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1. Inleiding

In maart 2021 ging Provinciale Staten akkoord met de 
‘Provinciedekkende aanpak vitalisering vakantieparken’, 
ontwikkeld door de kwartiermaker. 

Waarom aan de slag gaan met vitaliteit
De aanpak is erop gericht om verpaupering op vakantieparken tegen te gaan. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat er in Overijssel ongeveer 85 vakantieparken niet meer aansluiten bij de markt. 
Verpaupering, illegale bewoning en daarmee samenhangende misstanden liggen op de loer bij 
die parken. 

Om deze aanpak uit te voeren, werd het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken opgezet. Een 
stuurgroep, bestaande uit twee burgemeesters, twee wethouders en gedeputeerde van de 
provincie Overijssel, werd geïnstalleerd en een projectleider werd aangetrokken. De provincie 
Overijssel besloot het expertisecentrum te hosten, om de opstart ervan te vergemakkelijken en 
daarmee te versnellen. 

Een tussentijdse rapportage
In deze tussentijdse rapportage kijken we als expertisecentrum terug op de afgelopen 
periode, van maart 2021 t/m juni 2022. Deze periode is te typeren als een opstartfase, waarin 
de randvoorwaarden voor een goed functionerend programma zijn geschapen en waarin de 
belangrijkste eerste stappen zijn gezet om invulling te geven aan de doelen en taken van het 
expertisecentrum. Ook komt in dit stuk aan de orde hoe we het programma tot aan het einde 
van 2023 verder willen vormgeven.

1.1 Leeswijzer
In hoofdstuk twee komen de doelen en taken van het expertisecentrum kort aan de orde. In 
hoofdstuk drie wordt teruggeblikt op de afgelopen periode, van maart 2021 t/m juni 2022. Ook 
komen bevindingen, de ‘lessons learned’ daar aan de orde. 

In hoofdstuk vier wordt vooruitgeblikt; welke zaken willen we de resterende tijd van dit 
programma nog oppakken, met de kennis die we nu hebben?

| Terug naar inhoudsopgave
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2.  Doelen en taken van het expertisecentrum

De doelen taken van het expertisecentrum zijn geformuleerd in de eindrapportage van de provincie-
dekkende aanpak Vitalisering Vakantieparken Overijssel en worden hieronder nog kort opgenomen:

2.1 Doelen

Tegengaan van verdere 
afglijding

Bijdragen aan 
beleidsconsistentie en 

agendering

Aanpak veiligheids- en 
leefbaarheid-problemen

Het zorgen voor een lerend 
netwerk met en tussen 

gemeenten

Transformatie van parken 
zonder toekomstperspectief

Het leggen van 
verbindingen met mogelijke 

financieringspartijen

Revitaliseren van 
vakantieparken

Ontwikkelen en delen van 
kennis, ook in samenwerking 

met anderen

Aanpak ondermijning en 
vergroten weerbaarheid

Het bij elkaar brengen van 
kennisvragen en instrumenten 

(makelaarsfunctie)

2.2 Taken 
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3. Rapportage eerste periode

In deze paragraaf kijken we terug op wat van maart 2021 tot en met 
juni 2022 gerealiseerd is. Dit hoofdstuk besluit met de bevindingen.  

3.1 Rapportage acties
We rapporteren aan de hand van de taken, zoals die omschreven zijn in het plan 
Aanpak Vitalisering Vakantieparken Overijssel (zie ook hoofdstuk 2). 

Taak 1 - Ontwikkelen en delen van kennis, ook in samenwerking met anderen
Actieve participatie in Landelijke actieagenda
De provincie is medeondertekenaar geweest van de Landelijke Actieagenda 
Vakantieparken 2021-2022. De provincie Overijssel en het expertisecentrum 
trekken samen op in het verder invullen van de actiepunten. Bij de volgende 
actiepunten is Overijssel nauw betrokken:

Actiepunt 1.3: BAG-registratie van standplaatsen en recreatiewoningen
In 2021 heeft de stuurgroep van het expertisecentrum besloten om in 2021 
nog niet actief in te zetten op het aansporen van gemeenten om met de BAG 
registratie aan de slag te gaan. Dit omdat het expertisecentrum drukdoende 
was met opstarten en we de ervaringen elders in het land af wilden wachten. 
In maart 2022 is toch besloten om een informatiebijeenkomst te organiseren 
voor gemeenten. De provincie Overijssel heeft hier het initiatief in genomen en 
op 10 mei een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst 
hebben het ministerie van BZK en Antea Group een toelichting gegeven op 
het belang van BAG registratie en het ondersteuningsaanbod. Gemeenten 
kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van Antea Group voor het 
karteren en adresseren van standplaatsen en recreatieobjecten. De door het 
rijk beschikbaar gestelde middelen en provinciale cofinanciering zullen naar 
verwachting niet toereikend zijn om alle gemeenten te ondersteunen. Twee 
gemeenten hebben zich inmiddels gemeld voor een intakegesprek met Antea 
Group. 

