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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de ‘Kadernotitie Vitale Recreatieparken De Wolden’
waarin uiteen wordt gezet welke mogelijkheden er zijn om de
recreatiefunctie op bestaande (recreatie)parken te faciliteren,
stimuleren, revitaliseren en indien nodig te transformeren naar
een ander gebruik. Per (recreatie)park worden heldere
handvaten gegeven het maken van een maatwerkplannen voor
de toekomst en de daarbij behorende rolverdeling.
De visie hierbij is een zo vitaal mogelijke recreatiesector in De
Wolden. Dat wil zeggen dat daar waar de recreatiefunctie
toekomstpotentieel heeft erop wordt ingezet de recreatiefunctie
te faciliteren, stimuleren en waar nodig revitaliseren. Daar waar
het recreatief potentieel van bestaande parken ontbreekt worden
de mogelijkheden van transformatie onderzocht.
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1.1

gevallen van onrechtmatige bewoning. Dit had de volgende
redenen:
Onvoldoende capaciteit en prioriteit;
Bewoners vonden wegen om buiten het vizier van de
gemeente blijven (inschrijven op een ander adres);

Aanleiding en doel

Aanleiding

In het voorjaar van 2016 is de discussie omtrent de aanpak van
het vraagstuk onrechtmatige bewoning op recreatieparken
opgestart. Het betreft een vraagstuk dat in de afgelopen
decennia geleidelijk aan is gegroeid tot zijn huidige omvang.
Recreatieverblijven die in eerste instantie door de eigenaar
werden verhuurd of als tweede woning werden gebruikt werden
het hoofdverblijf. De kleinere gemeentelijke organisaties van
destijds hadden onvoldoende capaciteit en prioriteit om
onrechtmatige bewoning actief te monitoren en handhaven. In
het begin van deze eeuw (2004) werden gemeenten door nieuw
rijksbeleid verplicht om onrechtmatige bewoning van
recreatieverblijven tegen te gaan en de beëindigen of onder
voorwaarden te legaliseren. De minister heeft hiervoor destijds
een peildatum gesteld: 31 oktober 2003. Degene die op deze
datum een recreatiewoning bewoonde kon in aanmerking komen
voor een persoons- en objectgebonden (gedoog) beschikking. De
gemeente De Wolden heeft het beleid van de minister om
onrechtmatige bewoning te beëindigen overgenomen en
vastgesteld. Iedereen die zich na 31 oktober 2003 gevestigd
heeft in een recreatiewoning woont hier in strijd met het
bestemmingsplan en in strijd met het vastgestelde beleid. Deze
“nieuwe” gevallen dienden te worden gehandhaafd. Alleen
wanneer er sprake is van bijzondere, tijdelijke omstandigheden
(bijvoorbeeld bij het bouwen of wachten op een nieuwe woning,
echtscheiding etc.) kan er een tijdelijke afwijking (max. 5 jaar)
van het bestemmingsplan verleend worden. Na vaststelling van
dit beleid is in de praktijk niet opgetreden tegen ‘nieuwe’

Reden om het vraagstuk op dit moment op te pakken zijn
enerzijds de speerpunten uit het collegeprogramma 2014-2018.
Het college wil met stimuleringsplanologie de kwaliteit van
recreatieparken verbeteren en de recreatie en toerismesector als
geheel versterken. Hier hoort ook bij dat in beeld wordt gebracht
hoe De Wolden wil omgaan met ‘recreatie’ parken waar veel
permanente bewoning plaatsvindt. Is handhavend optreden wel
een reële optie als het recreatieperspectief niet meer aanwezig
is? Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben daarnaast in het
collegeakkoord op hoofdlijnen 2015-2019 aangeven vanuit een
positieve grondhouding gemeenten de ruimte te bieden haalbare
plannen voor herbestemming voor te leggen als het gaat om
recreatieparken die geen recreatief toekomstperspectief hebben.
Opiniërende discussie
Op 28 april 2016 heeft de gemeenteraad op basis van de
‘Discussienotitie onrechtmatige bewoning op recreatieparken’ en
de rondetafelbijeenkomst op 14 april 2016 in Ruinen een
opiniërende discussie over de aanpak van het vraagstuk
onrechtmatige bewoning gevoerd. Tijdens deze opiniërende
discussie kwam naar voren dat alleen de aanpak/herbestemming
van parken met veel onrechtmatige bewoning en zonder
recreatiepotentieel niet los gezien kan worden van hoe het met
de gehele de recreatieparkensector in De Wolden gaat. Ook de
situatie op en het toekomstperspectief van andere
recreatieparken in de gemeente moet geïnventariseerd worden
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om erachter te komen wat deze parken nodig hebben om vitaal
en onderscheidend te blijven (speerpunt collegeprogramma).
Voor een vitale recreatiesector is het van belang dat de
gemeente recreatieondernemers die zich willen vernieuwen,
ontwikkelen en onderscheiden op een goede wijze kan faciliteren.
Hieronder puntsgewijs de rode draad van de opiniërende
discussie in april 2016.
-

-

-

-

-

-

Niet vergeten dat recreatiewoningen ook voorzien in
tijdelijke huisvesting bij crisissituaties (maatschappelijk
vraagstuk) blijven er voor deze doelgroep voldoende
woonalternatieven;
Ook voor recreatiepark De Zuiderhof moeten de
mogelijkheden voor herbestemming worden onderzocht.

