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Landelijk congres Vitale 
Vakantieparken Drenthe, 2 juni 2022

Deelsessie #12

Deze sessie wordt aangeboden door:
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Programma 
Voor de komende 50 minuten

1. De vitaliseringsopgave

2. Scenario: De ondernemer en gemeenten zijn partners in 
de revitalisering

Toelichting en ervaringen door Jeske van Gerven

3. Scenario: De VvE en gemeenten zijn partners 
in revitalisering

Toelichting en ervaringen door Wander Groot

Terug naar beginpagina



Waarom nodig?

Wie zijn je doelgroepen? 

Welke specifieke aandachtspunten vraagt het ?

Welke stappen werken in de praktijk?

Wat zijn de valkuilen?

Vitaliseren



4

• Kwaliteit van het 
ondernemerschap en het
park

• Perspectief van het park

• Mate van kwaliteit en 
perspectief leiden tot één 
positie van de kwadranten

• (SWOT-analyse)

Opgave niet-vitale vakantieparken

8 – 12 % 49 – 53 %

23 – 28 % 11 – 16 %

Bron: presentatie ZKA Leisure consultants voor ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties



Vitaliseren



De praktijk: 
ondernemer en gemeente
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Waarom publiek/privaat 
optrekken ?
Een vakantiepark is een optelsom van:

• Een vakantieconcept, met doelgroepen en beleving

• De opstallen, voorzieningen en infrastructuur

• Ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit

• Een economische / toeristische omgeving

• Een maatschappelijke omgeving met daarbinnen aandacht voor 

klimaatadaptatie, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid etc.

• …

Overheid en eigenaar hebben elkaar nodig, maar belangen 
verschillen!

Terug naar beginpagina
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Het goede gesprek met de ondernemer

Een goede informatiepositie

Scenario's ontwikkelen en afwegen
Situatie en beleid

Bestuurlijk draagvlak
Gedurende uitvoering!

Stappen
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Randvoorwaarden 
partnerschap

Wederzijds respect en vertrouwen

Perspectief
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De do's bij handhaven op 
bewoning
• Betrek de ondernemer

• Ben geloofwaardig: practice what you preach

• Zorg voor een goede informatiepositie (en behoud deze)

• Handhavingscapaciteit is beperkt, dus maak plan met:

• Goede fasering

• Meerjarige aanpak

• Laat je inspireren door andere gemeenten

• Integrale benadering

• De slagboom dicht voor nieuwe aanwas

• Zorg voor perspectief voor betrokkenen

• Laat je niet verrassen door bezwaren

Terug naar beginpagina



De praktijk in 2 cases met 
eigenaren



Eigendomsvormen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Particulier eigendom

Gemengde vakantieparken Chalet- en stacaravanparken Campings Bungalow- en villaparken



Park van keten 2001
Beleving verdwijnt

Groen verwildert

Verschillende wensen eigenaren

Bestuur in reactie-modus

Geen geld voor verbeteringen

Toenemende concurrentie



• Verouderde kleurstelling

• Weinig beleving



Vitaal park



Uitdagingen voor de toekomst

Doelstellingen bestuur
Plaats in de product life cycle

Perspectief voor verhurende en niet-verhurende 
leden

Pro-actief beleid naar de toekomst

Park wordt weer villapark



Verschillende
perspectieven

Niet verhurend Verhurend

Nederlands Duits

Particulier Belegger

Niet-draagkrachtig Draagkrachtig

Niet-betrokken Betrokken

Eigen belang Gastenfocus

Grip bestuur laag Grip bestuur 
hoog



Waar ligt gezamenlijk belang 

eigenaren?

Uitstraling en 
tegengaan 

veroudering



Vanuit de eigenaar Vanuit de gast

Hoe wordt het park 
gewaardeerd?



Waarom nu?



Bewustwording en urgentie

Veel nieuwe en luxe parken vergroten de concurrentie, zowel bij verkoop als verhuur

Goede basiskwaliteit villa’s: “dak repareren als de zon schijnt” 

Stijgende energiekosten, stroomnet zit op slot

Personeel schaars, druk op schoonmaak en prijs/kwaliteit

Vitaliseringsfonds eindigt op 31 december 2021



Bewustwording

Stap 1
Maak een foto van de huidige situatie, wie 
zijn je eigenaren ?

Stap 2
Bepaal de positie in de product life cycle met 
een vitaliteitsscan

Stap 3
Maak bewust:
sense of urgence, voor alle doelgroepen



Park met 2e woningen en 
individuele verhuur
Groen verwildert
Aantrekkelijkheid verdwijnt
Bestuur wil vernieuwen
Parkeerplaats gedeeld met buurman
Afvalscheiding en uitstraling
Parkbeleving: desolaat



Vitaal park



Uitdagingen voor de toekomst

Doelstellingen bestuur Plaats in de product life cycle

Versterken van de uitstraling van het park

Borging onderhoud en uitstraling van 
gemeenschappelijke eigendommen



Verschillende perspectieven
Niet verhurend Verhurend

Nederlands Duits

Particulier Belegger

Niet-draagkrachtig Draagkrachtig

Niet-betrokken Betrokken

Eigen belang Gastenfocus

Vereniging(boek 2) VVE (boek 5)







Bewustwording

Stap 1
Maak een foto van de huidige situatie, wie 
zijn je eigenaren ?

Stap 2
Bepaal de positie in de product life cycle met 
een vitaliteitsscan

Stap 3
Maak bewust:
sense of urgence, voor alle doelgroepen



Plan

Stap 4
Ondersteun toekomstvisie met kennis en 
advies; expertteam met vervolg

Stap 5
Ondersteun ALV met presentatie, nut en 
noodzaak

Stap 6
Subsidie- en implementatie-advies 
beschikbaar



Valkuilen

Verschil van inzicht binnen bestuur

Opdracht aan adviseur is bestuurlijk niet afgestemd

Bestuur is op één lijn, maar eigenaren zijn niet meegenomen in de visie

De procedures volgens statuten en huishoudelijk reglement zijn niet gevolgd

De presentatie van de plannen is gericht op een deel van de eigenaren

Er wordt geen concreet en onderbouwd voorstel gedaan



VVE’s zijn verenigingen, statuten vormen de kern, huishoudelijk reglement is hieraan gekoppeld 
(bestemmingsplan)

Overheid: borg bij nieuwe ontwikkelingen grip d.m.v. boek 5

Erkennen van besturen als partner is cruciaal voor aanpak parken, maar besturen zijn vaak vrijwillig, met 
beperkte tijd en gesteld op harmonie

Overheid: biedt ondersteuning in vorm van begeleiding, expertteam inzet, hulp bij planvorming
Overheid: werk aan partnership en informatiedeling, verrassen is no-go

De ALV is het hoogste orgaan, besteed aandacht aan de achterban en neem hen mee.

Overheid: stel een coach beschikbaar voor bestuur en de functie “vreemde ogen dwingen”

Learnings



Learnings

De praktijk leert dat samenwerken, kennis delen en aanreiken en
doen wat je zegt, vertrouwen geeft en kansen op succes vergroot.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.



Vragen ?


