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1 INLEIDING 

1.1 InnovatieProgramma Recreatie& Ruimte 

Sinds begin 2007 bestaat er een InnovatieTafel Recreatie. Een aantal ondernemers, 
verenigd in de Ondernemersgroep ‘Recreatie en Ruimte’, werkt hierin samen met 
vertegenwoordigers van de departementen LNV, EZ en VROM. Doel van de 
InnovatieTafel is om een impuls te geven aan innovatie op het gebied van recreatie en 
ruimte.  

De InnovatieTafel wil dit bereiken via het opzetten van een InnovatieFaciliteit 
Recreatie & Ruimte met een bijbehorend InnovatieProgramma. 

De kernambitie voor dit InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte (IPR&R) is 
‘omgevingskwaliteit stimulerende recreatie’. De ambitie wordt binnen drie 
programmalijnen uitgewerkt: 

1 Wat: waardecreactie: ontwikkelen van nieuwe concepten (gebruikmakend van o.a. 
regionale beeldverhalen) vanuit vraag en eigen kracht die economisch renderen 
en bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving; 

2 Hoe: netwerksamenwerking: horizontale en verticale samenwerking om het 
gewenste aanbod op duurzame wijze (MVO, imago, lisence to produce, 
economisch) met uitschakeling van negatieve effecten (zoals mobiliteit), te 
realiseren met aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving; 

3 Wie: recreatieondernemer en andere publieke & private partijen met wie 
samengewerkt wordt (terreinbeheerders, milieuclubs, MKB etc), ontwikkelen 
competenties om tot waardecreatie te komen. 

 
(Borgstein, 2008) 

1.2 Doel van de studie 

Onderzoeksvraag 
De vraag die centraal staat in deze studie is de volgende: 

Welke subsidiemogelijkheden zijn er beschikbaar (of mogelijk geschikt te maken) voor 
het InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte?  

Doel  
Het primaire doel van deze studie is dat het een basis geeft voor het vinden van 
publieke financiering voor IPR&R. Zowel het in beeld brengen van de mogelijkheden 
als van de onmogelijkheden is hiertoe van belang.  

Doelgroep 
Deze studie kent meerdere doelgroepen: 

 In de eerste plaats zijn dit degenen die de verantwoordelijkheid dragen om de 
InnovatieFaciliteit en het InnovatieProgramma verder te ontwikkelen. De studie is 
voor hen een hulpmiddel in de zoektocht naar publieke middelen. 

 In de tweede plaats zijn dit de overheden die met publieke middelen willen 
bijdragen aan de totstandkoming van IPR&R. Voor hen moet de studie duidelijk 
maken of en waar er mogelijkheden zijn om IPR&R in bestaande regelingen onder 
te brengen. 

 Een laatste doelgroep bestaat uit de ondernemers die bij de nu lopende en nog op 
te starten pilotprojecten zijn betrokken. Voor hen moet de studie zicht bieden op 
subsidiemogelijkheden op projectniveau. 
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1.3 Projectsubsidies en subsidies voor het gehele programma 

Het streven van betrokkenen is om te komen tot publiek-private financiering. Op korte 
termijn worden voor een publieke bijdrage aan IPR&R bestaande instrumenten, 
waarmee losse projecten gesubsidieerd kunnen worden, het meest kansrijk geacht. 

Ook op de langere termijn kan mogelijk van een of meer bestaande regelingen gebruik 
worden gemaakt. Maar hoe verder weg in de tijd, hoe meer kans er ook is om tot 
aanpassing van bestaande regelingen of het ontwerpen van een nieuwe regeling te 
komen waarin het gehele programma ondergebracht kan worden.  

Want financiering van het gehele IPR&R, in plaats van financiering van steeds losse 
projecten verdient de voorkeur. Dit biedt de beste mogelijkheden om het gehele 
programma vanuit dezelfde filosofie vorm te geven. Bovendien gaat er veel tijd 
verloren indien louter met losse projectsubsidies wordt gewerkt. Projectsubsidies 
kunnen wel, ook op de langere termijn, als aanvulling van betekenis zijn. 

1.4 Subsidies: onderdeel van financieringsvraagstuk in brede zin 

De focus ligt in deze studie op subsidieregelingen. Echter, in de zoektocht naar geld 
dat aanvullend is op de ondernemersinvesteringen, zijn ook andere vormen van 
financiering interessant. Gedacht wordt aan investeringsfondsen, 
investeringsregelingen of ruimte-voor-ruimte-regelingen. Vooral op het niveau van de 
individuele projecten liggen hier mogelijkheden. 

In deze studie worden deze mogelijkheden niet nader onderzocht. Het zijn wel opties 
die door subsidieadviesbureaus verkend kunnen worden. 