Aanpak Vitalisering en herbestemming recreatieparken De
Wolden.
Met de oogst van de opiniërende raadsdiscussie is gewerkt naar
een aanpak van het vraagstuk. Op 27 oktober 2016 is de
gefaseerde ‘Aanpak Vitalisering en herbestemming
recreatieparken De Wolden’ door de raad vastgesteld. Met deze
aanpak wordt eerst de situatie op en het toekomstperspectief van
de verschillende (recreatie)parken in kaart gebracht. Vervolgens
kunnen, op basis hiervan, door de parken zelf maatwerkplannen
voor de toekomst gemaakt en uitgevoerd worden. In
onderstaande afbeelding is de aanpak schematisch weergegeven.
In bijlage 1 is het volledige raadsbesluit opgenomen.

De scenario’s ‘doorgaan met gedogen’ en ‘onrechtmatige
bewoning actief handhaven’ zijn geen optie.
Het initiatief van de uitvoering ligt bij het recreatiepark.
Een Vereniging van Eigenaren is een gesprekspartner.
Duidelijke kaders meegeven voor openbare ruimte en
bouwen.
Transformatieplannen mogen niet ten koste gaan van het
gemeentelijk woningbouwprogramma (contingenten)
Oog hebben voor verschillende belangen op
recreatieparken (bewoner/ recreant/ verhuurder)
Rekening houden met mogelijke waardestijging van
recreatieverblijven na herbestemming, hoe omgaan met
planvoordeel?
Recreatieve parken die zich kunnen/willen blijven
ontwikkelen en vernieuwen, faciliteren en helpen met
handhaving bij onrechtmatige bewoning. Het initiatief
hiervoor ligt bij de ondernemer zelf.
Nu een regeling treffen voor de parken waar permanente
bewoning een onomkeerbare vorm heeft aangenomen. In
de toekomst nieuw beleid actief handhaven anders
rechtsongelijkheid.
Het belastingstelsel m.b.t. recreatieparken onder de loep
nemen.

Afbeelding 1.1: Processchema Aanpak Recreatieparken De
Wolden
In fase 1 zijn eerst alle (recreatie)parken (parken met een
recreatieve bestemming) van De Wolden op een uniforme wijze
geschouwd door middel van een vitaliteitsonderzoek met als
uitgangspunt de recreatief-toeristische kwaliteit en
toekomstperspectief van de parken vast te stellen. Hierbij zijn
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per park aanbevelingen voor de toekomst gegeven met daarbij
een eerste inzicht in ruimtelijk-juridische consequenties van deze
aanbevelingen . Deze vitaliteitscan heeft in de periode december
2016 t/m maart 2017 plaatsgevonden, de resultaten en
aanbevelingen zijn begin april opgeleverd en gepresenteerd door
ZKA.

bijlage 2 van deze kadernotitie. De recreatieparken ontvangen
enkel hun eigen factsheet.

In afbeelding 1.2 is het vitaliteitsmodel van De Wolden
opgenomen, waarbij het aantal eenheden (huisjes) per kwadrant
is weergegeven. De parken De Wolden bevinden zich zowel in het
groene kwadrant, gele kwadrant en rode kwadrant. Dit betekent
dat er een opgave ligt om enerzijds parken terug richting het
groene kwadrant te krijgen. Anderzijds zullen een aantal parken
in het rode kwadrant getransformeerd moeten worden.

1.2

De ondernemers en contactpersonen van VvE’s zijn via een
gesprek bijgepraat over de resultaten van de vitaliteitscan en het
vervolgproces, waar deze kadernotitie de eerste stap van is.

Doel en visie

Tijdens de opiniërende en besluitvormende raadsvergaderingen
in 2016 is naar voren gekomen dat het initiatief voor het maken
en uitvoeren van maatwerkplannen voor de toekomst bij de
parken zelf zou moeten liggen. Het doel van deze kadernotitie is
het verder concreet maken van de mogelijke toekomstige
richting die een (recreatie)park in kan slaan met de resultaten en
aanbevelingen van de vitaliteitscan als basis en op welke manier
dit zou kunnen. Ieder park dient heldere handvaten te krijgen
voor het maken van een maatwerkplan.
De visie hierbij is een zo vitaal mogelijke recreatiesector in De
Wolden. Dat wil zeggen dat daar waar de recreatiefunctie
toekomstpotentieel heeft erop wordt ingezet de recreatiefunctie
te faciliteren, stimuleren en waar nodig revitaliseren. Bij het
planologisch mogelijk maken van nieuw recreatief aanbod wordt
kritisch gekeken naar de recreatieve kwaliteit en
onderscheidenheid van het initiatief: voegt het initiatief iets toe
of creëren we een nieuw vitaliteitsprobleem voor de toekomst.
Daar waar het recreatief potentieel van bestaande parken
ontbreekt worden de mogelijkheden van transformatie
onderzocht.