Actiepunt 1.4: Data-analyse ondermijning op vakantieparken 
Binnen de Landelijke Actieagenda Vakantieparken is een data-analyse 

ondermijning op vakantieparken opgeleverd. De provincie Overijssel heeft daar 
ook informatie voor aangeleverd, wat een beeld oplevert van risico-indicatoren 
op vakantieparken (hoeveel schuldenproblematiek op vakantieparken, hoeveel 
delicten etc.). Ook wordt een beeld per deelnemende provincie geschetst. De data-
analyse heeft een agenderende functie. Overijssel is bijvoorbeeld op het vlak van 
bewoning koploper in Nederland, met het hoogst aantal inschrijvingen in de BRP op 
vakantieparken. Daarnaast geeft het dashboard input aan de onderzoeksmethodiek 
voor het veiligheidsonderzoek dat het expertisecentrum zal uitvoeren in 2022/2023.

Actiepunt 2.2: Stimuleren van toeristisch ondernemerschap 
HISWA RECRON is de trekker van dit actiepunt. Het rijk (€ 30.000) en de provincies 
Drenthe (€ 15.000), Overijssel, Flevoland en Noord-Holland (ieder € 5.000) stellen 
het budget beschikbaar. Doel van dit actiepunt is tweeledig. Ten eerste het via 
deskresearch en interviews inzicht verkrijgen in de bedrijfsmatige uitdagingen 
van recreatiebedrijven/ vakantieparken in brede zin, en de beweegredenen van 
ondernemers van waaruit ze bedrijfsmatige keuzes maken in de verschillende 
levensfasen van hun bedrijf. Daarnaast is de ambitie een tool te ontwikkelen waardoor 
ondernemers zelf in staat zijn actief de levensfase van hun bedrijf te herkennen 
en hierop adequaat in te spelen. Inmiddels is aan Bureau Voor Ruimte en Vrije Tijd 
opdracht verleend voor het onderzoek en het ontwikkelen van een tool en heeft 
het startgesprek met de begeleidingscommissie (HISWA RECRON en 4 provincies) 
plaatsgevonden. Beoogde oplevering is eind 2022.

Actiepunt 2.8: Expert- en aanjaagteam transformatie
Het expertisecentrum heeft onderzocht waar het expert- en aanjaagteam 
transformatie, een team dat gestationeerd is bij RVO, een aanvulling kan zijn op 
het aanbod van het expertisecentrum. Om overlap te voorkomen en bij het nog 
niet beschikbaar hebben van een transformatie adviseur bij het expertisecentrum, 
werden in de afgelopen periode drie gemeenten (Hardenberg, Raalte en Ommen) 
op het spoor gezet van het expertteam. Gemeente Hardenberg heeft inmiddels een 
opdrachtovereenkomst gesloten met RVO. Het expertteam helpt de gemeente met 
vraagstukken rondom verevening. In Raalte en Ommen is vooral kennis uitgewisseld, 
wat mogelijk leidt tot een concreet traject van begeleiding. 
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Actiepunt 3.3: Leerkring ‘impuls provincies aanpak vakantieparken’
Ongeveer drie keer per jaar organiseert het ministerie van BZK een 
leerkring voor provincies en organisaties die bezig zijn met het thema 
vitale vakantieparken. Vanuit de provincie en vanuit het expertisecentrum 
wordt actief geparticipeerd in dit kennisnetwerk, dat bestaat uit ongeveer 
80 personen. In maart 2022 heeft het expertisecentrum een presentatie 
verzorgd over de Overijsselse aanpak en de ervaringen tot dan toe. Dit werd 
als erg leerzaam ervaren door de aanwezigen, die vaak zelf ook met een 
aanpak willen starten of deze willen bijschaven. 

