
Q&A subsidieregeling HIRB + verblijfsrecreatie 

 

Wat is het doel van de regeling? 

De provincie wil met deze regeling de toekomstbestendigheid van vakantieparken en campings in 

Noord-Holland stimuleren en zo een (re)vitalisering van de verblijfsrecreatieve sector 

bewerkstelligen. De regeling is bedoeld voor diegenen die zich bewust zijn van hun 

toekomstperspectief en actief aan de slag willen om te komen tot een plan voor een 

(re)vitaliseringsslag of verduurzaming van hun bedrijf.  

Voor wie is de regeling bedoeld?  

De regeling is alleen voor vakantieparken, campings of gemengde bedrijven die minimaal 40 

huisjes of eenheden hebben en waar recreatieve verhuur aan toeristen centraal staat (dus geen 

tweede woningen of terreinen met veelal permanente bewoning). Eigenaren, exploitanten en VvE’s 

kunnen de subsidie aanvragen voor het vakantiepark of de camping als geheel. Indien er sprake is 

van meerdere exploitanten of VvE’s dienen deze schriftelijk in te stemmen met de aanvraag.  

Waarvoor kan je subsidie ontvangen? 

 

Kwaliteitsverbetering 

Het is voor 2 thema’s mogelijk om subsidie aan te vragen. Ten eerste onderzoek of planvorming 

om de kwaliteit van uw bedrijf te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inhuren van 

externe expertise voor een advies, onderzoek of het opstellen van een businessplan. Maar ook de 

kosten van coaching, planvorming of begeleiding gericht op kwaliteitsverbetering. Voorbeelden 

hiervan zijn een beeldkwaliteitsplan, herinrichtingsplan of businessplan voor vernieuwing van 

accommodaties en/of centrale voorzieningen. 

 

Verduurzaming 

Ten tweede is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek of planvorming om uw 

bedrijf te verduurzamen. Het gaat hierbij om het inhuren van externe expertise voor advies, 

onderzoek, planvorming of begeleiding gericht op verduurzaming. Bijvoorbeeld onderzoek naar 

energiebesparing en verduurzaming van vakantiewoningen, smart grid, verzwaring van het 

elektra net, zware netaansluiting voor het terug leveren energie, een inrichtingsplan om de 

biodiversiteit op uw terrein te vergroten etc. 

 

Wat wordt er bedoeld met ‘documentatie waaruit blijkt dat de plekken op de camping, dan 

wel de huisjes op het  vakantiepark voor toeristisch-recreatieve verhuur worden 

aangeboden’? 

 

U dient een document mee te sturen waaruit blijkt dat er sprake is van een bedrijfsmatige 

exploitatie voor toeristische verhuur van de huisjes of eenheden. Bijvoorbeeld de voorwaarden 

van het vakantiepark of de camping waar een verhuurverplichting is opgenomen.  

 

Wilt u advies? 

Heeft u nog geen duidelijk beeld bij de kansen en uitdagingen voor uw bedrijf of weet u niet waar 

u moet beginnen? En is uw bedrijf gevestigd in de regio Noord-Holland Noord? Dan is er voor u 

ook een expertteam beschikbaar die hierover advies kan geven. In dit onafhankelijke expertteam 

zitten mensen met kennis over de sector, planologie, vastgoed, financieringsmogelijkheden, 

juridische zaken etc.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees Brinkman van het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: cbrinkman@nhn.nl . Ondernemers in de Kop van 

Noord-Holland kunnen ook gebruik maken van het Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie van De 

Kop Werkt!: https://dekopwerkt.nl/project/vitaliseringsfonds-verblijfsrecreatie/  
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