Afbeelding 1.2: Vitaliteitsmodel De Wolden (Bron: ZKA)
De vitaliteitsscan bestaat uit een algemeen rapport en factsheets
per (recreatie)park. Het algemeen rapport is bijgevoegd in
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1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van deze kadernotitie wordt in beeld gebracht
welke hoofdoplossingsrichtingen en bijbehorende
maatregelen/instrumenten er voorhanden zijn om enerzijds de
recreatiefunctie te faciliteren, stimuleren of revitaliseren en
anderzijds te transformeren. Dit wordt gedaan door middel van
verschillende pakketten uiteenlopend van ‘faciliteren,
revitaliseren en laten excelleren van recreatief
ondernemerschap’ tot ‘handhaven en transformeren’ . Deze
pakketten zijn toegesneden op de Drentse/Woldense situatie en
er is rekening gehouden met de instrumenten die in de praktijk al
gebruikt worden.
In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkelrichting per park aangegeven
met bijbehorende ruimtelijke en juridisch planologische
aandachtspunten. In tegenstelling tot de andere onderdelen van
deze kadernotitie worden de ontwikkelrichtingen en bijbehorende
vitaliteitscanresultaten per park, vanwege privacygevoelig
informatie niet openbaar toegankelijk gemaakt. Ieder park krijgt
alleen haar eigen deel toegestuurd.
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de rolverdeling bij
ontwikkeling en uitvoering van de maatwerkplannen en de
communicatiemomenten.
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2.

-

Pakketten

Op basis van de aanbevelingen in de vitaliteitscan zijn er een
aantal verschillende pakketten met oplossingsrichtingen,
maatregelen en instrumenten samengesteld die ingezet kunnen
worden voor een recreatiepark. Dit loopt uiteen van faciliteren en
ruimte bieden aan een recreatieondernemer tot het
transformeren van een park naar een nieuw (niet recreatief)
toekomstig gebruik.

2.1

2.1.1

-

-

Continueren bestaande inzet om
ondernemerschap te stimuleren

2.1.1.1
Gebiedssafari’s en informatiebijeenkomsten
De gemeente organiseert, al dan niet samen met de toeristische
ondernemersvereniging en/of buurgemeenten, jaarlijks
studiereizen en informatiebijeenkomsten. Doel is ondernemers te
inspireren en voorbeelden te geven om verder te vernieuwen.
Sessies voor kopgroep-bedrijven kunnen in Drents verband
ontwikkeld worden na afronding van de vitaliteitsscan Drenthe
later dit jaar.

Pakket 1 – Faciliteren, revitaliseren en laten
excelleren recreatief ondernemerschap

Dit pakket is gericht op het behoud en versterking van de
recreatiefunctie van een locatie. Hiervoor zijn de volgende
instrumenten/maatregelen denkbaar:
-

Tijdelijke bewoning van recreatiewoningen in
crisissituaties op alle parken onder strikte voorwaarden
blijven mogelijk maken.

Continueren bestaande inzet om ondernemerschap te
stimuleren:
o Gebiedsafari’s en Toeristische Cafe’s
o Collectief overleg met ondernemers
o RET á la Carte
o Stimuleringsplanologie
Voorwaarden uitbreiding/nieuwvestiging terreinen met
recreatiewoningen of stacaravans:
o Uitsluitend bedrijfsmatig geëxploiteerde terreinen
met (enige) centrale voorzieningen (bestaande eis)
o Uitsluitend marktgerichte vitale concepten
o Bij uitbreiding geen onrechtmatige bewoning op
het bestaande terrein
o Geen ruimte voor nieuwe solitaire
vakantiewoningen
Revitaliseren recreatiefunctie

2.1.1.2
Collectief overleg met ondernemers
De gemeente initieert periodiek overleg met (groepen)
recreatiebedrijven. Denk aan de ondernemersvereniging Tourist
Info De Wolden (alias ‘Gebiedspromotie Zuidwest Drenthe’) en de
Woldense bedrijven die zijn aangesloten bij de Recron.
2.1.1.3
Recreatie Expertteam (RET)
Het Recreatie Expertteam (RET) is een team waarin
uiteenlopende disciplines zijn vertegenwoordigd. Het
Recreatieschap heeft samen met de provincie dit team in het
leven geroepen. Het team kan ondernemers ondersteunen die
een (her)ontwikkelingsslag willen maken met hun
bedrijfsvoering, de financiële situatie en/of visieontwikkeling.
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2.1.2

Als een bedrijf voldoet aan de criteria wordt op maat een team
van circa vijf experts samengesteld dat zich een dagdeel over het
vraagstuk van het desbetreffende bedrijf zal buigen. Het team
kijkt dan vanuit verschillende invalshoeken naar het bedrijf of
plan en denkt mee over mogelijke toekomstscenario’s. De
ondernemer ontvangt een plan van aanpak met een aantal
concrete scenario’s en adviezen. Ook wordt een coach
toegewezen. Voor deelname betaalt de ondernemer een eigen
bijdrage van € 1.000 exclusief BTW. Voor meer informatie wordt
verwezen naar het Recreatieschap Drenthe.