Samenwerking Vitale Vakantieparken Veluwe 
en Vitale Vakantieparken Drenthe
Met twee organisaties Vitale Vakantieparken, 
op de Veluwe en in Drenthe, is op zowel 
ambtelijk als bestuurlijk niveau samenwerking 
gezocht en gevonden. Ambtelijk worden 
ervaringen en kennis uitgewisseld, waarbij 

Overijssel kan profiteren van de voorsprong die de beide andere 
programma’s hebben op Overijssel (Veluwe is al acht jaar actief op dit 
thema, Drenthe drie jaar). Bestuurlijk is er de wens om samen te werken in 
een lobby richting de landelijke politiek. In januari 2022 heeft een bestuurlijk 
treffen plaatsgevonden tussen de betrokken gedeputeerden van de 
provincies en de voorzitters van de Vitale Vakantieparken-programma’s. 
De bestuurders gaven daarin aan te willen werken aan een verbindend 
verhaal, gezamenlijke lobby richting landelijke politiek en willen elkaar 
twee keer per jaar blijven treffen. Tijdens het congres dat in juni 2022 
plaatsvond in Drenthe, is de samenwerking bezegeld door een symbolische 
samenwerkingsovereenkomst te tekenen.   

Taak 2 - Bijdragen aan beleidsconsistentie en agendering
In het afgelopen jaar is met name in de één op één contacten met 
gemeenten, bestuurlijk en ambtelijk, gewerkt aan de beleidsconsistentie en 
agendering van het thema bij gemeenten. 
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Agendering
Vooralsnog zijn elf gemeenten actief op het thema, acht gemeenten overwegen 
om met het thema aan de slag te gaan en zes gemeenten hebben aangegeven 
dat het thema niet speelt in hun gemeenten (met name gemeenten zonder 
vakantieparken of uitsluitend enkele zeer vitale parken). In totaal zijn er 42 
vakantieparken bekend bij gemeenten waar revitalisering of transformatie 
noodzakelijk is. Bij een deel van deze parken zijn de gemeenten in een oriënterende 
fase, bij ongeveer 25 parken is het expertisecentrum betrokken (waarbij het vaak 
ook om clusters van meerdere parken gaat). 

In december 2021 heeft voorzitter van de stuurgroep een brief verstuurd naar 
alle gemeentebesturen (B&W en gemeenteraden), met afschrift aan GS en PS 
van Overijssel. In navolging hiervan hebben twee gemeenten actief het contact 
gezocht met het expertisecentrum bij hun vraagstukken. Ook heeft een bestuurlijke 
consultatie plaatsgevonden rondom invulling van het veiligheidsspoor van het 
expertisecentrum. 

Diverse vormen van communicatie dragen bij aan, vooral, agendering. Er is een 
LinkedIn-kanaal ingericht en er worden nieuwsbrieven verstuurd. Op diverse 
plekken is in kleiner of groter verband, ambtelijk en bestuurlijk een presentatie 
verzorgd over de problematiek en de provinciedekkende aanpak. 

Het expertisecentrum heeft in een ronde langs Overijsselse burgemeesters 
vernomen dat er vragen leven rondom huisvesting van arbeidsmigranten en 
oneigenlijk gebruik van recreatievastgoed. Omdat dit niet thuishoort bij het 
expertisecentrum is dit bij de provincie geagendeerd. 

Beleidsconsistentie
Met betrekking tot beleidsconsistentie wordt binnen het provinciehuis afstemming 
gezocht met de afdelingen Ruimte en Bereikbaarheid (RB) en Bestuur en 
Concernzaken (BC). In de contacten met gemeenten wordt aangegeven dat 
vakantieparken een integrale aanpak vergen. Op verzoek wordt meegedacht in 
beleid of uitvoering van beleid. 

| Terug naar inhoudsopgave
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Taak 3 - Bij Het bij elkaar brengen van kennisvragen en instrumenten 
(makelaarsfunctie)
Kennisbank
In december 2021 is de website van het 
expertisecentrum live gegaan 
(www.expertisecentrumoverijssel.nl). Daarop 
is een kennisbank opgenomen met relevante 
kennis en informatie over het programma 
in Overijssel, revitalisering, transformatie en 
veiligheid op vakantieparken. De metingen 
van het aantal bezoekers op de website is 
recent ingericht. Daaruit blijkt dat de website 
maandelijks ongeveer 100 bezoekers voorziet 
van informatie.

