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Bijdrage Emmen actieprogramma Vitale Vakantieparken

Geachte leden van de raad,
Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
(RECRON)werkt de provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken (VVP).
Een project om vakantieparken in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder
goed voor staan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden.
De ambitie van de aanpak vitale vakantieparken is als volgt geformuleerd:
We beschikken over karaktervol verblijfsaanbod dat de Drentse (oer)natuur en landschapsbeleving en
cultuur versterkt. Er is volop ruimte voor creatief en wendbaar ondernemerschap. Het Drentse
verblijfsaanbod is aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe doelgroepen die in 2023 structureel €55
mig-oenmeer besteden en circa 1.000 banen (700 FrE) extra genereren in Drenthe ten opzichte van
2017·

In december 2017 hebben de provincie, het Recreatieschap Drenthe, alle Drentse gemeenten en de
RECRONhet bestuurlijk convenant 'Aanpak VVP Drenthe 2018-2024' ondertekend. Met deze
ondertekening committeren partijen zich voor de periode 2018-2024 aan het leveren van een actieve
bijdrage aan de meerjaren-aanpak van VVP Drenthe. Ze ervaren de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor alle componenten in de aanpak en leveren hierin een gezamenlijke
inspanning. De uitgangspunten van het convenant zijn nu vertaald in een Actieprogramma Vitale
Vakantieparken Drenthe. Op 19 junijl. is het Actieprogramma ter besluitvorming voorgelegd aan het
college van Gedeputeerde Staten.
In het Actieprogramma (2019-2021) zijn de ambitie en doelen voor het project VVP uitgewerkt. Drenthe
gaat de komende jaren voor een verdubbeling van het aantal topvakantieparken (excelleren).
Parken zonder recreatieve toekomst worden begeleid naar een passende andere bestemming, met het
uiteindelijke doel; halvering van het aantal niet-vitale vakantieparken (transformeren).
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Met verschillende instrumenten uit het Actieprogramma ondersteunen provincie, gemeenten,
Recreatieschap en de RECRON,ondernemers en Verenigingen van eigenaren (VvE).
Hiervoor wordt een zogeheten Taskforce ingericht: een actiegericht team dat gemeenten parkgericht
bedient met kennis, advies en hulp. Recreatieondernemers en VvE's dienen zelf met kansrijke
toekomstplannen te komen en kunnen bij de taskforce terecht voor vragen en advies.
Het vitaliseren van vakantieparken is primair een opgave van de ondernemers en eigenaren. Zij zijn
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van bedrijfsplannen die bijdragen aan kwaliteitsverbetering en
revitalisering van de verblijfsrecreatie en dienen primair zelf te investeren in deze bedrijfsplannen.
Met de aanpak willen de betrokken partijen de volgende doelen behalen in de periode 2018-2024':
- meer ruimte voor ondernemerschap;
- meer bestedingen door toeristen;
- meer werkgelegenheid;
- meer grip op sociale problematiek;
- meer balans tussen vraag en aanbod.
Hoewel het aandeel vakantieparken in Emmen klein maar kwalitatief hoogwaardig is, ondersteunen wij
dit initiatief zeer. Verbetering van het aanbod in de verblijfssector in de Provincie draagt bij aan een
algehele verbetering van de marktpositie. Buurgemeenten Borger-Odoorn en Coevorden hebben een
groot aandeel van de vakantieparken. Het Regionale beleidskader Recreatie en Toerisme Zuidoost
Drenthe is ingestoken vanuit het besef dat bezoekers niet aan gemeentegrenzen zijn gebonden. Emmen
heeft een groter aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen, terwijlonze bezoekers vaak in de
buurgemeenten overnachten. Een kwalitatief sterker en aantrekkelijkere verblijfssector zalook voor de
toeristische sector in Emmen positief zijn.
De jaarlijkse publieke investering bedraagt in totaal ca.Cz.z miljoen in mensen en middelen.
De provincie neemt 54% van deze investering voor haar rekening, de gemeenten gezamenlijk nemen 46%
voor hun rekening. De totale bijdrage (financieel en menskracht) van de 12 Drentse gemeenten is op
jaarbasis zo'n €1 miljoen. Deze bijdrage wordt verdeeld aan de hand van een verdeelsleutel op basis van
aspecten als verhouding aantal parken (Emmen 1%), capaciteit parken (Emmen 1 %) en economische
betekenis vakantieparken (Emmen 8%). De bijdrage van de gemeente Emmen is vastgesteld op 3,4% van
het totaal, wat neerkomt op eenjaarlijkse bijdrage van C 6271,- excl. Ter vergelijking, buurgemeente
Coevorden draagt jaarlijks € 26.975 bij, Borger-Odoorn legt €19.300,- in.
Wij vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemee
ecretaris,

de burgemee .
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