
 
 
 

PERSBERICHT 

Recreanten Vereniging Parkbelangen Leekstermeer spelen belangrijke rol in landelijk 

onderzoek naar roofinvesteerders vakantieparken  

Noordenveld, 22 april 2022 – Vereniging Parkbelangen Leekstermeer heeft op uitnodiging van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken deze week deel genomen aan het landelijke onderzoek naar de 

massale overname van vakantieparken door bedenkelijke roofinvesteerders en naar het uitbreiden 

van de rechten van huurders van grond op vakantieparken.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

Erasmus Universiteit en de eindrapportage zal naar verwachting eind mei bij het ministerie worden 

opgeleverd.  

Het bestuur van Vereniging Parkbelangen Leekstermeer was uitgenodigd voor de Focusgroep 

Recreanten, omdat hun vakantiepark onlangs is overgenomen door Europarcs. Per onpersoonlijke 

email heeft Europarcs vlak voor Kerst gecommuniceerd dat alle recreanten van Vakantiepark 

Meerzicht in Noordenveld voor het eind van dit jaar moeten vertrekken en dat zij ook nog eens zelf 

hun dierbare huisjes op eigen kosten moeten verwijderen. De recreanten hebben zich vervolgens 

verenigd in Parkbelangen Leekstermeer en hebben de opzegging met behulp van advocaat Marcel 

van Wezel betwist.  

Aanwezige bestuursleden Daniëlla van Gennep en Martin Kroes lichten toe: “Op basis van vragen en 

stellingen hebben wij uitgebreid ons verhaal kunnen doen. Daarbij gaat het ons niet alleen om de 

impact op recreanten als het gaat om de oneerlijke en onacceptabele werkwijze van 

roofinvesteerders zoals Europarcs waar wij mee te maken hebben. Wij maken ons ook zorgen om de 

impact op natuur, landschap en ruimtelijke ordening. Denk daarbij aan massale bomenkap, 

wegverbredingen, nieuwe aanleg van verharde wegen, het dempen van sloten, sterk verhoogde 

recreatiedruk, stikstofdepositie enz. Dit alles heeft een dramatisch effect op de leefomgeving van 

inheemse beschermde planten en dieren die moeten wijken voor megalomane plannen van dit soort 

bedrijven die alleen maar uit zijn op winst voor de aandeelhouders. Het was trouwens wel jammer 

dat slechts 3 gedupeerde vakantieparken in deze sessie vertegenwoordigd waren, terwijl het 

landelijk gaat om zo’n 200 campings die de afgelopen 10 jaar zijn opgekocht door grote spelers zoals 

Europarcs.” 

De onderzoekers hebben vergelijkbare sessies gedaan met de commerciële sector en met 

gemeenten en provincies. Daarnaast spreken zij diverse experts. Uiteindelijk zal na oplevering het 

onderzoeksrapport met de Tweede Kamer gedeeld worden. SP Kamerlid Sandra Beckerman, die 

destijds de beide moties indiende om dit onderzoek te laten uitvoeren kijkt hiernaar uit: “Dit 

onderzoek kwam er op ons initiatief. De SP wil dat recreanten en het landschap beter beschermd 

worden tegen roofinvesteerders die parken opkopen en er luxe vakantieoorden van willen maken. 

Wij hopen zo snel mogelijk een Kamermeerderheid te krijgen om deze ontwikkeling een halt toe te 

roepen”.  


