10.1

OVERZICHT KWALITEITSTOETS

Inzicht beginsituatie

Natuur &
Landschap

•

Er is een natuurdoeltypenkaart en een lijst met
knel- en aandachtspunten. (100/100)

Formulering
doelstellingen
•

Er zijn heldere natuurdoeltypedoelen met bijbehorende kaart.
(100/100)

Inzicht heden
•

•

•

Recreatie &
Beleving

•

Er is een eenvoudige
kaart en een lijst met
knel- en aandachtspunten. (75/100)

•

Er zijn heldere doelstellingen en een eenvoudige
kaart. (100/100)

•

•

•

Voorlichting &

•

Er is meer dan het basis-
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•

Er is een gedetailleerd

•

Over de afgelopen vijf
jaar is gemiddeld 2.5 %
aan onderzoek en monitoring uitgegeven. (0/100)
Ongeveer de helft daarvan is gericht op het verkrijgen van inzicht in
knelpunten. (50/100)
De onderzoeksresultaten
worden niet consequent
uitgedrukt in natuurdoeltypen met een bijbehorende kaart. Wel worden
beheersmaatregelen
voorgesteld. (75/100)

Inzet partners &
middelen
•

•

•

Minder dan 5% van het
•
budget hebben we besteed aan recreatieonderzoek. (0/100)
Minder dan een kwart
•
daarvan was gericht op
het oplossen van knelpunten. (0/100)
De onderzoeksresultaten
geven een goed beeld
•
van de recreatiedoeltypen
met een kaart. (100/100)

<2% van het totale NP-

•

Doel bereikt

Er is een lijst met aange- •
geven prioriteiten, tijdsplanning en argumentatie.
(100/100)
Voor sommige maatregelen is vermeld aan welk te
realiseren NDT het moet
bijdragen voor andere
niet. (50/100)
Van niet iedere beheersen inrichtingsmaatregel is
duidelijk wie het uitvoert,
welke middelen besteed
worden en wanneer het
wordt uitgevoerd.
(75/100)

Niet bekend. (0/100)

Er is een lijst met inrichtings- en beheersmaatregelen met prioriteiten.
(100/100)
Per inrichtings- en beheersmaatregel is er een
duidelijke verwijzing naar
het recreatiedoeltype.
(100/100)
Van niet alle beheers- en
inrichtingsmaatregelen is
duidelijk wie het moet uitvoeren, hoe duur het is
en wanneer het moet
worden uitgevoerd.
(50/100)

•

Hoewel het moeilijk is in
te schatten denken we
dat de geplande recreatiedoeltypen voor 60-90%
worden gehaald. (75/100)

Er is een projectenlijst

•

Niet alle projecten zijn
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Inzicht beginsituatie

Formulering
doelstellingen

pakket aanwezig en er is
een duidelijke lijst met
knel- en aandachtspunten
en duidelijke lokalisering.
(100/100)

Educatie

•

•

•

Samenhang &
Afstemming

•

•

Er was een lijst waarin op
het gebied van organisatie en communicatie duidelijk stond aangegeven
welke knelpunten er waren en hoe ze moesten
worden opgelost.
(100/100)
Er was een lijst waarin op
het gebied van de fysiekruimtelijke zonering dui-
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•

•

Inzicht heden

meerjarenplan, waaruit
jaarlijks een concreet
jaarplan wordt gedestilleerd. De plannen bevat•
ten heldere doelen voor
de komende jaren en
worden uitgedrukt in concrete projecten. (100/100) •
Het park besteedt meer
dan gemiddelde aandacht
aan moeilijk bereikbare
doelgroepen. (100/100)
In de V & E is aandacht
voor alle thema's die van
toepassing zijn op het
NP: Het pakket aan activiteiten is zeer breed opgezet met een grote diversiteit aan onderwerpen.
(100/100)
Er is beperkte aandacht
voor inhoudelijke verschillen en overeenkomsten
met andere Nationale
Parken (50/100)
Er is minimaal 3 keer per
jaar overleg tussen partners uit alle sectoren.
(50/100)
Er is geen integrale zoneringskaart voor de natuurdoeltypen, recreatiedoeltypen en V&Eproducten. Er is wel een
zoneringskaart alleen
voor de natuurdoeltypen

•

•

•

Inzet partners &
middelen

budget wordt besteed aan
V&E-onderzoek (max.
20%). (0/100)
•
De prioriteitsvraag is hier
niet van toepassing omdat er geen onderzoek
•
gepleegd wordt. (0/100)
De resultaten van onderzoek worden niet uitgedrukt in concrete projecten want er is geen onderzoek. (0/100)

met prioriteiten, planning
en argumentatie. (75/100)
Per project is vermeld
aan welk doel dit project
bijdraagt. (75/100)
Van elk project is duidelijk
wie het uitvoert, hoeveel
het kost en wanneer het
klaar moet zijn.