1.5 Aanpak 

Het onderzoek is gestart met een zoektocht op Internet. Twee uitgebreide 
subsidiedatabases zijn geraadpleegd en ook zijn websites geraadpleegd van de 
ministeries van LNV, EZ en VROM en van SenterNovem. Bij een aantal 
vertegenwoordigers van deze instanties is telefonisch nadere informatie ingewonnen. 
Daarnaast heeft een tweetal gesprekken plaatsgevonden met RTE Adviesgroep, een 
bureau dat gespecialiseerd is in subsidies. Het rapport is door hen ook nagelezen en 
van commentaar voorzien. Deze opmerkingen zijn in dit rapport verwerkt.  

1.6 Leeswijzer 

In dit rapport bespreken we achtereenvolgens: 

 Regelingen die in hun huidige vorm geschikt zijn of lijken voor subsidiering van 
individuele projecten(hoofdstuk 2) 

 Regelingen die geschikt zijn om (delen van) IPR&R te financieren (hoofdstuk 3) 
 Regelingen die mogelijk geschikt te maken zijn om (delen van) IPR&R te 

financieren (hoofdstuk 4) 
 De mogelijkheden om een geheel nieuwe regeling te ontwerpen, specifiek voor 

IPR&R (hoofdstuk 5) 
 
Het rapport sluit af met een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6) 
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2 PROJECTSUBSIDIES 

2.1  Type regelingen 

Zeker in de huidige ontwikkelfase van IPR&R, zijn regelingen relevant waarbij op 
projectniveau subsidiegeld beschikbaar is. Maar ook in de vervolgfase kunnen dit 
soort geldstromen relevant zijn. Diverse soorten regelingen zijn van belang, zoals 
regelingen gericht op: 
 versterking van het bedrijfsleven (MKB) in het algemeen 
 versterking van recreatie en toerisme 
 verbetering van de omgevingskwaliteit1 
 versterking van de lokale of regionale identiteit 

 
Bij de regelingen die gericht zijn op versterking van het (toeristisch-recreatief) 
bedrijfsleven gaat het met name om regelingen gericht op: 

 economische haalbaarheidsstudies/ advisering door derden 
 samenwerking/ opzetten projectorganisatie 
 versterking van competenties van werknemers  
 kennis ontwikkelen en verspreiden 
 investeringen in bedrijfsmiddelen of omgeving 
 productinnovaties of technologische vernieuwing 

 

2.2 Via eerste screening naar maatwerk 

Op internet zijn er diverse databases (portals) waarin subsidies voor toeristisch-
recreatieve ondernemers zijn opgenomen. Een gratis toegankelijke subsidiedatabase 
op het gebied van milieu, toerisme en recreatie is te vinden op de website van de 
Stichting Recreatie (www.stichtingrecreatie.nl).2 Een andere relevante database, met 
een brede insteek, is www.subsidietotaal.nl. Om deze site, die beheerd wordt door 
Elsevier, te kunnen raadplegen is een abonnement nodig.  

De beide portals zijn vooral geschikt voor een eerste screening. De sites bieden de 
mogelijkheid om door te klikken naar de websites van de subsidiegever waar 
detailinformatie over de regelingen is te vinden. 

Maar ook na raadpleging van de volledige teksten zal er nog niet altijd een goed beeld 
zijn van de mogelijkheden. Diverse regelingen kennen namelijk een vrij algemene 
formulering. Dit wekt de suggestie dat er kansen te over zijn, dat vele type projecten 
in aanmerking komen voor subsidie. Toch is dat maar ten dele waar. Juist als de 
regelingsteksten zo algemeen geformuleerd zijn, komt het er op aan dat een aanvraag 
gepaard gaat met een heel sterk projectvoorstel. Een voorstel dat degenen die de 
subsidie-aanvragen beoordelen overtuigt. Contact opnemen met de subsidiegever kan 
een optie zijn om meer helderheid te krijgen over de kansrijkheid. Zeker voor 
ondernemers die nog weinig ervaring hebben met het indienen van een aanvraag, kan 
het ook wijs zijn om een in subsidie-aanvragen gespecialiseerd bureau in te 
schakelen. 

                                                      
1 Verbetering van de omgevingskwaliteit kan ruim worden opgevat. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
regelingen op het gebied van natuurontwikkeling maar bijvoorbeeld ook om de herontwikeling van 
cultuurhistorisch erfgoed of  om duurzaamheid. 
 
2 Het beheer van deze site wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. 
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2.3 Kansrijke regelingen 

Zowel op landelijk niveau als op regionaal niveau is er een groot aantal regelingen dat 
van betekenis kan zijn voor pilots binnen IPR&R. Het is ondoenlijk en ook weinig 
zinvol om al deze regelingen in een rapport te vatten. Daarvoor bestaan er immers de 
genoemde databases. We concentreren ons op de meest kansrijke én de financiële 
meest aantrekkelijke. 

