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De inzet van het Kwaliteitsteam is hiermee afgelopen. De ondernemer is nu
verantwoordelijk voor de definitieve planvorming die hij in overleg met de
gemeente vorm zal geven. Daarbij kan hij uiteraard professionele hulp en ondersteuning inhuren bij adviesbureaus. Zowel eigen tijd als inhuur zal efficiënter
kunnen worden ingezet na advisering door het Kwaliteitsteam. Bovendien
bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Subsidieregeling Toerisme
Natuurlijk! (zie www.snn.eu). Het ligt voor de hand dat een plan, dat de geest
van het advies ademt, grotere kans maakt op medewerking van de gemeente.
Maar de gemeente is uiteindelijk de bevoegde instantie voor vergunningverlening of wijziging van bestemmingen. Wel zal het Kwaliteitsteam de voortgang
met belangstelling volgen, om zo ook ervaringen te kunnen verwerken in
nieuwe toekomstige adviezen.
Het spreekt voor zich dat alle ideeën, die aan het Kwaliteitsteam worden voorgelegd, vertrouwelijk worden behandeld.

Stappenplan:
1. De ondernemer bespreekt zijn idee altijd eerst met de beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme van de eigen gemeente;
2. De gemeente vraagt advies aan het Kwaliteitsteam,
de ondernemer draagt zelf € 1.000,- bij;
3. Het advies gaat naar de ondernemer en de gemeente;
4. De ondernemer ontwikkelt een plan;
5. De gemeente verzorgt de vergunningen en/of bestemmingswijziging.

Meer informatie over het Kwaliteitsteam
Natuurlijke Recreatie
Recreatieschap Drenthe
T (0521) 593 210
E info@recreatieschapdrenthe.nl
W www.recreatieschapdrenthe.nl

De adviesaanvraag loopt altijd via de beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme
van de gemeente.
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Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor Drentse toeristische ondernemers.
Daarom investeren zij continu in vernieuwing en verbetering. Soms is uitbreiding
hiervoor noodzakelijk. Toeristische bedrijven liggen nogal eens middenin de
prachtige Drentse natuur. Dat is geen toeval omdat rust en ruimte nu eenmaal
deel uitmaken van het toeristisch product. Bij hun plannen staan de ondernemers
voor de uitdagende opgave om hun bedrijf een kwalitatieve impuls te geven op
zo’n manier, dat ook natuur en landschap erop vooruit gaan.

Toerisme, natuur en landschap versterken elkaar
Hoe meer een verbeteringsplan voor een toeristisch bedrijf in de pas loopt met
de versterking van natuur en landschap, hoe sterker het toeristisch product. Om
de gemeente en de ondernemer in staat te stellen om het onderste uit de verbeteringskan te halen, is voor Drenthe het project Natuurlijke Recreatie opgezet.
Daarin werken de Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, de brancheorganisatie Recron en de Milieufederatie Drenthe samen. Het doel is om de ontwikkelingsplannen van recreatieondernemers in of aan de rand van natuurgebieden
hand in hand te laten gaan met de versterking van natuur en landschap. Om dit
doel dichterbij te brengen, zijn vier instrumenten in stelling gebracht:

Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie

Wie kan de hulp van het Kwaliteitsteam inroepen?

De leden van het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie hebben een grondige kennis en jarenlange ervaring op het gebied van recreatie, natuur, landschap, ruimtelijke ordening en lokaal bestuur. Een onafhankelijke voorzitter en secretaris
maken het team compleet. Het Kwaliteitsteam adviseert gemeenten en ondernemers inhoudelijk en procedureel bij het ontwikkelen van plannen die zijn gericht
op de verbetering van het toeristisch bedrijf in samenhang met natuur en landschap. Per bedrijf reserveert het Kwaliteitsteam één dagdeel, waarbij alle beschikbare kennis gebundeld ter beschikking wordt gesteld aan de gemeente en de
ondernemer. Gemeenten en ondernemers kunnen zo in een vroegtijdig stadium
van de planvorming verkennen wat kansrijke ontwikkelingsrichtingen zijn.

Het Kwaliteitsteam is gericht op recreatiebedrijven met ontwikkelingsplannen in
of tegen natuurgebieden of bedrijven die in een kwetsbaar landschap liggen.
Meestal is het de ondernemer die met een initiatief komt. De eerste stap is dan,
dat die zijn idee met de gemeente bespreekt. De contactpersoon bij de gemeente
is de beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme. Willen zij samen verder met het
idee, dan kan de gemeente samen met de ondernemer een advies aanvragen bij
het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie. Dat kost de ondernemer een eigen bijdrage van duizend euro. De overige kosten van het advies worden gefinancierd
door de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Het Kwaliteitsteam komt 4
à 5 keer per jaar een dag bijeen en kan twee bedrijven op één dag behandelen.
Het beoordeelt de aanvraag op basis van informatie van gemeente en ondernemer en gaat op bezoek bij de ondernemer. Daarbij is ook de contactpersoon van
de gemeente aanwezig. Dezelfde dag formuleert het Kwaliteitsteam zijn advies
over het bedrijf in relatie met de natuur en het landschap en stuurt dat zo spoedig mogelijk daarna naar de gemeente en de ondernemer.

Waarom advies vragen?
Het advies van het Kwaliteitsteam gaat over het bedrijf. Daarbij wordt gekeken
naar marktontwikkelingen, doelgroepen, omvang, kwaliteitsniveau, uitbreiding,
exploitatie, noem maar op. Over de levensvatbaarheid op de lange termijn dus,
en de economische haalbaarheid van de plannen.
Landschap en natuur worden in het advies betrokken. Het advies heeft niet het
karakter van een toetsing, maar is eerder een procesversnelling. In één dagdeel
wordt een initiatief positief kritisch beoordeeld door een team waarin verschillende disciplines en ervaringsdeskundigheid zijn vertegenwoordigd.
Een plan waarin het advies van het Kwaliteitsteam is verwerkt heeft drie
voordelen:

1. De ontwikkeling van gebiedsperspectieven;
2. De subsidieregeling ‘Toerisme Natuurlijk’ (STINAT);
3. De inzet van kavelruil voor de uitwisseling van gronden;

1. Een hoogstaande kwaliteit waarin bedrijf, natuur en landschap
elkaar versterken;

4. Het Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie.
2. Versnelling van de procedure omdat een multidisciplinair team
vroegtijdig do’s en don’ts kan aangeven;
3. Meer kans op draagvlak bij belangenafwegingen van toerisme,
natuur en landschap.
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