
 

 

 

Stimuleringsregeling versterken groene uitstraling toeristische 

bedrijven 
 

Aanleiding 

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie 

naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer 

verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van 

deze VTE-bedrijven verbeteren. Daarom is deze stimuleringsregeling ontworpen.  

De Stimuleringsregeling 

Deze regeling voorziet in het ondersteunen van een concreet maatwerkadvies aan belangstellende 

VTE-bedrijven voor de inrichting van hun bedrijfsperceel (voornamelijk entree-gedeelte) met 

landschappelijk passende - voornamelijk natuurlijke - elementen en een goede aansluiting op het 

omringende landschap. Een kwaliteit die past bij de omliggende groene omgeving, die streek-eigen is 

en die de gast/recreant een diepere cultuur-eigen beleving geeft. Met plantmateriaal van goede 

kwaliteit!  

Het maatwerkadvies bestaat tenminste uit één of meerdere foto’s van de huidige situatie, een 

schouw van het bedrijf, gesprek met de eigenaar, een inrichtingsschets van de gewenste situatie 

(zoveel mogelijk uitgaande van gebruik van natuurlijke materialen) en een beplantingsadvies 

(vertaald in stukslijst e.d.) en eventueel advies over cultuurhistorische elementen (bv waterput, 

hekwerk) – vooral gericht op de entree van de bedrijven en hun aansluiting op het omliggende 

landschap. Het is dus niet bedoeld als een compleet inrichtingsplan van het hele bedrijfsperceel, het 

richt zich met name op het aanzicht en de entree. Bij beplanting gaan we uit van inheems 

plantmateriaal en inrichting die past bij de omliggende landschappelijke waarden. 

De regeling voorziet in een bijdrage in de advieskosten van 80% met een maximum van € 2.400. op 

voorwaarde dat het bedrijf het advies ook uitvoert (zo niet, dan is de bijdrage 20% met een 

maximum van € 600). De aanvrager staat vrij in zijn keuze voor het in te huren adviesbureau. 

Daarnaast voorziet de regeling in financiering van de uitvoering met 25% van de kosten (denk aan 

plantmateriaal) met een max. van € 2.500. Het gaat dan vooral over uitvoeringskosten van 

beplantingsmateriaal en natuurlijke elementen en dus niet zozeer over “stenen” (bv 

parkeerplaatsen). 

De regeling kent een maximum van 20 bedrijven – dus 20 adviestrajecten. Er geldt een ‘wie het eerst 

komt – het eerst maalt” principe. De regeling loopt tot eind 2019. 

Wie kan er aanvragen?  

Alle toeristische bedrijven (vooral: campings en andere verblijfsaccommodaties) die een upgrade qua 

aanzicht en landschappelijke inpassing nodig hebben en de ambitie uitspreken hier zelf stappen in te 

willen zetten. Voorwaarde is dat de deelnemer een fysiek vrijetijdsproduct aanbiedt. Stichtingen met 

een toeristisch product komen ook in aanmerking, met als voorwaarde dat deze geen structurele 

overheidssubsidie ontvangen.  



 

 

Cofinanciering 

De regeling voorziet in een bijdrage voor een adviestraject voor de inrichting en een bijdrage voor de 

uitvoering.  

De bijdrage voor de kosten van het advies bedragen 80% van de kosten excl. BTW met een maximum 

van € 2.400. De aanvrager betaalt dus tenminste 20% van de kosten van het advies, op voorwaarde 

dat het advies ook wordt uitgevoerd. Indien het advies niet wordt uitgevoerd krijgt de aanvrager 20% 

van de advieskosten excl. BTW uitgekeerd met een maximum van € 600. 

De uitvoering van het advies is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. De regeling voorziet in een 

bijdrage van 25% tot een max. va € 2.500 voor de uitvoeringskosten excl. BTW.  

Hiermee is gegarandeerd dat de deelnemer zelf meebetaalt aan het advies en aan de uitvoering, 

zodat cofinanciering is geregeld.  

 

Procedure, te doorlopen stappen 

1. Belangstellend bedrijf meldt haar interesse aan Gastvrij Overijssel via het aanvraagformulier op 

de website (of via direct contact met bijv. Landschap Overijssel). Contactpersoon van Gastvrij 

Overijssel registreert de aanvraag en geeft dit door aan adviseur Landschap Overijssel.  