Subsidieregeling en ontwikkelde kennis en instrumenten
Er is een subsidieregeling opengesteld om een viertal instrumenten 
beschikbaar te stellen aan gemeenten. Het gaat dan om een vitaliteitsscan, 
transformatiescan, veiligheidsscan en omgevingsscan. Tot en met juni 2022 
is vijf keer gebruik gemaakt van deze regeling. 

Er is een notitie met uitgangspunten voor transformatie ontwikkeld en 
gedeeld met gemeenten die transformatie overwegen. Daarnaast is 
een overzicht gemaakt van de mate van permanente bewoning op 
vakantieparken in Overijssel en hoe deze bewoning zich ontwikkelde 
tussen 2017 en 2021. Het expertisecentrum heeft diverse gemeenten actief 
gewezen op deze ontwikkeling en hulp aangeboden bij het aanpakken van 
permanente bewoning. 

Makelaarsfunctie
In enkele gevallen heeft het expertisecentrum gemeenten kunnen adviseren 
in hun zoektocht naar een geschikt bureau of persoon om een opdracht te 
vervullen. 

Taak 4 - Het zorgen voor een lerend netwerk met en tussen gemeenten
Kennistafels
In november 2021 heeft een eerste kennistafel plaatsgevonden die in het teken 
stond van twee intervisiesessies. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is de opzet 
van de kennistafel gewijzigd, zodat deze goed aansluit bij de behoefte van de 
gemeenten. 

Casustafels
In het voorjaar van 2022 is een start gemaakt met casustafels: gemeenten 
werden uitgenodigd om hun casus te delen met experts en collega’s uit andere 
gemeenten, met enkele kennisvragen als basis. De collega’s en experts reflecteren 
in één dagdeel op de casus, met als doel dat de gemeenten kennis uitwisselen 
en de vragende partij concreet vooruitgeholpen wordt. Twee gemeenten hebben 
dit instrument verkend; voor één gemeenten wordt in Q3 van 2022 een casustafel 
georganiseerd. 

Eén-op-één ervaringen delen
In enkele gevallen heeft het expertisecentrum ambtenaren op elkaars spoor 
kunnen brengen, omdat zij met hetzelfde vraagstuk kampen en ervaringen uit 
kunnen wisselen.  

Taak 5 - Het leggen van verbindingen met mogelijke financieringspartijen
In het kader van het ontwikkelen van een aanpak van transformaties is 
afstemming gezocht met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). 
Transformatie van vakantieparken past binnen de expertise en maatschappelijke 
opgave van HMO om vastgoed een nieuwe functie te geven / gebieden te 
herontwikkelen. De HMO heeft momenteel niet de opdracht om zich hier mee 
bezig te houden. Er zijn ook nog geen concrete vragen vanuit gemeenten of 
vakantieparken op dit vlak gesteld. Om die reden is dit nog niet verder uitgewerkt. 
Mocht er zich een casus voordoen, dan zal worden bekeken of de HMO hier een rol 
in zou kunnen spelen. 

Bekijk de kennisbank online:

| Terug naar inhoudsopgave
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3.2 Organisatie
De provincie Overijssel heeft besloten om het expertisecentrum tijdelijk te 
faciliteren en hosten. Daarmee is er tijd en ruimte gekomen om te werken aan 
de opbouw van een goede organisatie. Hieronder worden de acties benoemd 
die uitgevoerd zijn om aan de organisatie te bouwen. 

Stuurgroep
Er is in april 2021 een stuurgroep aangesteld, bestaande uit twee wethouders, 
twee burgemeesters en gedeputeerde. De stuurgroep heeft voor zichzelf 4 
taken vastgesteld:

 1.  Bewaken bestuurlijke verbindingen tussen gemeenten, 
  provinciebestuur, de landelijke actieagenda (rijk) Gastvrij Overijssel  
  (inclusief Marketing Oost) en expertisecentrum;
 2. Toezien dat de doelen van het expertisecentrum worden gerealiseerd;
 3. Toezien dat taken worden uitgevoerd, inclusief de agenderende rol;
 4. Begeleiden van de evaluatie eind 2022.

De stuurgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. 

