale problematiek op het park. Hoe pak je dat 
aan? 

Preventie & Vitalisering



Casusvoorbeeld door Roelof Veldhuis

• Aanpak sociale problematiek

Stap 1: Analyse en onderzoek

Stap 2: informatiepositie verbeteren

Stap 3: Huidige situatie van het park bespreken eigenaren/VvE

Stap 4: Aanpak sociale problematiek en permanente bewoning

Stap 5: Vitalisering van het toeristisch product



Preventie & Vitalisering

• Ondersteuning middensegment
• VvE- ondersteuning
• Handhaving op gemeenteniveau

Wander Groot, Leisure Consultant

Casusvoorbeeld: Als expert is hij vanuit het Recreatie Expertteam (RET) betrokken bij 
de vitalisering van een vakantiepark in Drenthe. Hij licht toe hoe hij ondersteuning 
biedt aan de eigenaren van dit park en hoe hij samenwerkt met de taskforce aan de 
vraagstukken die spelen rondom de VvE, handhaving en permanente bewoning. 



Casusvoorbeeld 

Vitaliseren en handhaven in de praktijk

Wander Groot
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Recreatie Expert Team



Conclusies
De experts benoemen dat het park nu eigenlijk geen echt 
vakantiepark is, omdat:

1. belangen eigenaren en verhuurorganisatie 
meer centraal dan belangen van gasten;

2. beperkt aantal woningen in de verhuur, 
effect op sfeer en beeld 

3. recreatieve beleving / de vakantiesfeer 
mist;

4. huisjesproduct varieert van prachtig tot 
‘af’. 
Diversiteit is prima, maar hier mist een 
minimale kwaliteitsstandaard, een goed 
beeldplan en er is geen eenheid binnen 
de diversiteit.

5. n de verhuur, dit heeft effect op de sfeer en het 
beeld op het vakantiepark;



Waar ligt gezamenlijk belang 

eigenaren?

Uitstraling en tegengaan 
verpaupering



Waar ligt gezamenlijk belang 

eigenaren?

Uitstraling en tegengaan 
verpaupering
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Waar ligt gezamenlijk belang 

eigenaren?



Waarde vastgoed neem toe

Waar ligt gezamenlijk belang 

eigenaren?



Verhuur wordt aantrekkelijker

Waarde vastgoed neem toe

Waar ligt gezamenlijk belang 

eigenaren?



Wat is kwaliteit?

Vanuit de eigenaar: Vanuit de gast:



Wat is kwaliteit?

Vanuit de eigenaar: Vanuit de gast:



Wat is kwaliteit?

Vanuit de eigenaar: Vanuit de gast:



Voortgang meten via NPS

• Netto Promotor Score

Hoe waarschijnlijk is het dat u ons 
Vakantiepark aanbeveelt bij collega's, vrienden 
of kennissen?

Hierbij staat een 0 voor zeker niet aanbevelen 
en een 10 voor zeker aanbevelen.

Wat is de NPS?



Gewenste uitkomst 

• Kwaliteitstraject met verhurende en niet verhurende eigenaren

• Kwaliteit is geobjectiveerd

• Gast is leidend 



Hoe haal je de rotte appels uit 

de mand?



Integrale samenwerking nodig

• Inzet Taskforce Preventie en Vitalisering

- check statuten
- check huishoudelijk reglement
- beleid tegengaan bewoning uitwerken
- korte lijn met gemeente leggen
- handhaving door gemeente

VVE, verhuurorganisatie, gemeente en taskforce pakken samen door!
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Preventie & Vitalisering

• Integrale aanpak ‘rode’ en ‘donkerrode’ parken

Signalen:
• Permanente bewoning

• Criminaliteit

• Genoemd in ondermijningsbeeld

• Sterke zorgen vanuit de gemeente

• Recreatieve functie verloren



Project ‘Naober Drenthe’

• Drenthe-breed project → ‘Naober Drenthe’

• Expertteam

• Focus: integrale aanpak

• aanpak ondermijning en criminaliteit op  vakantieparken

• Ook oog voor aanpak sociale problematiek



Tot slot:

Het belang van een integrale aanpak!


