
 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 04-02-2020 
 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over camping Anloo en het programma Vitale vakantieparken. 
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
De SP heeft vragen naar aanleiding van de recente nieuwsberichten over de zeer slechte 
omstandigheden op camping Anloo. Omdat we in Drenthe sinds 2018 flink* investeren in het 
programma Vitale vakantieparken 2018-2024 (VVP), waarbij een van de twee strategieën de 
transformatie van niet-vitale parken is, vragen we ons af hoe deze mensonterende toestanden juist in 
Drenthe kunnen gebeuren. De belofte bij de transformatie was namelijk dat de achterliggende sociale 
problematiek op de parken aangepakt wordt op basis van de menselijke maat.  
 
 
De SP heeft de volgende vragen: 
 

1. Wat heeft u vanuit het programma VVP gedaan voor dit park? 
2. Wat heeft u vanuit het programma VVP gedaan voor de bewoners? 
3. Is er een plan voor dit park opgesteld? 
4. Zo ja, hoe ziet het plan (Een park, één plan) voor dit park eruit? 
5. Zo nee, waarom is er geen plan voor dit park? 
6. Welke mogelijkheden ziet u om voor dit park tijd te kopen zodat in alle rust gewerkt kan worden 

aan een oplossing voor de bewoners? 
 
 
 
 
 

Namens de SP-fractie 
Greetje Dikkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Financiële bijdragen van Regio en Rijk (bron: VOORSTEL REGIODEAL FOCUS OP VRIJETIJDSECONOMIE) 
De Regio investeert met het programma Vitale Vakantie Parken Drenthe al 8,7 miljoen euro (in middelen en 
menskracht) in de vitalisering van vakantieparken voor de periode 2018 – 2023. We richten ons hierbij op de eerder 
beschreven excellentie- en transformatiestrategie. Voor de extra impuls aan de excellentie strategie en de gerichte 
aanpak van sociaal-maatschappelijke problematiek en ondermijning en criminaliteit stellen de provincie Drenthe en 
de deelnemende Drentse gemeenten samen nog eens 5 miljoen euro ter beschikking tot en met 2022 ten behoeve 
van deze Regio Deal. Een aanvullende cofinanciering van het Rijk ter grootte van nog eens 5 miljoen euro maakt 
het mogelijk in een kortere periode tot een effectieve uitvoering van de aanpak te komen. 