Personeel
In april 2021 is een projectleider aangesteld voor 20 tot 24 uur per week.  Het 
expertisecentrum wordt ondersteund door een secretaris die werkzaam is 
als beleidsadviseur bij de provincie. Deze persoon is ongeveer 16 uur per 
week beschikbaar en zoekt afstemming met beleid en collega’s binnen het 
provinciehuis en verzorgt de financiële administratie en verantwoording. 
Vanuit de afdeling Bestuur en Concernzaken is een medewerker betrokken 
bij casussen en programmaontwikkelingen op het vlak van veiligheid 
en ondermijning. Deze persoon heeft een beperkt aantal uren daarvoor 
beschikbaar. Daarnaast zijn er verschillende medewerkers van de eenheid 
Ruimte en Bereikbaarheid betrokken, o.a. bij de toetsing van plannen aan de 
omgevingsvisie en verordening (voorkantsamenwerking).

In 2021 kon ook op ad hoc basis gebruik gemaakt worden van de kennis en 
kunde van een communicatie-medewerker van de afdeling economie binnen 
de provincie Overijssel. Vanaf mei 2022 is er een medewerker aangetrokken die 
het expertisecentrum structureel ondersteunt voor 8 uur in de week. Dit wordt 
betaald uit de middelen van het expertisecentrum voor communicatie. 

Financiën
In de afgelopen periode werd minder geld uitgegeven dan begroot:

 • Voor 2021 zijn uitsluitend de middelen die resteerden uit de pilot in het  
  Vechtdal aangesproken. Dat ging om €88.000. Daarvan is €83.000 besteed. 
 • Voor heel 2022 is een bedrag van €650.000 begroot. Daarvan is nu (eind 
  juni 2022) €266.000 verplicht. Dit loopt achter op de beschikbare middelen 
  voor het eerste half jaar. Het tempo van besteding zou omhoog moeten 
  om alle begrote uitgaven in 2022 te realiseren.
 • Met het RIEC Oost Nederland en de provincie is afgesproken om in 2022 
  eerst de versterkingsgelden uit het rijksondermijningsfonds in te zetten 
  om onder uitputting van deze gelden te voorkomen. Dit betekent dat de 
  in 2022 begrote provinciale middelen (na formeel besluit PS) grotendeels 
  doorgeschoven kunnen worden naar 2023.

Redenen voor onderbesteding zijn:

 • Onderbezetting van het expertisecentrum; gepland was om per Q3 van  
  2021 het team uit te breiden, daarin is wat tegenslag geweest, waardoor  
  vanaf juni 2022 het team op sterkte is. 
 • Gemeenten minder snel schakelen op de casussen dan eerder verwacht  
  en daardoor ook op een later moment met vragen voor extern onderzoek/ 
  externe kennis komen. 

| Terug naar inhoudsopgave
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Zichtbaarheid
In de eerste 12 maanden van het programma is flink ingezet 
op de zichtbaarheid van het expertisecentrum. Daarvoor is 
in eerste instantie een digitale kick-off georganiseerd, in de 
vorm van een live webcast in verband met de toen geldende 
corona-beperkingen. Hiervoor waren bestuurders en 
ambtenaren van Overijsselse gemeenten uitgenodigd. 

In 2021 is de huisstijl en website ontwikkeld. Op het LinkedIn-kanaal van het expertisecentrum 
werden regelmatig een berichten geplaatst om de aandacht te vestigen op het 
expertisecentrum. Er werd daarnaast een bestuurlijke informatiebrief verstuurd (zoals eerder 
genoemd onder agendering). Ook werden via mail diverse keren ambtenaren en bestuurders 
benaderd / gewezen op aanwezigheid van het expertisecentrum.

Context / samenwerking
Het expertisecentrum wordt gehost door de provincie. De provincie ondersteunt het 
expertisecentrum stevig in de huidige opstartfase en organiseert dus het genoemde 
secretariaat, de financiële administratie en klankbord op de beleidsterreinen economie, 
veiligheid en ruimtelijke ordening. Daarnaast ondersteunt een medewerker binnen de 
provincie het expertisecentrum op het vlak van communicatie. Bestuurlijk is gedeputeerde 
Roy de Witte betrokken bij het expertisecentrum als lid van de stuurgroep. Commissaris 
van de Koning, Andries Heidema, wordt door de voorzitter van de stuurgroep regelmatig 
geconsulteerd als het gaat over de aanpak van veiligheid en ondermijning.