•

Er is geen lijst die specifiek gericht is op samenhang en afstemming.
Ontbrekende samenhang
en afstemming vindt vaak
zijn oorzaak in de organisatie achter de betrokkenen. (0/100)

Tussen de 15 en 30%
van de onderzoeken is
gericht op inzicht verkrijgen in knelpunten op het
gebied van samenhang
en afstemming. (50/100)
De onderzoeksresultaten
worden soms in NDT- en
RDT-taal weergegeven.
Er zijn geen onderzoeksresultaten over de mate

Doel bereikt

uitgevoerd maar de belangrijkste doelen zijn gehaald en enige uitval is er
altijd.

•

•

De organisatie en communicatie tussen de partners ervaren we als voldoende. Er zijn wel wat
verbeterpunten. (50/100)
De mate waarin de geplande doelen voor de
ruimtelijke samenhang en
afstemming (kaart) en de
huidige situatie overeenkomen is onbekend.
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Inzicht beginsituatie

•

Maatschappelijk en
Bestuurlijk Draagvlak

•

•

Optimale
omgevingsbeïnvloeding

•

•

delijk stond aangeven
welke knelpunten er waren. Er was alleen geen
kaart. (75/100)
Er was een lijst waarin op
het gebied van het doelgroepenbeleid summier
stond aangegeven welke
knelpunten er waren. Er
was geen kaart. (25/100)

Formulering
doelstellingen

•

Het beleid van de Natio•
naal Park Dwingelderveld
was vastgelegd bij Rijk en
Provincie; bij de Gemeente niet. (50/100)
Er was veel inzicht in het •
maatschappelijk draagvlak voor het Nationaal
Park. (100/100)
Er is een niet-volledige
beschrijving van de thema’s verdroging, verzuring, vermesting en versnippering gedeeltelijk op
kaart aangegeven.
(75/100)
Er is een beperkte beschrijving van de sociaaleconomische spin-off van
het Dwingelderveld.
(75/100)

•

•

Inzicht heden

en de recreatie. Een integrale zoneringskaart is er
alleen op provinciaal niveau (POP). De afstemming en samenhang is
dus alleen beschreven.
(50/100)
Er wordt globaal een
gezamenlijk doelgroepenbeleid nagestreefd.
(25/100)

van samenhang en afstemming van de zonering van de doelgroepen
(0/100)

Er is een aantal contacten •
met bestuurders vastgelegd teneinde het bestuurlijk draagvlak te consolideren. (50/100)
Er is een aantal contacten
met betrokkenen vastge- •
legd teneinde het maatschappelijk draagvlak te
consolideren (50/100)

Er kan redelijk worden
duidelijk gemaakt in hoeverre de overheden zich
verantwoordelijk voelen
voor het Nationaal Park
Dwingelderveld. (50/100)
Het is redelijk bekend of
er een maatschappelijk
draagvlak bestaat.
(50/100)

•

•

Tussen de 15 en 30%
van de onderzoeken is
gericht op het verkrijgen
van inzicht in knelpunten
op het gebied van de fysiekruimtelijke omgevingsbeïnvloeding. (50100)
Er is een beschrijving van
de onderzoeksresultaten
met kaart maar niet voor
alle thema’s verdroging,
verzuring, vermesting en
versnippering. (50/100)
Minder dan 15% van het

•

Er is een niet-volledige
lijst van doelstellingen om
de negatieve invloed van
de omgeving terug te
dringen. (50/100)
Er is geen lijst van doelstelling op sociaaleconomisch gebeid.
(0/100)

•

•
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Inzet partners &
middelen

Doel bereikt

•

•

•

Er zijn enkele acties op
touw gezet zonder duidelijke prioritering en verdeling van verantwoordelijkheden. (50/100)
Er zijn enkele acties op
papier gezet om het
maatschappelijk draagvlak te verbeteren
(50/100)

•

Er is een beperkte lijst
van inrichtings- en beheersmaatregelen voor
de fysiekruimtelijke thema’s. (75/100)
Er is geen lijst om de
sociaal-economische
doelen te realiseren.
(0/100)

•

•

•

(0/100)
De mate waarin wij de
geplande doelen voor de
samenhang en afstemming voor het doelgroepenbeleid hebben gehaald is door ons niet te
beoordelen. (0/100)

De bestuurders voelen
zich betrokken. (50/100)
De maatschappelijke
groeperingen voelen zich
betrokken. (50/100)

De geplande doelen voor
de fysiekruimtelijke omgevingsbeïnvloeding en
de huidige situatie komen
voor 40-60% overeen.
(50/100)
De geplande doelen voor
de sociaal-economische
omgevingsbeïnvloeding
zijn voor minder dan 10%
gehaald. (0/100)
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Inzicht beginsituatie

Formulering
doelstellingen

Inzicht heden

•
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Inzet partners &
middelen

Doel bereikt

onderzoek is gericht op
sociaal-economische
thema’s. (0/100)
Er is geen monitoring op
sociaal-economisch gebeid. (0/100)
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