Uitbreiding/nieuwvestiging recreatieterreinen
met recreatiewoningen of stacaravans

Onder planologische voorwaarden is er ruimte voor
uitbreiding/nieuwvestiging van terreinen met recreatiewoningen
of stacaravans. Daarbij gelden enkele voorwaarden:
2.1.2.1

Verplichting bedrijfsmatige exploitatie van
recreatieparken
Verruiming van het bestemmingplan om nieuwe
recreatiewoningen te realiseren is alleen mogelijk op bestaande
of nieuwe complexen met enige centrumvoorzieningen, waarbij
de nieuwe woningen en/of stacaravans bedrijfsmatig worden
geëxploiteerd. Doel van de eis van bedrijfsmatige exploitatie is
het tegengaan/voorkomen van onrechtmatige permanente
bewoning. Deze voorwaarde leggen we zowel in het
bestemmingsplan als in (anterieure) overeenkomsten met
initiatiefnemers vast.

2.1.1.4
RET á la carte
In april 2017 zijn de Provincie Drenthe en het Recreatieschap
Drenthe gestart met het programma RET á la carte. Dit
programma is bedoeld om de kwaliteit van de vrijetijdssector te
verbeteren. Ondernemers kunnen verschillende opleidingen,
trainingen en workshops volgen en gebruik maken van een
consulent. Verder kan een ondernemer gebruik maken van een
bezoek van een ‘mystery guest’ om advies te krijgen over de
klantvriendelijkheid, presentatie, uitstraling en het serviceniveau.
Ondernemers kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik
maken van het aanbod.

Onder bedrijfsmatige exploitatie wordt in dit kader verstaan het
via één bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een
zodanig beheer of exploitatie, zodat in de recreatieverblijven
daadwerkelijk recreatief gebruik plaatsvindt. Dit betekent dat
wanneer er beheer of exploitatie van de woningen en het
complex plaatsvindt, dit centraal aangestuurd moet worden via
één bedrijf, stichting of andere rechtspersoon.

2.1.1.5
Stimuleringsplanologie
Stimuleringsplanologie is gebaseerd op het principe om
recreatiebedrijven die het goed doen, planologische ruimte te
geven. In het recreatiebeleid en de beheersverordening
Buitengebied De Wolden is hiervoor reeds experimenteerruimte
opgenomen. Met deze experimenteerruimte kunnen
recreatieondernemers binnen de planologische grenzen van het
bestaande recreatiebedrijf nieuwe concepten ontwikkelen. Een
recent voorbeeld is bijvoorbeeld een boomhut.

Deze voorwaarde impliceert dat er geen ruimte is voor nieuwe
solitaire vakantiewoningen. Wel is er sprake van een marktvraag
naar luxere, meer complete B&B’s. Daarom willen we
onderzoeken of er onder planologische voorwaarden ruimte
geboden kan voor het realiseren van B&B verblijven met keuken
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(feitelijk vakantiewoningen) op een erf en verbonden aan een
agrarische of woonbestemming.

daarentegen wel recreatief toekomstpotentieel door bijvoorbeeld
een goede ligging, mogelijkheden voor uitbreiding etc. Door de
aanwezigheid van ‘oude’ incourante recreatiebebouwing mogelijk combinatie met permanente bewoning – lukt het niet
altijd om een partij te vinden die bereid is het risico te nemen en
opnieuw te investeren in de recreatiefunctie van de locatie

2.1.2.2
Marktgerichte vitale concepten
Er is uitsluitend ruimte voor marktgerichte concepten. Dit wordt
getoetst op basis van de onderbouwing van de economische
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

Voor dergelijke situaties is het denkbaar via een korte-/lange
termijn oplossing voor de huidige of nieuwe
ondernemer/ontwikkelaar een hefboom te creëren. Een
voorbeeld hiervan kan zijn het via een tijdelijke
omgevingsvergunning tijdelijk toestaan van ander gebruik. In
Nederland zijn voorbeelden van parken waar voor een bepaalde
periode permanente bewoning door specifieke doelgroepen wordt
mogelijk gemaakt (bijvoorbeeld arbeidsmigranten, onlangs
gescheiden mensen met behoefte aan snel beschikbare
woonruimte, statushouders). De ondernemer/ontwikkelaar kan
met dit tijdelijk gebruik financien genereren voor sanering van de
bestaande situatie en ontwikkeling van een nieuwe
marktconforme recreatieformule.

Uit de onderbouwing moet blijken of er voldoende markt is voor
het ontwikkelen van het bedrijf of de beoogde uitbreiding. Ook
moet het plan een exploitatieopzet en strategisch meerjarenplan
bevatten waaruit blijkt dat het bedrijf een gezonde exploitatie
voor de lange termijn (minimaal 5-10 jaar) laat zien. Daarnaast
moet uit het meerjarenplan blijken met welke maatregelen de
doelstellingen bereikt zullen worden en welke stappen genomen
worden om de continuïteit te waarborgen. Een meerjarenplan
voor het recreatiebedrijf dwingt een ondernemer om keuzes te
maken met betrekking tot marktgerichte mogelijkheden en
investeringen. Dit werkt tevens verhelderend voor medewerkers
van het recreatiebedrijf, financiers en de overheid.

Om dit mogelijk te maken zijn de volgende zaken van belang:
Voldoende zekerheidstelling investering in recreatieve
toekomst bij korte/lange termijn constructie naar
recreatieve toekomst
Woningbouwprogrammering i.r.t. doelgroep en
tijdelijkheid;
Omgevingsaspecten.