Er is samenwerking gezocht met Marketing Oost en Gastvrij Overijssel. Er hebben diverse 
gesprekken plaatsgevonden waarbij geconcludeerd is dat er een grijs gebied zit tussen 
vitaal (werkgebied Marketing Oost/Gastvrij Overijssel) en niet-vitaal (werkgebied 
expertisecentrum). Vakantieparken kunnen in revitaliseringstrajecten gebruik maken van 
instrumenten van Marketing Oost/Gastvrij Overijssel. Daarnaast is het belangrijk om met 
elkaar in gesprek te blijven. Vooralsnog levert dit geen concrete acties of instrumenten op, 
maar het is de verwachting dat dit wel zo is zodra revitaliseringsprocessen in een meer 
vergevorderd stadium komen.  

Bestuurlijk en ambtelijk wordt samengewerkt met Drenthe en de Veluwe, met de 
programma’s Vitale Vakantieparken aldaar.  



3.3 Bevindingen 

Het eerste jaar heeft veel leerervaringen opgeleverd. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen:

Met betrekking tot de taken:

 • Veel gemeenten pakken de problematiek aan of zijn voornemens om deze aan te pakken. Er is veel   
  verschil in het tempo dat gemeenten daarin pakken. 
 • De praktijk is weerbarstig; er zijn veel (uiteenlopende) belangen bij de aanpak van vakantieparken. Het  
  voeren van het goede gesprek en het blijven praten met elkaar is essentieel. Dit is onderschat, waardoor  
  het daadwerkelijk vooruitgang boeken op casussen in eerste instantie langer duurt dan verwacht.
 • Vertragende factoren zijn daarnaast de gemeenteraadsverkiezingen en beschikbare ambtelijke capaciteit. 
 • Casussen transformatie worden met voorzichtigheid benaderd. Zij vergen visie en veel bestuurlijke   
  afstemming. Vooralsnog zijn casussen vooral in beeldvormende fase.  
 • Het ontbreekt aan een provinciebreed zicht op veiligheid en ondermijning. Dit maakt dat gemeenten hier nog 
  weinig actief op zijn en maakt het ook lastig om de juiste aanpak te kiezen. 
 • Gemeenten vinden het lastig om op het vlak van veiligheid en ondermijning actie te ondernemen,   
  omdat zij capaciteit en kennis missen voor toezicht en handhaving op vakantieparken. De huidige opzet  
  van de provinciedekkende aanpak vitale vakantieparken blijkt niet toereikend om echt slagvaardig te  
  zijn op dit vlak. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de problematiek complex is en veel afstemming vergt. Dit vergt 
vanzelfsprekend ook veel tijd. Eerder was de verwachting dat er meer tempo gemaakt kon worden. Overigens 
geven evaluaties van andere organisaties die met dit thema bezig zijn, eenzelfde beeld. 

Met betrekking tot de organisatie:

 • Het formeren van een team vergde veel inspanning. Het bleek moeilijk om beschikbare mensen te   
  vinden met de juiste kennis. In juni is er een team van vier personen. Dat is later dan gepland, waardoor  
  het expertisecentrum langzamer opstartte dan gepland. 
 • De provincie Overijssel vervult een grote rol in het expertisecentrum. Deze rol is groter dan vooraf   
  gepland. Dat heeft vooral te maken met onderbezetting in het expertisecentrum. 
 • Vanwege bovenstaande bevindingen lopen de bestedingen achter op de planning. 
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4. Planning komende periode

In deze tussentijdse rapportage kijken we door tot aan het einde van de programmaperiode, medio 2023. Hieronder 
worden kort de geplande acties weergegeven. Ook wordt een prioritering weergegeven; die aangeeft hoe belangrijk 
de actie geacht wordt om te voldoen aan de gestelde doelen. De geplande acties worden weergegeven per taak en er 
worden ook acties genoemd om de organisatie te verstevigen. 

4.1 Geplande acties
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4.1 Geplande acties 

Actie Toelichting Prioritering 

Taak 1: Ontwikkelen en delen van kennis, ook in samenwerking met anderen 
1  Kennistafels Organiseren van meerdere kennistafels, kennisoverdracht rondom specifieke thema’s. Eventueel 

digitaal, via uitzendingen/podcasts. 

Hoog 

2 Casustafels Organiseren van expertsessies rondom casussen, waarbij gelijksoortige casussen gekoppeld worden 
voor het gemeente overstijgend leereffect. Ook is dit netwerkvormend. 

