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Ondernemer: ‘wij willen 
onze bedrijfsvisie op 
papier zetten. Help ons 
daarbij’
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VvE: “Help ons beargumenteren 
dat er permanent gewoond mag 
worden op ons park”
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Gemeente : “stel een 
diagnose en maak een 
plan. Anders is het 
einde oefening”
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Gemeente: “een gebieds-
ontwikkeling is nodig. Niet alleen 
revitaliseren van dit park.”
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Wie zullen we overnemen?
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Vitaliteit Drenthe
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Deelsegmenten Drenthe

Parken Capaciteit



Ambitie VVP Drenthe

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 miljoen 
meer besteden en circa 1.000 banen (700 FTE) extra genereren in 
Drenthe dan in 2017. 



Vitaliteitsonderzoek Convenant Kwartier maken
Uitvoeren actie-
Programma VVP

2017 2017 2018 2018 - 2024 

Passagiers aan boord Bagage & brandstof Taxiën naar startbaan Vaart maken & opstijgen
• Besluitvorming
• Taskforce organisatie

inrichten
• Gemeentelijke capaciteit 

en uitvoeringsagenda’s 
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• Gemeenten en parken 
gaan aan de slag

• In iedere gemeente een 
coördinator als 
aanspreek-punt

• Taskforce: ondersteunt en 
adviseert gemeenten en 
parken als een ‘vliegende 
brigade’ bij excelleren en 
transformeren
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Strategieën: transformatie



Transformatie: 

Wat? 

Een nieuwe functie of bestemming vinden voor parken zonder 
recreatieve toekomst

Waarom? 

Ze verdwijnen niet vanzelf….



Transformatie: 

Doel? 

• Duidelijkheid voor niet-vitale parken (leidt tot beweging en 
investering) 

• Kwaliteit verbeteren

• De markt opschonen 



Transformatie: 

Naar wat? 

• Maatwerk: geen enkele situatie is hetzelfde

• Zoveel parken, zoveel verhalen

• Integraal: één park, één plan



Transformatie: 

Hoe? 

• Gezond verstand, ervaringen elders en inzet instrumenten:

- transformatieladder

- transformatieplan

- financiële instrumenten

- ???

• Maar ook pionieren!



Transformatie: 

Wie? 

• Gemeenten

• Ondernemers/eigenaren

• Taskforce

• Provincie

• RECRON, Recreatieschap
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Transformatie: 

… en vooral:

• Geen deel,- schijn- of korte termijnoplossingen

• Haalbare en gedragen plannen

• Vanuit een nuchtere, Drentse benadering: 

erken dat voor sommige parken een 

andere toekomst gezocht moet worden
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Transformatie: 

• Wat vindt u er van?

• Waar heeft u behoefte aan?

• Twee stellingen en een vraag… 
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Stelling 1:

Omdat de markt het niet zelf oplost is het een goede 
zaak dat overheid en ondernemer/eigenaren 
gezamenlijk een alternatief voor niet-vitale parken 
zoeken.

Eens
Oneens



Stelling 2:

Op voorhand zijn er geen beperkingen: ieder haalbaar 
en gedragen transformatieplan moet mogelijk zijn.

Eens

Oneens
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Vraag:

Wie/wat heeft u nodig om te kunnen transformeren?
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En nu: !!

• Voor een vitaal aanbod van verblijfsrecreatie in Drenthe.

• Voor een realistische toekomst voor parken zonder recreatief 
perspectief. 
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