2.1.2.3

Bij uitbreiding geen onrechtmatige bewoning op het
bestaande terrein
Wanneer een ondernemer zijn bedrijf wil uitbreiden met een
terrein met recreatiewoningen dient eventuele onrechtmatige
bewoning van bestaande recreatiewoningen en stacaravans te
zijn beëindigd.

2.1.3

Revitalisering van recreatiefunctie

Recreatieparken kunnen op dit moment vanwege
omstandigheden niet voldoende recreatieve kwaliteit hebben en
geen/minimale recreatieve bezetting hebben. Het park heeft
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2.1.4

Tijdelijke bewoning van recreatiewoningen in
crisissituaties op alle parken onder strikte
voorwaarden blijven mogelijk maken.

-

In het bestemmingsplan/de beheersverordening is vastgelegd dat
permanente bewoning van recreatieverblijven niet is toegestaan.
Hierop zijn momenteel twee uitzonderingen:
-

Iemand beschikt over een persoonsgebonden
gedoogbeschikking: de gemeente heeft zich aangesloten bij
het Rijksbeleid ten aanzien van permanente bewoning. Kern
van dit beleid is dat personen die zich voor de peildatum 31
oktober 2003 hebben ingeschreven op een recreatief adres of
die andere objectieve bewijsvoering van bewoning van een
recreatiewoning kon overleggen, een gedoogbeschikking
hebben kunnen aanvragen.

-

Iemand beschikt over een tijdelijke omgevingsvergunning. De
gemeente verstrekt incidenteel een omgevingsvergunning
voor afwijken van het bestemmingsplan voor tijdelijke
bewoning van recreatiewoningen. Het gaat dan om
noodgevallen, waarbij de aanvrager kan aantonen:
o niet direct in aanmerking te kunnen komen voor
een andere vorm van huisvesting en;
o dat de bewoning van tijdelijke aard is.

-

huurwoningen vanwege hoge kosten en beperkte en
onvoldoende snelle beschikbaarheid in veel gevallen geen
optie zijn;
mensen aan een kern of gemeente gebonden zijn
vanwege werk en kinderen, een beschikbare
recreatiewoning is vaak in de buurt te vinden;
het realiseren van een extra buffer in de reguliere
crisisopvang is qua exploitatie niet haalbaar.

Voorgesteld wordt het verlenen van tijdelijke
omgevingsvergunningen in crisissituaties onder de volgende
voorwaarden op alle recreatieparken te blijven mogelijk maken:
de noodzaak en tijdelijkheid worden aangetoond;
maximaal 1 jaar (eventueel verlengen indien noodzakelijk
i.o.m. betrokken partijen);
het percentage tijdelijk bewoonde recreatieobjecten
bedraagt maximaal 10%;
strikte handhaving, waar mogelijk in nauwe
samenwerking met beheerder/ondernemer;
Op deze wijze blijft het aandeel tijdelijke bewoning op
recreatieparken klein en wordt gereguleerd en kan deze niet
stilzwijgend overgaan in permanente bewoning, waarmee de
toeristische kwaliteit van het betreffende park kan worden
aangetast. Uiteindelijk ligt de beslissing om recreatiewoningen
beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting bij de
ondernemer/eigenaar zelf.

Bij voorgenoemde tijdelijke situaties gaat het in een aantal
gevallen om crisisopvang (echtscheiding, huiselijk geweld,
woningnood door brand etc). Het komt voor dat de reguliere
crisisopvang vol is, in dat geval wordt in veel gevallen
uitgeweken naar recreatiewoningen. Dit zijn ideale objecten
omdat:

2.2

Pakket 2 – Handhaven

Dit pakket is gericht op het handhaven op recreatieparken of
voormalige recreatieparken. Hierbij kan gedacht worden aan
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handhaving van onrechtmatige bewoning of de wettelijke
ondergrens van bouwkwaliteit. Een mogelijkheid hiervoor is
handhaven in provinciaal/regionaal kader.

toekomstperspectief. Er zijn diverse transformatiemogelijkheden
denkbaar zoals wonen, pauzewoningen, zorg-wonen, huisvesting
arbeidsmigranten, natuurontwikkeling, een ruimte-voor-ruimteregeling of een combinatie hiervan. Om hiertoe te komen is het
van belang dat er een gedragen transformatieplan wordt
gemaakt. Hieronder wordt eerst ingegaan op het
transformatieplan om vervolgens kort in te gaan de diverse
transformatieopties.

2.2.1 Handhaven in provinciaal/regionaal kader
Naast het stimuleren van de recreatiefunctie is het ook
noodzakelijk om samen met de ondernemer te handhaven op
onrechtmatige bewoning op het recreatiepark en de wettelijke
ondergrens van bouwkwaliteit. De gemeente kan dit aanvankelijk
zelfstandig aanpakken, maar het is aan te bevelen om richting de
toekomst de handhaving op provinciaal/regionaal niveau vorm te
geven. Met een dergelijke samenwerking kan een specifieke
eenheid voor handhaving op recreatieterreinen gevormd worden
met specifieke kennis van het onrechtmatige bewoning
vraagstuk. Strafrechtelijk dan wel bestuurlijk optreden tegen
oneigenlijk gebruik en veiligheids- en leefbaarheidsproblemen op
recreatieterreinen vergen een intensieve (keten)samenwerking
tussen (opsporings)instanties en de gemeentelijke organisatie.

