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Instemmen met de regeling REX-programma

Motivering
Aanleiding en context
Binnen het programma VVP van Gemeente Westerveld is het excelletieprogramma een belangrijke
pijler. Het REX-programma vanuit de provincie Drenthe geeft hier een financiële ondersteuning.

Het REX-programma is bedoeld voor bestaande goed functionerende bedrijven en nieuw te
vestigen vakantieparken in Drenthe, die de potentie en de ambitie hebben om tot de
Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Een kwalitatief goed aanbod van
vakantieparken is een essentieel onderdeel van het hele toeristisch- recreatieve aanbod in onze
gemeente.

Beoogd resultaat

Met het REX-programma wordt invulling gegeven aan de excellentiestrategie van het
programma Vitale Vakantieparken Drenthe.
Het doel van het REX-programma is de kopgroep excellente bedrijven in de verblijfsrecreatie
te vergroten door het stimuleren van innovatie en eigentijdse product- en
conceptontwikkeling. Het REX-programma is bedoeld voor bestaande goed functionerende
bedrijven en nieuw te vestigen vakantieparken in Drenthe, die de potentie en de ambitie
hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Zij hebben
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daarbij een uitstekende ligging en/of concept (dat nog versterkt moet worden), een
bedrijfsmatig gezond rendement op investeringen en voldoende financiële ruimte voor
toekomstige investeringen.
Een ondernemer/vakantiepark kan deelnemen aan het REX programma indien:
 Het een MKB-onderneming is in de verblijfsrecreatiesector in Drenthe (MKB-toets);
 De onderneming wordt gedreven door een privaatrechtelijke rechtspersoon (waaronder
Verenigingen van eigenaren en B.V. ’s) met een bedrijfsmatige exploitatie van een
vakantiepark in Drenthe;
 Het vakantiepark wordt geëxploiteerd, opgestart of overgenomen door een partij die potentie
en ambitie heeft om het park naar de top van Nederland en/of Europa te brengen. Deze ambitie
dient aan te sluiten bij het Drents Ontwikkelperspectief;
 Het vakantiepark primair gericht is op toeristisch recreatieve verhuur van vakantieovernachtingen en aantoonbaar bedrijfseconomisch gezond is.
Argumentatie

Subsidie vanuit het REX-programma wordt alleen verstrekt op basis van een park-projectplan
dat door de ondernemer wordt opgesteld (zie bijlage memo toelichting REX-programma).
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 kwaliteitsimpuls 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/CO2-uitstoot van het vakantiepark. Daar waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van bestaande grondstoffen (circulariteit).

Binnen het REX-programma wordt geen financiële bijdrage aan de exploitatie gegeven, zoals
onderhoudswerkzaamheden aan infrastructuur, gebouwen en technische installaties.
De totale subsidie aan een vakantiepark bedraagt maximaal € 100.000, -. Voor advieskosten
geldt een bijdrage van 50% van de kosten tot maximaal € 10.000, -. Voor fysieke
investeringen geldt een bijdrage van maximaal 1/3 van de totale investering tot maximaal €
100.000, -.
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 van kansrijke locaties, parken en ondernemers die de potentie
hebben om mee te doen in de binnenlandse en/of Europese top binnen hun segment. Het
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REX-programma is dan ook geen generieke subsidieregeling, maar een programma
waarbinnen incidentele subsidie wordt versterkt.
Vanuit de Taskforce VVP worden deelnemende ondernemers (ter indicatie: dit zijn
waarschijnlijk tussen de 15 en 20 bedrijven) actief ondersteund in hun ambitie voor
kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid, bijvoorbeeld door organisatie van
workshops.
Om deel te nemen aan het REX-programma en in aanmerking te komen voor subsidie dienen
vakantieparken drie fases te doorlopen.
In fase 1 bepaalt de gemeente of de ondernemer op basis van de richtlijnen in aanmerking
komt voor het REX-programma en daarmee als potentieel excellent bedrijf wordt opgenomen
in de uitvoeringsagenda VVP van de gemeente. De Taskforce heeft hierin een adviserende rol
en een gesprek met de ondernemer kan onderdeel uitmaken van de aanmelding. De positieve
beoordeling door de gemeente geeft geen recht op een financiële bijdrage, maar is wel een
voorwaarde om deel te nemen aan het REX-programma en in aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage.
In fase 2 wordt door de ondernemer een park-projectplan opgesteld waarin wordt omschreven
op welke wijze het vakantiepark gaat excelleren en zich daarmee positioneert in de top van
het segment. Het concept park-projectplan wordt met de provincie afgestemd m.b.t.
staatssteun-technische aspecten en conformiteit met (provinciaal) beleid. De beoordeling van
het park-projectplan wordt door de gemeente en de Taskforce gedaan. Om de schijn van
belangenverstrengeling te vermijden betrekt de Taskforce enkele deskundigen bij de
beoordeling van de park-projectplannen.
Belangrijke afweging in de beoordeling is de mate waarin de realisatie van het parkprojectplan een bijdrage levert aan het realiseren van de doelen van VVP. Het parkprojectplan wordt door de Taskforce met instemming van gemeente en ondernemer
voorgelegd aan de Stuurgroep VVP. De Stuurgroep VVP beoordeelt of het ingediende parkprojectplan voldoet aan de doelen van het REX-programma en maakt een integrale afweging.
Op basis hiervan geeft de Stuurgroep een advies aan GS. Om de schijn van
belangenverstrengeling te vermijden is het voorstel om in het reglement van orde van de
Stuurgroep op te nemen dat een gemeente zich in de Stuurgroep onthoudt van stemming als
het bedrijf van de subsidieaanvraag in haar gemeente ligt.
In fase 3 wordt het advies van de Stuurgroep voorgelegd aan GS van Drenthe. 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.
Het REX-programma is bedoeld voor bestaande goed functionerende bedrijven en nieuw te
vestigen vakantieparken in Drenthe, die de potentie en de ambitie hebben om tot de
Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Een kwalitatief goed aanbod van
vakantieparken is een essentieel onderdeel van het hele toeristisch- recreatieve aanbod in onze
gemeente.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken
nvt
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Kanttekening en risico's
Her REX-programma is een regeling binnen het VVP Westerveld. De aanvraag voor deze bijdrage
gaat via de gemeentelijke lijn. Hier wordt ook de eerste weging gemaakt. Dit is dan vatbaar voor de
gemeentelijk bezwaar en beroepsprocedure. Na akkoord wordt de verdere behandeling gefinancierd
vanuit de provincie Drenthe.

Aanpak/uitvoering en communicatie
Er komt een gezamenlijk persbericht. Gelet op de coronamaatregelen is besloten om het REXprogramma nu nog niet te starten en ook niet te publiceren, maar wel het besluitvormingsproces over
het REX-programma af te ronden. Hiermee is het mogelijk om het REX-programma te starten, zodra
de situatie dit weer toelaat.
Integrale advisering
N.v.t.
Evaluatie
In samenspraak met de Task force vitale vakantieparken Drenthe en de Provincie wordt de werkwijze
en uitvoering gemonitord.
Kosten, baten, dekking
nvt
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