Hoog 

3 Actieagenda Deelname aan, of het invullen van voortrekkersrol, in actiepunten huidige actie-agenda (tot einde 
looptijd - 2022). 

Middel  

4 Participatie landelijk congres Mede organiseren programma en oproepen deelnemers congres in Assen op 2 juni 2022. Middel 
5 Onderzoek veiligheid 
vakantieparken 

Onderzoek naar de huidige veiligheidssituatie op vakantieparken in Overijssel op basis van risico-
indicatoren, in samenwerking met gemeenten en veiligheidspartners.  

Hoog 

Taak 2: Bijdragen aan beleidsconsistentie en agendering 
6 Invulling geven 
ambassadeurschap stuurgroep 

De stuurgroep zet zich in voor de doelen van het expertisecentrum door collega-bestuurders te 
informeren en te enthousiasmeren. Dit moet nog nader ingevuld worden.  

Hoog 

7 Congres Overijssel Organisatie congres najaar 2022 voor bestuurders en ambtenaren met als doelen: het werken aan 
gedeelde visie op vraagstukken rondom vitale vakantieparken, netwerkvorming en kennisoverdracht, 
onder andere over beleidskaders.  

Hoog 

8 Samenwerking VVP’s vormgeven In 2022 is een eerste stap gezet in samenwerking met de Veluwe en Drenthe op thema vitale 
vakantieparken. Deze dient verder vormgegeven worden, waarbij op zoek gegaan wordt naar 
thema’s die verbinden en vergroten van slagkracht, ook richting landelijk beleid.  

Middel 

9 Advisering gemeenten over beleid 
vitale vakantieparken 

In de één op één contacten met gemeenten, maar ook tijdens bijeenkomsten adviseert het 
expertisecentrum over beleid (economisch, ruimtelijk, sociaal, openbare orde en veiligheid) met 
betrekking tot vitale vakantieparken.  

Hoog 

Taak 3: Het bij elkaar brengen van kennisvragen en instrumenten (makelaarsfunctie) 
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10 Ontwikkelen handreikingen Ontwikkelen van praktische handreikingen voor gemeenten rondom thema’s waaronder handboek 
interventies en quickscan vitaliteit. 

Hoog 

11 Delen handreikingen Delen van handreikingen die elders ontwikkeld zijn, via kennisbank en op maat / naar behoefte.  Hoog 
12 Instrumentenontwikkeling Het expertisecentrum is blijvend op zoek naar instrumenten die gemeenten helpen in aanpak vitaliteit 

vakantieparken en ontwikkelt deze naar behoefte.  
Hoog 

13 Opzetten taskforce veilige 
vakantieparken 

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een taskforce die gemeenten ondersteunt bij het versterken 
van de informatiepositie m.b.t. veiligheid op vakantieparken en de aanpak van onveilige situaties, 
omdat gemeenten met de huidige aanpak van het expertisecentrum (vooral delen kennis en 
ervaringen) nog te weinig handelingsperspectief zien om tot actie over te gaan.  

Hoog 

Taak 4: Het zorgen voor een lerend netwerk met en tussen gemeenten 
14 Koppelen (ervarings)deskundigen Het koppelen van experts of ervaringsdeskundigen aan elkaar door netwerkmogelijkheden te creëren 

en actief te wijzen op elkaars vraag/expertise. 
Hoog 

15 Delen best practices Gemeenten worden uitgenodigd om hun best practices te delen, tijdens het Overijssel congres, in 
filmpjes rondom thema’s/kennistafels/casustafels en op andere manieren. Ook buiten Overijssel.  

Hoog  

Taak 5: Het leggen van verbindingen met mogelijke financieringspartijen 
16 Lobby voortzetten landelijke 
actieagenda 

Voortzetting van (een vorm van) de landelijke actieagenda 2022 kan helpen bij het verdelen van 
kosten over meerdere belanghebbenden en het realiseren van een bijdrage vanuit het Rijk, financieel 
en in beleidsvorming. In samenwerking met Veluwe en Drenthe wordt gesproken over voortzetting.  

Middel 

17 Onderzoeken rol 
ontwikkelingsmaatschappij 

In gesprekken met gemeenten wordt gekeken in hoeverre financiering een rol kan spelen in 
revitalisering of transformatieopgaven. Indien dit aan de orde is, wordt onderzocht of de HMO of een 
andere partij hier een rol kan spelen en of hier bestuurlijk ook draagvlak voor is, op casusniveau en/of 
duurzaam.  