2.3.1 Transformatieplan
Om de haalbaarheid van een transformatie naar een andere
functie inzichtelijk te krijgen kunnen ondernemers/VVE’s in
overleg met de gemeente een transformatieplan te maken. In
een transformatieplan moeten in ieder geval de volgende cruciale
juridisch/planologische onderdelen aan bod komen worden:
Onderdelen transformatieplan
Beschrijving van de huidige organisatievorm van het park,
inclusief het participatiepercentage (is iedereen
aangesloten bij VVE)
Beschrijving huidige bestemming
Beschrijving huidige gebruik
Beschrijven van de nieuwe bestemmingsfunctie(s) voor
het park dan wel de individuele woningen, voorzien van
een gefundeerde onderbouwing van marktruimte (bij
transformatie naar wonen is een behoefte onderbouwing
van de ladder duurzame verstedelijking aan de orde).
Een conceptbeschrijving van de gewenste situatie
(inclusief aandacht voor sociale cohesie en veiligheid) en
een beeldkwaliteitsplan (inclusief de toekomstige
bouwmogelijkheden op het park)

Zoals uit het bovenstaande blijkt is er op dit moment nog geen
regionaal georganiseerde handhaving op het gebied van
onrechtmatige bewoning en veiligheids- en
leefbaarheidsproblemen. Op dit moment wordt in het kader van
het programma Vitale Vakantieparken Drenthe wordt onder
leiding van de provincie Drenthe samen met de andere Drentse
gemeenten gewerkt aan de totstandkoming hiervan.

2.3

Pakket 3 - Transformeren

Dit pakket is gericht op het transformeren van voormalige
recreatieterreinen zonder toeristische kwaliteit en
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-

-

-

Beschrijving van de gevolgen voor het strategisch
woningbouwbeheer van de gemeente en regio.
Uitvoering van een planologische haalbaarheidscan: wat is
het effect van de beoogde transformatie op functies in de
directe omgeving bijvoorbeeld m.b.t. natuur (Natura 2000
gebied en Natuur Netwerk Nederland gebied), omliggende
agrarische bedrijven etc. En andersom welke effecten
hebben functies in de omgeving op de beoogde
transformatie bijvoorbeeld wegverkeerslawaai, geur van
veehouderijen etc. Indien van toepassing kunnen er
voorstellen worden gedaan hoe eventuele belemmeringen
kunnen worden opgelost.
Beschrijving en onderbouwing hoe in toekomstige situatie
wordt omgegaan met zaken als: bouwbesluit,
brandveiligheid, riolering, afvalinzameling, eigendom en
beheer openbare ruimte.
Beschrijving toekomstige rol VVE
Financiële paragraaf (waaronder verevening/baatafroming
bij transformatie naar wonen zie ook paragraaf 2.3.1.1)
Procesbeschrijving van totstandkoming transformatieplan
en het draagvlak voor het transformatieplan binnen het
park (ook van recreatieve gebruikers).

2.3.2.1
Wonen/Buurtschap
Het transformeren van een recreatiepark naar een
opzichzelfstaande woonwijk, buurtschap of minidorp met
voldoende ruimtelijke- en woonkwaliteit. De voormalige
recreatiewoningen krijgen een woonbestemming met bij de
locatie passende bouwmogelijkheden. De woonverblijven moeten
voldoen of gaan voldoen aan de bouwbesluiteisen voor bestaande
woningen. De openbare ruimte moet indien nodig geschikt
gemaakt worden voor toegang van hulpdiensten en de
vuilniswagen. Over praktische zaken als beheer openbare ruimte,
afvalinzameling, riolering worden tussen gemeente en VVE
afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten.
Verevening/Baatafroming
Op dit moment wordt in samenwerking met andere Drentse
gemeenten en de provincie Drenthe onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om eventueel optredende waardestijgingen als
gevolg van transformatie geheel of ten dele af te romen ten bate
van het maatschappelijk belang: de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij
zal rekening gehouden worden met plankosten die met de
transformatie gemoeid gaan. De afgeroomde baten kunnen
geïnvesteerd worden op het desbetreffende park zelf of elders in
de gemeente.

2.3.2 Transformatiemogelijkheden
Het voorgaande betekend dat parken die kunnen/willen
transformeren naar een woonfunctie met planvorming moeten
wachten, totdat er meer duidelijkheid bestaat over de
mogelijkheid van verevening/baatafroming. De planning is dat
hier in het najaar van 2017/voorjaar 2018 meer duidelijkheid
over bestaat.

