
 

 

Toetsingscriteria 

Subsidie Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap 

(0 of 1 punt per criterium) 

Een project / activiteit komt voor subsidie in aanmerking als tenminste vijf 

punten worden gescoord. Daarvan moeten minstens twee punten worden 

gescoord op de onderdelen ‘Recreatie, Toerisme en Cultuur’ en ‘Landschap’.  

 

 

Recreatie, Toerisme en Cultuur  

 

1. Toeristisch-recreatief attractiepunt ontwikkeld 

Wordt er een attractiepunt/project ontwikkeld dat een bijdrage levert aan het 

vertellen van het verhaal van de Alblasserwaard. Is het meer van hetzelfde of voegt 

het iets unieks/authentieks toe? 

 

2. Verbinding tussen attractiepunten gerealiseerd 

In hoeverre verbindt het project fysiek, digitaal of anderszins de attractiepunten. 

 

3. Toename aantal bezoekers 

Voorziet het project aan de behoefte van bezoekers/inwoners. Worden potentiële 

bezoekers bereikt? 

 

4. Bevorderen aantal overnachtingen 

Leidt uitvoering van het project tot een toename van het aantal overnachtingen in 

onze gemeente. 

 

 

Natuur en Landschap 

 

1. Waardevolle elementen toegevoegd/hersteld 

Worden er elementen toegevoegd of hersteld die passen in de context van het 

landschap (b.v. knotwilgen, bloemrijke bermen, paddenpoelen). Het project levert 

een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. 

 

2. Zichtbaarheid/beleefbaarheid vergroot 

Worden er maatregelen genomen die een bijdrage leveren aan het meer beleefbaar 

maken van het landschap (b.v. bewegwijzering, informatievoorziening) 

 

3  Bereikbaarheid vergroot 

Worden er maatregelen genomen om het landschap toegankelijker te maken (b.v. 

aanleg van paden, vaarverbindingen ca.) 

 

 



 

 

 

4. Objecten verbonden 

Worden de landschapselementen onderling verbonden en daarmee de ecologische 

infrastructuur verbeterd (b.v. aanbrengen van stepping stones). 

 

 

Algemeen 

 

1. Bevorderen bekendheid van de gemeente/regionale uitstraling 

Levert het project een bijdrage aan de bekendheid van onze gemeente/streek ? 

 

2. Bevorderen samenwerking in de gemeente of streek 

Brengt het project maatschappelijke partijen en ondernemers bij elkaar ? 

 

3. Bevordering maatschappelijk draagvlak/participatie 

Kan het project rekenen op maatschappelijk draagvlak, leveren vrijwilligers een 

bijdrage. 

 

4. Educatieve waarde 

Verteld  project vertelt het verhaal van de streek op een aansprekende manier ? Of 

heeft het op een andere manier een educatieve waarde. 

 

5. Vergroting economische spin-off 

leidt de realisatie van het project tot meer bestedingen in de gemeente 

 

6. Structureel effect / robuustheid 

Heeft het project een “levensduur” van meerdere jaren, is de instandhouding 

geborgd. 

 

7. Bijzondere bijdrage aan duurzaamheid 

Draagt het project op enige wijze bij aan een duurzamer samenleving (vermindering 

CO2 uitstoot, circulaire economie etc.) 

 

8. Bevorderen arbeidsparticipatie 

Bevorderd het project de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 
 

 

! Onderstaande beoordelingsformulier is voor de beoordelingscommissie, maar kunt u gebruiken om 

inzichtelijk te maken op welke punten uw project / activiteit scoort  



 

 

Beoordelings- en adviesformulier  
(in te vullen door Beoordelingscommissie!) 

Naam/omschrijving project 

Is er sprake van subsidiëring door andere 

partijen 

(cofinanciering)?  

 

Ja / Nee 

Indien deze vraag met nee 

wordt beantwoord is 

subsidiëring niet mogelijk (zie 

artikel 10, lid 2) en kan verdere 

beoordeling achterwege blijven 

Reikt de subsidie verder dan een 

bijdrage aan het eigen bedrijfsresultaat 

van de aanvrager  

Ja / Nee Indien deze vraag met nee 

wordt beantwoord is 

subsidiëring niet mogelijk (zie 

artikel 10, lid 2) en kan verdere 

beoordeling achterwege blijven 

 Per scorend 

onderdeel 1 

punt 

 

Motivering puntentoekenning 

 Recreatie, Toerisme en Cultuur  

1. Toeristisch-recreatief attractiepunt       

    ontwikkeld 

  

2. Verbinding tussen attractiepunten   

3. Toename aantal bezoekers   

4. Realiseren   

overnachtingsmogelijkheid 

  

Landschap  

1. Waardevolle elementen    

    toegevoegd 

  

2. Zichtbaarheid vergroot   

3. Bereikbaarheid vergroot   

4. Objecten verbonden   

Algemeen 

1. Bevordering bekendheid van de 

gemeente/regionale uitstraling 

  

2. Bevorderen samenwerking in de 

gemeente of streek 

  

3. Bevordering maatschappelijk 

draagvlak/participatie 

  

4. Educatieve waarde   

5. Vergroting economische spin-off   

6. Structureel effect   

6. Bijzondere bijdrage aan 

duurzaamheid. 

  

7. Bevorderen arbeidsparticipatie   

Totaal score  Punten (minimaal 5) 

Samenvattend advies 

beoordelingscommissie 

 

 

 


