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Via deze brief informeren wij u over het collegebesluit tot voortzetting van deelname van de gemeente 
Tynaarlo aan het verlengde Actieprogramma Vitale Vakantie Parken Drenthe. Het Actieprogramma is met 
twee jaar verlengd tot en met 31-12-2024.  

Inleiding 

In 2017 ondertekenden de Drentse gemeenten, provincie, recreatieschap en RECRON een convenant 
waarmee zij zich verbonden aan de ‘Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024’. Ook de 
gemeente Tynaarlo sprak hiermee uit dat zij een bijdrage zou leveren aan de gewenste kwaliteitsimpuls 
en committeerde zich aan dit convenant omschreven richting en uitgangspunten. In eerste instantie was 
de beoogde looptijd van het Actieprogramma tot en met 2022. Nu deze periode bijna voorbij is, is bij 
partijen de behoefte ontstaan het programma nog twee jaar voort te zetten. 

Om de beoogde doelen te bereiken is meer tijd nodig 

In de voorliggende jaren is veel bereikt. De start en voorbereiding hebben meer tijd gekost dan verwacht 
en de doorlooptijd van trajecten op parkniveau blijkt ook langer dan ingeschat. Dat geldt , zoals u ook 
kunt lezen in de voortgangsrapportages van het programma,  voor alle Drentse gemeenten. Dit maakt dat 
er inmiddels met heel veel parken een start is gemaakt met vitalisering of transformatie, maar dat voor 
het realiseren van een plan per park en het doorlopen van het hele traject extra tijd nodig is. Door de 
eerste focus op vitalisering en transformatie is de aanpak ten behoeve van revitalisering met 
aandachtspunten als niet-rechtmatige bewoning, sociale problematiek en mogelijke criminaliteit en 
ondermijning nog maar net gestart.  

Voor het realiseren van ambities kunnen we elkaar versterken 

Tynaarlo heeft voor het realiseren van haar eigen ambities kennis, deskundigheid en inzet van 
convenantpartners en de taskforce nodig. Het gezamenlijk optrekken, waarbij alle partners blijven 
meedoen, blijft van groot belang. Advisering door en via de taskforce op specifieke vraagstukken is 
noodzakelijk. Bovendien heeft elke gemeente zijn eigen specialiteit waar andere gemeenten gebruik van 
kunnen maken. En voor grote activiteiten kan inzet van meerdere gemeenten mogelijkheden creëren die 
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er anders niet zouden zijn. Ook specifieke inzet op onderdelen, waar de gemeente zelf - gezien de 
krappe personeelscapaciteit - geen invulling aan kan geven of waar te weinig uren per week voor 
benodigd is, kan gezamenlijk worden ingekocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan juridische inzet voor het 
beëindigen van niet-rechtmatige bewoning of de inzet van projectleiders. De kosten van deelname aan 
het verlengde programma worden daarmee ruimschoots terugverdiend door de meerwaarde van dit 
gezamenlijk handelen. Een gezamenlijke aanpak ondersteunt de aanpak van afzonderlijke gemeenten. 
Bij de realisatie van de ambities van Tynaarlo is een eenduidige aanpak in Drenthe ondersteunend aan 
de keuzes die we lokaal binnen de kaders van het Drentse programma maken. Ook voorkomt een 
gezamenlijke aanpak een ‘waterbedeffect’ waarbij knelpunten zich verplaatsen naar andere gemeenten 
die andere keuzes maken.  

Samenwerkingsovereenkomst  

Het college heeft tevens besloten tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. In deze 
samenwerkingsovereenkomst zijn de wijze van samenwerking en de gemaakte afspraken binnen het 
Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe uitgewerkt. In de samenwerkingsovereenkomst zijn 
daarmee de inhoudelijke en procedurele afspraken vastgelegd over de wijze van samenwerken ter 
uitvoering van het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe en de voor de uitvoering beschikbare 
financiële middelen. Aanvullend hierop zijn afspraken uitgewerkt over de relatie tussen het deelproject 
Naober en de samenwerking in het kader van Vitale Vakantieparken Drenthe. 

Kosten 

De bijdrage van Tyaarlo is € 9.626,00 en is conform bijdragen uit voorgaande jaren en op basis van 
dezelfde verdeelsleutel als de afgelopen vier jaar is gehanteerd. Deze verdeelsleutel is tot stand 
gekomen op basis van de verhouding tussen aantal parken, capaciteit parken en economische betekenis 
parken. De bijdrage is bedoeld als financiering van de personele capaciteit van de Taskforce. Het bedrag 
dat uit de begrotingen van de afgelopen jaren resteert bedraagt € 1,5 miljoen en wordt aangewend voor 
activiteiten en ondersteuning. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht 
u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Patricia Langen, 
beleidsadviseur Vrijetijdseconomie.  

 

 

 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
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