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Actieprogramma Vitale Vakantie Parken Drenthe - REX programma

Geachte leden van de raad,
Zoals bij u bekend, participeren we als Coevorden in het actieprogramma Vitale Vakantie Parken
Drenthe(VVP Drenthe). Op dit moment werken we hard aan een programmacontract en uitvoeringsplan,
waarover we u na de zomer informeren. Daarin beschrijven wij op welke wijze we in Coevorden invulling
geven aan onze opgave, Vitale Vakantieparken Coevorden. Parallel worden in provinciaal verband, samen
met de andere Drentse gemeenten, de provincie, Recron en Recreatischap Drenthe, gezamenlijk
ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt, waarvan het Recreatie Excellentie Programma er één is.
Met deze brief informeren wij u dat per 1 juli 2020 gestart wordt met dit REX-programma als instrument
binnen de excellentie strategie van de aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe. De excellentie strategie is
één van de pijlers binnen het actieprogramma en richt zich op ondernemers die zich willen door
ontwikkelen in de recreatieve functie en willen excelleren.
Vitale Vakantieparken
De provincie Drenthe, alle Drentse gemeenten, het Recreatieschap Drenthe (RSD) en de RECRON hebben
de gezamenlijke opgave voor de Drentse vakantieparken op 7 december 2017 vastgelegd in het
convenant 'Aanpak Vitale vakantieparken Drenthe 2018-2024, nu samen aan de slag voor later'.
Eind augustus 2018 hebben wij u per brief geïnformeerd over het Actieprogramma VVP Drenthe en de
deelname van Coevorden hierin. In de programmabegroting 2019 heeft u de gemeentelijke bijdrage voor
2019, 2020 en 2021 voor het Actieprogramma VVP beschikbaar gesteld.
In het Actieprogramma VVP Drenthe is de ambitie voor de verblijfsrecreatiesector verwoord voor 2023:
"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."
Twee strategieën
Om deze ambitie te realiseren werken we binnen VVP aan twee strategieën: excellentiestrategie en
transformatiestrategie (transformatie naar een andere bestemming). Voor Coevorden hebben we daar
een derde strategie aan toegevoegd: terug naar recreatie-strategie voor parken die wel een volledige
recreatiebestemming hebben, maar hier in de praktijk gedeeltelijk van wegglijden.
Voor de excellentiestrategie

is het Recreatie Excellentie programma (REX-programma) opgesteld.