Wanneer herontwikkeling of revitalisering naar een goed
functionerend recreatiepark door lage kwaliteit, het ontbreken
van perspectief en versnipperde eigendomsverhoudingen niet
meer realistisch wordt geacht is transformatie een te
onderzoeken optie. Hieronder zijn een aantal mogelijke
transformatieopties in beeld gebracht gerangschikt naar
haalbaarheid:
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Om transformatie van recreatie naar wonen mogelijk te maken
zijn verder de volgende zaken van belang:
Eventuele effecten op woningbouwprogrammering;
Draagvlak binnen het park;
Omgevingsaspecten.

van bepaalde voorzieningen, voor elkaar zorgen, maar wel ieder
een zelfstandige woonruimte. sommige voormalige
recreatieparken lenen zich door hun kleinschalige opzet en
aanwezigheid van voorzieningengebouwen uitstekend voor het
concept gemeenschappelijk wonen. Om dit mogelijk te maken
zijn de volgende zaken van belang:
Woningbouwprogrammering i.r.t. zorgdoelgroep;
Omgevingsaspecten.

2.3.2.2
Pauzewoningen
In de maatschappij is om uiteenlopende redenen een bepaalde
behoefte aan snel beschikbare tijdelijke woonruimte. In de
praktijk wordt deze tijdelijke woonruimte in veel gevallen
gevonden op (recreatie)parken. Bij het zoeken naar
transformatiemogelijkheden van parken of delen hiervan zonder
recreatief toekomstpotentieel kan ook een toekomstig gebruik als
tijdelijke woonlocatie onderzocht worden. Het voordeel hiervan is
dat er een locatie voorhanden is waar mensen met een tijdelijke
woonbehoefte terecht kunnen, de gemeente kan deze mensen
hier naartoe verwijzen. Meewerken aan tijdelijke bewoning op
functionerende recreatieparken en handhaving van deze
tijdelijkheid is hiermee niet meer aan de orde, waardoor de kans
op afglijden van een park naar permanent wonen wordt
verkleind. Een dergelijk plan zal afgestemd moeten worden met
de gemeentelijke woningbouwplanning. Om dit mogelijk te
maken zijn de volgende zaken van belang:
Eventuele effecten op woningbouwprogrammering i.r.t.
doelgroep en tijdelijkheid;
Draagvlak binnen het park;
Omgevingsaspecten.

2.3.2.4

Huisvesting arbeidsmigranten (short-stay
tot 4
mnd of mid-stay
4 tot 9 mnd)
Arbeidsmigranten of uitzendbureaus die werken met
arbeidsmigranten zijn in Nederland op zoek naar tijdelijke
woonruimte. Afhankelijk van het soort arbeid (bijvoorbeeld een
tijdelijke klus of seizoensarbeid) kan de duur kort (tot 4
maanden) tot middellang (4 tot 9 maanden) zijn. Een voormalig
recreatiepark/voormalige recreatiewoningen lenen zich vanwege
relatief goedkope en snel beschikbare accommodaties voor dit
soort huisvestingsvraagstukken. Dit instrument is ook goed te
gebruiken als een snelle en tijdelijke oplossing voor een
ondernemer om weer financiën te genereren. Met deze financiën
kan weer geïnvesteerd worden in revitalisering van de
recreatiefunctie of ontwikkeling van een gewenste nieuwe
permanente functie op de lange termijn (hefboomeffect). Om dit
mogelijk te maken zijn de volgende zaken van belang:
Voldoende zekerheidstelling investering in recreatieve
toekomst bij korte/lange termijn constructie naar
recreatieve toekomst
Woningbouwprogrammering i.r.t. doelgroep en
tijdelijkheid;
Omgevingsaspecten.

2.3.2.3
Zorg-wonen
In de maatschappij is bij verschillende doelgroepen (waaronder
ouderen) een bepaalde behoefte aan gemeenschappelijk wonen.
Dit wil zeggen dichtbij elkaar wonen, gezamenlijk gebruik maken
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2.3.2.5
Natuurontwikkeling
Naast transformatie van bestaand vastgoed naar een andere
functie kan de bebouwing ook gesloopt worden ten behoeve van
natuurontwikkeling. De eigenaar(en) zullen hiervoor op passende
wijze gecompenseerd moeten worden (bijvoorbeeld een
saneringsregeling in combinatie met tijdelijke
gebruiksmogelijkheden of bouwkavel op een alternatieve locatie).
Dit instrument kan een optie zijn bij een situatie waar vanwege
de specifieke ligging een transformatie niet mogelijke of
wenselijk is of waar de eigenaar of eigenaren niet meer wensen
te investering het vastgoed en/of de locatie. Om dit mogelijk te
maken zijn de volgende zaken van belang:
voldoende grote financiële prikkel voor deelname;
woningbouwprogrammering;
ruil-/herverkaveling;
draagvlak binnen het park;
omgevingsaspecten.

-

2.3.2.6
Ruimte-voor-ruimte-voormalige recreatieparken
Bij transformatie van een (recreatie)park kan ook gedacht
worden aan een gehele of gedeeltelijke herontwikkeling van de
locatie door middel van een ruimte-voor-ruimteregeling met
gesloten beurs. In ruil voor de sloop van een bepaald oppervlak
aan voormalig recreatieve bebouwing, mogen op dezelfde locatie
één of meer wonen gerealiseerd worden. Op deze wijze kan een
volledig nieuw woonensemble met ruimtelijke kwaliteit (parken
liggen over het algemeen op mooie locaties in het groen)
ontwikkeld worden. Om dit mogelijk te maken zijn de volgende
zaken van belang:
voldoende grote financiële prikkel voor deelname;
woningbouwprogrammering;
ruil-/herverkaveling;
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draagvlak binnen het park;
omgevingsaspecten.

