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In de Statenbrief worden in het 

kader van ondermijnende 

criminaliteit ook de vakantieparken 

als aandachtsgebied toegelicht. Een 

eerste scan is inmiddels uitgevoerd. 

De provincie Gelderland heeft, met 

steun van het ministerie van BZK, 

onlangs besloten dat stacaravans en 

huisjes op vakantieparken een eigen 

adres krijgen. Daarmee hoopt de 

provincie enerzijds misstanden beter 

aan te kunnen pakken, aangezien 

een huisnummer helpt bij het 

vindbaar maken van dubieuze zaken 

of personen. Anderzijds is het 

toekennen van een adres ook een 

oplossing voor kwetsbare mensen, 

die noodgedwongen (tijdelijk) in een 

stacaravan of vakantiewoning 

terecht komen. Wie niet 

geregistreerd staat in een gemeente, 

kan immers geen hulp krijgen. 

Zien GS (in samenwerking met 

gemeenten en partners) kansen om 

de Gelderse aanpak ook voor de 

vakantieparken in onze provincie te 

realiseren?

De eerste scan heeft opgeleverd dat er m.b.t. het zicht op 

ondermijning op vakantieparken nog veel witte vlekken 

zijn. Een eerste stap voor een vervolgaanpak zal zijn om de 

aard en omvang van de problematiek beter in kaart te 

brengen. Het registreren van recreatieobjecten in de 

basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) kan daar 

inderdaad een goede eerste stap in zijn. 

Momenteel wordt in IPO-verband gewerkt aan een 

landelijke actie-agenda Vakantieparken 2021 – 2022. 

Binnen deze actie-agenda is de registratie van 

recreatieobjecten als actiepunt benoemd. Wij zijn positief 

over het initiatief van een nieuwe landelijke aanpak en 

overwegen, na besluitvorming in IPO,  aansluiting bij dit 

specifieke actiepunt. Voor de potentiële Utrechtse 

invulling van dit project hechten wij daarbij aan een goede 

en tijdige communicatie met alle betrokken partners. 

Parallel aan de landelijke actie-agenda wordt in onze 

provincie gewerkt aan een vervolgaanpak van 

recreatieparken door Bureau Ruimte en Vrije Tijd. 

Gedeputeerde Schaddelee heeft namens Gedeputeerde 

Staten zitting in de bestuurlijke stuurgroep die hiervoor is 

geformeerd. 