REX-programma
Het REX-programma is bedoeld voor bestaande vitale vakantieparken (MKB) en nieuw te vestigen
vakantieparken in Drenthe, die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese
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programma. De gemeente Coevorden adviseert op basis van de richtlijnen of de ondernemer in
aanmerking komt voor deelname aan het REX-programma. Ondernemers ontwikkelen een
parkprojectplan gericht op kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid. Voor de uitvoering van deze
plannen kan in het kader van het REX-programma een financiële bijdrage worden verleend.
Wij hebben daarom als college ingestemd met het REX-programma als instrument binnen het programma
Vitale Vakantieparken Drenthe. Wij verwachten dat een aantal parken in Coevorden aan de criteria
voldoen en zij zullen gestimuleerd worden deel te nemen aan het REX- programma.
Start programma
De start van het REX-programma vindt plaats in een bijzondere tijd waarin de corona crisis een grote
impact heeft op de VTE sector. Het REX-programma staat echter niet op zichzelf en maakt onderdeel uit
van een bredere aanpak gericht op het ondersteunen van het herstel van de sector. Met het REXprogramma wordt in Drenthe een bredere kopgroep van topondernemers en ondernemingen gecreëerd,
die als aanjager fungeert voor het middensegment. Deze inspirerende koplopers in hun segment zullen
met de ondersteuning vanuit het REX-programma de positionering van Drenthe als toeristische
topbestemming versterken.
Via 'Ik ben Drents Ondernemer' wordt informatie en advies verstrekt aan ondernemers. De provincie
Drenthe werkt daarnaast samen met Recreatieschap Drenthe, ondernemers, brancheverenigingen,
Marketing Drenthe, taskforce VVP en IBDO aan een Drents herstelplan VTE. Hierbij is oog voor zowel de
impact van de crisis op korte als lange termijn en werken we aan maatregelen waarmee we de sector
effectief kunnen ondersteunen, aanvullend op de maatregelen die de gemeenten en het Rijk hierin
bieden. Daaruit voortvloeiend is op 29 mei 2020 het 'Snelloket Covid-19 voor de vrijetijdssector in
Drenthe' geopend waarmee ondernemers in de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een
subsidie kunnen aanvragen voor het treffen van l,S meter- maatregelen in verband met de coronacrisis.
Ook is Marketing Drenthe, toen de tijd daarvoor rijp was, gestart met een campagne gericht op het
aantrekken van binnenlandse toeristen naar Drenthe.
Het programma VVP is tenslotte voornemens om vanaf 2021 een Recreatie Expert Team (RET VVP) te
starten specifiek gericht op ondernemers in de verblijfsrecreatie. Het RET VVP is een multidisciplinair
adviesteam dat zich zal richten op advisering en coaching van ondernemers in het midden segment.
Middelen voor het REX-programma
Binnen de begroting van VVP Drenthe is voor de gehele programma-periode € 3,8 mln. gereserveerd voor
de excellentie strategie. Hierbinnen wordt € l,S mln. gereserveerd voor het REX-programma. Op basis
van het uitgangspunt dat de bijdrage vanuit het REX-programma maximaal 1/3 van de totale investering
bedraagt, zal indien de totale beschikbare middelen voor het REX-programma benut worden, tenminste €
4,5 miljoen geïnvesteerd worden in de sector.
Subsidie vanuit het REX-programma wordt alleen verstrekt op basis van een parkprojectplan dat door de
ondernemer wordt opgesteld. Subsidie kan worden verstrekt voor kosten voor fysieke investeringen en
voor kosten van advies/expertise en begeleiding ter ondersteuning van de uitvoering van de plannen.
Fysieke investeringen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van VVP en bevatten de
volgende elementen:
1.
Kwaliteitsverbetering: met de parkprojectplannen wordt een kwaliteitsimpuis gegeven aan de
gastbeleving passend bij de identiteit van Drenthe. Het parkprojectplan bevat een totaalconcept
voor de toekomst van het park.
2.
Innovatie: het concept, product en/of dienst is nieuw voor Drenthe en is onderscheidend in
Nederland. Ondernemers worden uitgedaagd om nieuwe en vernieuwende concepten en
ontwerpen aan te dragen. Innovatief kan betrekking hebben op het gehele concept of op een
onderdeel van het totale plan.
3.
Duurzaamheid: bij de ontwikkeling van de parkprojectplannen wordt rekening gehouden met de
opgaaf die in Drenthe bestaat ten aanzien van de energietransitie en de noodzaak tot het
verkleinen/verlagen van de carbon footprint/C02-uitstoot van het vakantiepark. Daar waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande grondstoffen (circulariteit).

Werkwijze
De werkwijze van het REX-programma is zo ingericht dat maximaal maatwerk mogelijk is. Dit sluit aan
bij het vertrekpunt van de excellentiestrategie van VVP, waarmee we gericht inzetten op de ontwikkeling
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binnenlandse en/of Europese top binnen hun segment.
Het REX-programma is dan ook geen generieke subsidieregeling, maar een programma waarbinnen
incidentele subsidie wordt verstrekt. Vanuit de Taskforce VVP Drenthe worden deelnemende ondernemers
actief ondersteund in hun ambitie voor kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid, bijvoorbeeld
door organisatie van workshops.
De beoordeling van een ingediend park-projectplan wordt door de betreffende gemeente en de Taskforce
gedaan. Het park-projectplan wordt door de Taskforce met instemming van gemeente en ondernemer
voorgelegd aan de Stuurgroep VVP. De Stuurgroep VVP beoordeelt of het ingediende park-projectplan
voldoet aan de doelen van het REX-programma en maakt een integrale afweging. Op basis hiervan geeft
de Stuurgroep een advies aan GS van Drenthe. Het advies van de Stuurgroep wordt voorgelegd aan GS.
Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen GS gemotiveerd afwijken van dit advies. Bij een positief
besluit dient de ondernemer een (incidentele) subsidieaanvraag in bij de provincie op basis van het
bijbehorende park-projectplan.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden

de burgemeester