Middel 

18 Gebruik maken 
versterkingsgelden 
Rijksondermijningsfonds 

In samenwerking met het RIEC wordt een aanvraag gedaan voor versterkingsgelden uit het 
Rijjksondermijningsfonds. Met deze gelden wordt een groot deel van de begroting gedekt en zijn 
bedoeld voor repressieve en preventieve aanpak onveiligheid en ondermijning op vakantieparken.  

Hoog 

 
 
4.2 Organisatie 
In deze paragraaf gaan we in op de acties die nodig zijn om de organisatie 
te verstevigen voor de komende periode.  
 

Actie Toelichting Prioritering 

Bezetting 
19 Meer afstand tot provincie 
Overijssel organiseren 

Vanwege de onderbezetting van het expertisecentrum en om een vliegende start te maken, heeft de 

provincie Overijssel veel ondersteuning geboden. Deze ondersteuning wordt de komende tijd 

afgebouwd, om het expertisecentrum meer van en voor gemeenten te laten zijn.  

Middel 

20 Investeren in kennisoverdracht Er is een tekort aan deskundigen op het vlak van vitale vakantieparken. Daardoor is het lastig om als Middel 
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expertisecentrum opdrachten te verlenen rondom vraagstukken, maar ook voor gemeenten, die 

bijvoorbeeld een projectleider zoeken voor een klus. Waar mogelijk dragen wij bij aan het vergroten 

van kennis bij (externe) projectleiders/adviseurs, o.a. door hen te betrekken in kennis- en casustafels.    

Financiën 
21 Tot besteding brengen middelen Gekoppeld aan natuurlijk de acties en datgene wat noodzakelijk is, gaat het expertisecentrum de 

komende periode zorgen voor de juiste besteding van de beschikbare middelen.  
Hoog 

Zichtbaarheid 
22 Professionalisering en 
intensivering communicatie  

De ten behoeve van de zichtbaarheid van het expertisecentrum en de kennisoverdracht wordt 
geprofessionaliseerd en geïntensiveerd. Om dit vorm te geven, is een communicatieadviseur 
aangetrokken. 

Hoog 

Context  
23 Inbedding veiligheidsspoor 
vakantieparken in bredere context  

Met het oog op beeldvorming rondom vakantieparken en de versteviging van de samenwerking met 
veiligheidspartners bij een aanpak van veiligheid en ondermijningsproblematiek op vakantieparken, 
willen we verkennen of we de aanpak veiligheid en ondermijningsproblematiek verder van het 
expertisecentrum af kunnen organiseren.   

Hoog 

24 Evaluatie programma eind 2022 De stuurgroep begeleidt aan het einde van het programma de evaluatie.  Hoog 
25 Maken doorkijk programma na 
2023 

Ervan uitgaande dat het programma succesvol is, wordt een doorkijk gemaakt naar doelen, taken, 
manier van organiseren voor na afloop van het huidige programma. 

Middel 
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5. Tot slot

Deze tussentijdse rapportage werd gemaakt vanuit de behoefte te 
sturen op de doelen en taken van het Expertisecentrum (vinger aan 
de pols houden) en om de ambities te kanaliseren. De rapportage 
geeft aan dat er ontzettend veel werk verzet is en draagvlak 
gecreëerd is voor de aanpak. Kortom: we zijn goed op weg. 

Tegelijkertijd zien we ook nog grote uitdagingen voor ons. We zouden graag 
meer tempo willen maken, met name in de casussen. De daadwerkelijke 
aanpak is echter de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf en 
besluitvorming en uitvoering daarvan verloopt langzaam. De problemen 
op de casussen zijn niet in één jaar ontstaan en zijn meestal ook niet in één 
jaar op te lossen. Als expertisecentrum proberen wij hen zoveel mogelijk te 
ondersteunen, maar staan we toch enigszins aan de zijlijn.  

Wij kijken uit naar de volgende periode, waarin we verder bouwen aan 
een goed pakket aan ondersteuning en een organisatie die hiertoe goed 
uitgerust is. 

| Terug naar inhoudsopgave



15 Expertisecentrum Overijssel

www.expertisecentrumoverijssel.nl
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