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John Jorritsma nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de 

Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte 
 
De Raad van Toezicht van de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte heeft een 

nieuwe voorzitter. Tijdens een speciale zitting van de Raad heeft John Jorritsma 

maandag 1 februari de voorzittershamer officieel in ontvangst genomen. 
 
John Jorritsma (1956), sinds mei 2008 Commissaris van de Koningin in de provincie 
Friesland, over deze functie: “In het hele land zijn er al initiatieven om de recreatiesector 
te vernieuwen. In Fryslân hebben we vorig jaar gezien dat dit werkt: bijna 20 procent 
meer toeristen dan een jaar eerder. Dat lag niet alleen aan de zon. Innovatie in deze 
sector is nodig, maar betaalt zich ook uit. Ik wil dat graag landelijk stimuleren door als 
voorzitter van de STIRR ideeën en ondernemers bijeen te brengen.” 
 
De Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR) is in 2008 opgericht. STIRR  wil dat 
de recreatiesector wordt gezien als krachtig, eigentijds en belangrijk voor de 
samenleving en dat financiers bereid zijn te investeren in recreatiebedrijven. Om dit te 
bereiken is innovatie nodig en moet er aandacht en zorg zijn voor de kwaliteit van de 
leefomgeving. Via een innovatieprogramma stimuleert STIRR recreatieondernemers door 
innovatieve projecten te begeleiden en kennis en ervaringen, opgedaan in deze 
projecten, te delen met de hele sector. 
 
Jorritsma is een bestuurder in hart en nieren. Naast zijn functie als Commissaris van de 
Koningin is hij onder meer voorzitter van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS), twee 
andere gezondheidsorganisaties in het noorden van het land en van de Noordelijke Hanze 
Interregio. STIRR is blij met een voorzitter van zijn formaat.  
 
In de nieuwsbrief Innovatie Recreatie en Ruimte zal medio februari een uitgebreider 
interview met John Jorritsma te lezen zijn. Meer informatie over de nieuwsbrief en de 
STIRR staat op de website www.recreatieenruimte.nl. 
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