2. Er volgt een telefonische intake door de adviseur van Landschap Overijssel waarin de vraag 

wordt verduidelijkt, bekeken wordt of het past binnen de kaders van de regeling en besproken 

wordt welke expertise nodig is om het advies op te stellen. Lijkt het passend, dan stuurt de 

adviseur het aanvraagformulier en deze beschrijving van de regeling (incl. checklist adviestraject) 

aan de aanvrager toe. 

3. Deelnemer vult het formulier in en gaat daarmee dus ook akkoord met de eigen bijdrage en 

uitvoeringsclausule. Ingevuld formulier wordt toegezonden aan de contactpersoon van Gastvrij 

Overijsse). 

4. Beoordelingscommissie bespreekt  de aanvraag en beoordeelt of het past en zegt (indien 

passend) een bijdrage van 80% van de advieskosten excl. BTW toe met maximum van € 2.400,-  

5. Deelnemer gaat adviestraject in. Levert adviesrapport, gemaakte advieskosten (factuurbedrag 

ex. BTW) en een getekende offerte voor de realisatie aan bij contactpersoon Gastvrij Overijssel. 

Beoordelingscommissie bekijkt adviesrapport en stelt vast of het voldoet aan de vooraf gestelde 

randvoorwaarden (zie onderstaande checklist) en beschreven doelstelling. Indien akkoord wordt 

de 80% bijdrage voor de advieskosten uitgekeerd aan de deelnemer en wordt een indicatie 

gegeven van de bijdrage voor de realisatiekosten.   
 Indien de deelnemer aangeeft het advies niet op te volgen wordt 20% van de advieskosten excl. BTW met 

een max van € 600 uitgekeerd. 

6. Deelnemer gaat over tot uitvoering en levert (uiterlijk 30-11-2019) na realisatie een foto 

impressie van het eindresultaat en de gemaakte realisatiekosten middels een factuur + 

betaalbewijs aan Gastvrij Overijssel. Beoordelingscommissie bekijkt het eindresultaat, vergelijkt 

dit met het voorliggende advies en bepaalt de uit te keren bijdrage waarna dit wordt uitgekeerd 

aan de deelnemer.  
 Indien het eindresultaat zonder overleg met de beoordelingscommissie substantieel afwijkt van het advies – 

en niet langer voldoet aan de gestelde voorwaarden – behouden wij ons het recht toe niet over te gaan tot 

het uitkeren van een bijdrage voor de realisatie. Tevens kan dan de eerder uitgekeerde bijdrage voor de 

advieskosten verlaagd worden van 80% naar 20% en vindt dus feitelijk een terugvordering plaats.  



 

 Indien de aanvrager überhaupt niet overgaat tot realisatie wordt eveneens een deel van de eerder 

uitgekeerde bijdrage in de advieskosten teruggevorderd (verschil 80% > 20%). 

 Indien ondernemer het project afrondt na afloop van de gestelde termijn van 30-11-2019, behoudt Gastvrij 

Overijssel het recht voor niet over te gaan tot betaling. 

7. Wij stellen het op prijs als de deelnemer bij communicatie over de herinrichting aangeeft dat dit 

is ondersteund vanuit Gastvrij Overijssel.  

Checklist adviestraject 

Het adviestraject (waarvan de kosten onder voorwaarden voor 80% max € 2.400 worden vergoed) 

bestaat tenminste uit: 

- Een schouw / opname van de actuele situatie van het bedrijf en een gesprek met de 

aanvrager 

- Een foto-impressie van de begin-situatie 

- Een inrichtingsschets van de gewenste situatie, waarbij zoveel mogelijk natuurlijke 

materialen worden gebruikt. 

- Een korte beschrijving van het gebied / type landschap, streekeigen kenmerken en 

bijzonderheden. 

- Een beplantingsadvies met inheemse bomen en struiken uitgewerkt in een stukslijst 

- Eventueel een advies over kenmerkende landschapsstructuren, elementen en groene 

erfgoed elementen en/of cultuurhistorische elementen als deze aanwezig zijn. 

 

Het advies is hoofdzakelijk gericht op de entreepartij en de directe aansluiting op het omliggende 

landschap.  

 

 

Informatie over de regeling vindt u via www.gastvrijoverijssel.nl/groen of stuur een email naar  

wout.nieuwenhuis@landschapoverijssel.nl 

http://www.gastvrijoverijssel.nl/groen

