Vastgesteld Toetsingskader projecten Nationale Parken Zuidwest Drenthe 2019
Ingediende voorstellen voor projecten worden ambtelijk getoetst aan procedurele/procesmatige
aspecten en aan inhoudelijke bijdrage aan de Ontwikkelagenda Regionaal Landschap. Als projecten
voldoen aan de criteria, worden deze door de provincie Drenthe administratief afgewikkeld. In geval
van twijfel worden voorstellen aan de stuurgroep voorgelegd. Een overzicht van toegekende projecten
en verstrekte opdrachten (geactualiseerd bestedingenplan) wordt iedere vergadering aan de
stuurgroep toegezonden. De Stuurgroep stelt jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar de
criteria voor toetsing vast.
Voor wat betreft procedurele en procesmatige aspecten moet een project aan de minimale eisen
voldoen, anders wordt het niet op het bestedingenplan gezet (de indiener kan bij voldoende resterend
budget wel in een later stadium alsnog een aanvraag indienen die wel voldoet)
De inhoudelijke criteria gaan over een doelmatige besteding in het licht van het bereiken van de
doelen van de ontwikkelagenda. Dat betekent dat de Stuurgroep toetst in hoeverre de verschillende
actielijnen in balans gerealiseerd worden en hoe doelmatig (kosten efficiënt) een project een bijdrage
levert. Een project dat een breed ontwikkel doel beoogt, waarvan maar een klein deel behoort tot de
doelen uit de ontwikkelagenda, scoort lager dan een project wat heel specifiek de doelen van de
ontwikkelagenda realiseert. Daarbij wordt overigens wel gekeken naar verdeling van financiering; als
ook een relatief kleine bijdrage vanuit het Nationaal Park budget gevraagd wordt, is dat positief.
Procesmatige criteria:
Projecten worden beoordeeld op de volgende aspecten
• de doelmatigheid van het project;
• zekerheid over bestendigheid van het project;
• uitvoeringsgerichtheid van het project;
• de hoogte van de eigen bijdrage en bijdragen van derden;
• Project zijn voorzien van een duidelijke beschrijving van doel, looptijd, partners, betrokkenheid
van belanghebbenden en een begroting van inkomsten en uitgaven.
Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die specifiek zijn toe te rekenen aan het project –
kosten bedoeld om een organisatie te ondersteunen of overhead te financieren komen niet voor
subsidie in aanmerking1.
Inhoudelijke criteria (accenten kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de mate waarin doelen al
gerealiseerd zijn)
De Stuurgroep heeft met de ontwikkelagenda een gezamenlijke ambitie neergelegd om het gebied te
versterken en beleefbaar te maken voor recreatie en toerisme. Daarbij is de rol van Nationaal park en
Stuurgroep vooral die van aanjager, regievoering en uitvoering ligt bij de verschillende partners. Dat
betekent ook dat bijdragen vanuit het Nationaal Park met name bedoeld zijn om (nieuwe) initiatieven
(en samenwerking) te stimuleren en regie te voeren op uitvoering (veelal in planvorming voorafgaand
aan concrete projecten).
Projecten worden dus ook getoetst in hoeverre ze zorgen voor:
1. Integrale kwaliteitsverbetering
2. Innovatie/nieuwe productontwikkeling
3. Planvorming t.b.v. regie en samenwerking voor uitvoering

Coördinatie van C&E, onderhouden van netwerken met bijvoorbeeld bewoners en gastheren ten
behoeve van meer participatie zijn doelstellingen voor het versterken van draagvlak en passen
daarom wel in de doelen.
1

Bezoeker centraal
Onderzoek is uitgevoerd – aanvragen voor nieuwe bezoekersonderzoeken worden niet gehonoreerd,
doelgroep keuze is Aqua en Lime.
1. Vertaling van uitkomsten onderzoek naar producten of belevingen zijn nodig en moeten
passen in de merkidentiteit Ruimte voor jezelf, oer en stoer (echte natuur beleven)
2. Onlinesamenwerking en goede ontsluiting in gezamenlijkheid (niet nog meer losse initiatieven,
maar juist bundeling van krachten) en passend in een gezamenlijke merkidentiteit
3. Sturen op recreatie – vooralsnog gaat het om stimuleren en kwaliteitsverbetering, waarbij wel
nagedacht is hoe we bezoekers blijven spreiden/concentreren zodat de kernkwaliteiten stilte
en ruimte behouden blijven als campagnes succesvol zijn
4. Combinaties van natuur, cultuur en dorpen/economie – gekoppeld aan verhalen vertellen
Dorp als poort
1. Nieuwe producten, startpunten, routes zoveel mogelijk vanuit of langs dorpen en
horeca/recreatiebedrijven zodat economische spin off van meer bezoekers zo groot mogelijk
is (niet alleen nieuwe routes, ook wijziging in bestaande zodat ze beter passen in combinatie
natuur, cultuur, economie).
2. Voldoende P-gelegenheid op zodanige wijze dat bewoners dit niet als overlast ervaren
3. Effectieve bewegwijzering die ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer
door dorpen en buitengebied gaat
4. Transferpunten om bezoekers te stimuleren over te stappen op OV, fiets, paard of te voet.
5. Pilots door en voor ondernemers om innovatie in product en uitstraling te krijgen passend in
merkidentiteit en kwaliteit
6. Ondersteuning van ondernemers in gastvrijheid en gebiedsverhalen
7. Participatie van bewoners (ook jongeren) en ondernemers om het gebied te ontwikkelen en de
verhalen te vertellen
Landbouw als ambassadeur – landschap tussen de natuurgebieden
1. Initiatieven voor verhogen van biodiversiteit in het landschap, herstel en versterking van oude
landschapsstructuren en participatie bij inpassing duurzame energie in het landschap (N2000
gebieden en tussenliggende landschap)
2. Initiatieven voor korte keten verwerking in relatie tot toeristische ontwikkeling gebied en/of met
betrokkenheid van bewoners (bijvoorbeeld regionale producten)
3. Ontwikkeling routes en evenementen om duurzame voedsel- en energieproductie onder
aandacht van toeristen en bewoners te brengen
4. Stimuleer ook agrarische ondernemers om gastheer van het landschap te worden
Robuuste natuur
Uitvoering en ontwikkeling van natuuropgaven zijn gekoppeld aan programma Natuurlijk platteland.
Natuurontwikkeling, regulier en aanvullend beheer vallen niet onder de bijdrage Nationaal Park.
1. Versterken van biodiversiteit in natuurkernen door combinaties van ecologische verbindingen
met landschapsherstel, recreatieve routes, duurzame landbouw, wateropgave en participatie
van bewoners buiten de N2000 gebieden
2. Planvorming en onderzoek voor natuurontwikkeling die nog beter aansluit bij de identiteit van
de Nationale Parken Zuidwest Drenthe zoals wilde natuur, grote grazers, veenbeleving

Overig innovatie en vernieuwing
Voor aanvragen die vernieuwend en passend zijn, maar nog niet voorzien in de ontwikkelagenda, kan
de stuurgroep in afwijking van vorengenoemde criteria toch een bijdrage toezeggen als ten minste 2/3
van de leden van de Stuurgroep daarmee instemt.

