
Vitalisering vakantieparken vraagt om integrale aandacht 

 

Tijdens het congres ‘100% Vitale Vakantieparken’ van 17 november 2022 is met de meer dan 100 

deelnemers, waaronder diverse burgemeesters en wethouders, uitvoerig over de ontwikkelingen 

rond vakantieparken in Brabant gesproken. De inspirerende inleidingen en workshops hebben laten 

zien dat er de komende jaren veel werk moet worden verzet om de meer dan 200 vakantieparken in 

Brabant vitaal te krijgen en te houden. In deze compilatiefilm is te zien hoe een aantal gemeenten 

ervaring heeft opgedaan in een vorig jaar afgerond pilotproject. 

https://www.brabant.nl/subsites/wegwijzervitalevakantieparken/praktijkverhalen-vakantieparken/pilot-

aanpak-vitale-vakantieparken 

 

 

Gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Vrije tijd en Veiligheid: “De vrijetijdseconomie is van 

groot belang voor de Brabantse economie. De provincie wil dat de verblijfsrecreatie floreert. 

Uitgangspunt is dan ook het vitaal houden van vakantieparken ten behoeve van recreatie. In 2018 

bleek uit onderzoek dat in Brabant een derde van alle vakantieparken kampt met hardnekkige 

problemen: van verloedering van het park en illegale bewoning door arbeidsmigranten tot – in 

sommige gevallen – hennepteelt, seksuele uitbuiting of handel in gestolen goederen. Met alle 

gevolgen van dien voor de leefbaarheid en veiligheid. Met de pilot ‘100% Vitale Vakantieparken, 

maandelijkse rondetafelsessies, het werkatelier en netwerkbijeenkomsten en congressen werkt de 

provincie met betrokken partijen aan de vitalisering van vakantieparken in Brabant.  

Gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte vult aan: “In die gesprekken met betrokkenen 

bleek dat de oplossing soms ook lag buiten de functie ‘recreatie’. We hebben samen met eigenaren 

en gemeenten soms ook breder kunnen kijken naar een gebied, om bijvoorbeeld te verkennen of 

met een andere bestemming de directe leefomgeving te verbeteren viel, of iets aan het 

woningentekort te doen door te bezien of de bestemming van een deel van het park, soms in 

combinatie met de omgeving, te veranderen was. Een open manier van kijken naar het geheel van de 

problematiek, opende soms deuren die voorheen niet eens gezien werden. Zo is bijvoorbeeld in het 

proces rond recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde gebleken dat recreatie hier niet meer kan en 

zijn opties onderzocht voor het park waarbij er een combinatie komt van natuur en (bijzonder) 

wonen in de natuur”. 

wegwijzer 

De provincie Noord-Brabant gaat ook in 2023 verder met het ondersteunen van gemeenten en 

ondernemers bij het vitaliseren van hun vakantieparken. De website Wegwijzer Vitale 

Vakantieparken speelt daarin een centrale rol. Het bevat naast een paar praktijkvoorbeelden een 

goed gevulde Kennisbank die regelmatig met nieuwe documenten en informatie wordt aangevuld. 

Op de site worden drie basisprincipes bij de aanpak van vakantieparken toegelicht, en zijn praktische 
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tools en publicaties te vinden om snel aan de slag te gaan. Verder zullen in de loop van dit jaar ook 

weer diverse regionale werktafels en werkateliers worden georganiseerd 

 

BAG 

Op 26 januari organiseert de provincie een BAG webinar (BAG = Bevorderen Basisadministratie 

Adressen en Gebouwen). Tijdens dit webinar voor BAG-medewerkers en anderen die meer willen 

weten over BAG, zal met studiogasten worden gesproken over wat BAG is, en waarom en hoe 

gemeenten hiermee moeten werken. De voordelen van BAG zullen zo de revue passeren. Kijk op 

Wegwijzer Vitale Vakantieparken hoe u zich voor het webinar kunt aanmelden. 

 

Ten slotte nog een aardige leestip: in Brabant Magazine van december 2022 stond dit artikel over 

Vitale Vakantieparken: https://publicaties.brabant.nl/bm49/vakantieparken 
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