3.

Ontwikkelrichting per park

Park

In dit onderdeel wordt per (recreatie)park aangeven welke van
de in hoofdstuk 2 beschreven maatregelpakketten, gelet op het
uit de vitaliteitscan naar voren gekomen recreatief
toekomstperspectief, van toepassing zijn. Verder wordt op
hoofdlijnen ingegaan op de ruimtelijke en andere
randvoorwaarden/aandachtspunten voor het mogelijke
toekomstige gebruik van de locatie.

Van Harte

Openbaarheid
In tegenstelling tot de andere onderdelen van deze kadernotitie
zijn de ontwikkelrichtingen en bijbehorende vitaliteitscanresultaten per park, vanwege privacygevoelige informatie niet
openbaar inzichtelijk gemaakt. Ieder park krijgt alleen haar eigen
deel separaat toegestuurd. Wel wordt hiernaast een overzicht
gegeven van de voorgestelde toekomstrichting per park.

Pakket
1*
x

Pakket
2*
x

Oshaar

x

x

Klein Zwitserland

x

x

Lanka

x

x

Westerbergen

x

x

Marke van Ruinen

x

x

MarterhaarVorstenburg
Koekangerveldweg
Nolderwoud

x

x

Pakket
3*

x

x

x

De Larix

x

x

‘t Heuveltje

x

x

Zuiderhof

x

x

Marterhaar

x

x

Pakket 1: Faciliteren, revitaliseren en laten excelleren recreatief
ondernemerschap
Pakket 2: Handhaven
Pakket 3: Transformeren
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4.

Uitvoering, participatie en
communicatie
-

4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de beoogde toekomstige
ontwikkelrichtingen en bijbehorende randvoorwaarden voor de
maatwerkplannen. Voor het maken en uitvoeren van deze
maatwerkplannen zijn - afhankelijk van de parksituatie middelen (tijd, kennis, financiën) en draagvlak noodzakelijk.
Hieronder wordt nader ingegaan op de rolverdeling bij
ontwikkeling en uitvoering van de maatwerkplannen en de
communicatiemomenten.

verevening/baatafroming verder onderzoekt op
haalbaarheid en de parken hierover te zijner tijd
informeert;
de mogelijkheid van handhaving op onrechtmatige
bewoning en veiligheids- en leefbaarheidsproblemen op
recreatieterreinen in regionaal verband wordt onderzocht
en hiervoor op budget beschikbaar wordt gesteld.

4.3 Communicatie
Nadat de kadernotitie in het college van burgemeester en
wethouders is vastgesteld en voordat de kadernotitie in de
gemeenteraad wordt behandeld, wordt deze kadernotitie in het
kader van inspraak zes weken ter visie gelegd. Hierbij zal het
algemene deel (hoofdstukken 1, 2 en 4) voor één ieder
raadpleegbaar zijn. De betreffende ondernemers, beheerders,
eigenaren en VvE’s ontvangen vanwege mogelijk
privacygevoelige informatie alleen de paragraaf uit Hoofdstuk 3
die betrekking heeft op hun park. Gedurende deze inspraakperiode is het mogelijk een inspraakreactie in te sturen of een
afspraak te maken voor een gesprek met de projectleider van
gemeente. De ter inzagelegging wordt kenbaar gemaakt via de
huis-aan-huis krant en website.

4.2 Uitvoering, middelen en participatie
De gemeenteraad heeft in haar vergaderingen van april en
oktober 2016 uitgesproken en besloten dat het initiatief voor en
de uitvoering van maatwerkplannen bij de parken zelf ligt. Het
voorstel is daarom de organisatie van middelen en draagvlak
waar mogelijk aan de parken zelf over te laten, maar als
gemeente wel een duidelijke faciliterende en waar nodig procesbegeleidende rol te pakken. Dit houdt in dat:
er voor de parken één vast aanspreekpunt is binnen de
gemeente in de vorm van een procesbegeleider (1 fte);
daar waar de gemeente een taak heeft (bijvoorbeeld het
beoordelen van planologische haalbaarheid, het voeren
van een bestemmingsplanprocedure, het verlenen van
vergunningen, het sluiten van overeenkomsten etc.) deze
wordt vlot opgepakt;
de gemeente samen met andere Drentse gemeenten en
de provincie de mogelijkheden van

Na vaststelling van de kadernotitie door de gemeenteraad
worden de parken schriftelijk en persoonlijk geïnformeerd over
de definitieve ontwikkelrichting(en) van het park en krijgen ze de
handvaten voor het maatwerkplan aangeboden. Tijdens deze
gesprekken komen in ieder geval de volgende zaken aan bod:
De rolverdeling park /gemeente en het aanspreekpunt
binnen de gemeente
de binnen het park aanwezige kennis, kunde en draagvlak
om te komen tot een maatwerkplan.
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Bijlagen
Bijlage 1

Raadsbesluit aanpak vitaliseren en herbestemming
recreatieparken De Wolden

Bijlage 2

Vitaliteitscan rapportage
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