Subsidieregelingen die interessant kunnen zijn voor een van de pilotprojecten uit 
IPR&R kunnen globaal in drieën worden gedeeld: 

 landelijke regelingen   
 landelijke regelingen die regionaal worden ingevuld 
 regelingen die uitsluitend in specifieke provincies of regio’s gelden 

 
Landelijke regelingen 
Er is één regeling gevonden met een landsdekkende werking die perspectief biedt 
voor recreatieondernemers die met een van de in paragraaf 2.1 genoemde activiteiten 
aan de slag willen: de EZ-regeling voor innovatievouchers. 

Innovatievouchers 
Het doel van de innovatievouchers is MKB-ondernemers stimuleren gebruik te maken 
van kennis die bij kennisinstellingen op de plank ligt en die bedrijven helpt te 
vernieuwen. Door gebrek aan samenwerking blijft deze kennis echter vaak onbenut. 
Met de innovatievoucher kunnen ondernemers kennis verkrijgen door een 
onderzoeksvraag bij een kennisinstelling neer te leggen. De uitkomst van het 
zogenaamde kennisoverdrachtsproject kunnen ondernemers binnen hun bedrijf 
gebruiken voor de vernieuwing van hun product, productieproces of dienst. Er zijn 
twee soorten vouchers: de kleine voucher ter waarde van € 2.500 en de grote voucher 
ter waarde van € 7.500 (met een eigen bijdrage van € 2.500. De feitelijke subsidie is 
dus € 5.000). Van zowel de grote als de kleine vouchers zijn er in 2008 reeds 3.000 
verstrekt. Momenteel (stand begin juni 2008) zijn nog 1700 grote en 1700 kleine 
innovatievouchers beschikbaar. 

Hoewel voor allerhande  kennisoverdrachtsprojecten vouchers aangevraagd kunnen 
worden, ligt de nadruk in de praktijk sterk op technologische vernieuwing. 

Gezien de beperkte omvang van de vouchers is de waarde voor IPR&R-pilots 
bescheiden. Het kan echter in sommige projecten een nuttige stimulans betekenen. 
Innovatievouchers kunnen worden aangevraagd bij SenterNovem3. 

Landelijke regelingen met een regionale insteek 
De belangrijkste landelijke regelingen die regionaal wordt ingevuld en kansen bieden 
op projectniveau zijn het Investeringsbudget Landelijk Gebied en het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma.  

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
In 2007 is een groot aantal subsidieregelingen samengevoegd tot één budget: het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Provincies beschikken van 2007 tot en met 
2013 over 3,2 miljard euro van de rijksbegroting en over nog eens 450 miljoen euro 
aanvullende rijksmiddelen. Het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2007-
2013 (MJP2) is de basis van het Rijk voor de overeenkomsten met de provincies. Het 

                                                      
3 SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. SenterNovem biedt 
diensten aan die bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid en innovatie. De diensten zijn 
adviseren, netwerken, informeren en subsidiëren. Subsidieregelingen van EZ op het gebied van 
duurzaamheid en innovatie lopen via SenterNovem. 
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MJP2 kent acht thema's. Drie ervan zijn in het kader van het InnovatieProgramma 
Recreatie & Ruimte met name van belang.  

 Sociaal-economische vitaliteit 
De sociale en culturele infrastructuur versterken. Vergroten van de 
burgerbetrokkenheid. Ruimte geven voor initiatiefnemers en ondernemers.  

 Landschap met kwaliteit 
De gebiedeigen kenmerken in Nationale Landschappen behouden en versterken. 
Landschapselementen, cultuurhistorie en recreatief medegebruik stimuleren  

 Impuls aan aandachtsgebieden; reconstructie zandgebieden 
Een goede ruimtelijke structuur maken voor landbouw, natuur, milieu, recreatie, 
landschap en economie, onder meer door zonering in zandgebieden van 
Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.  
 

Initiatieven die bijdragen aan deze rijksdoelen kunnen voor een subsidie vanuit het 
ILG in aanmerking komen. Hierbij geldt overigens dat naast deze rijksdoelen ook de 
accenten die de provincie zelf legt mede bepalend zijn voor de aard van de projecten 
die financieel ondersteund worden met ILG-geld. Initiatiefnemers kunnen een 
aanvraag richten tot de provincie waarin het initiatief speelt. Vooral projecten die een 
integraal karakter hebben, die een gebied als geheel versterken, zijn kansrijk.  

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)  
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2007-2013 (POP2) is een Europees 
subsidieprogramma dat gericht is op de versterking van het Nederlandse platteland. 
Het programma is het vervolg op het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 
(POP1).  
Nederland wil met het Plattelandsontwikkelingsprogramma een goed evenwicht 
bereiken tussen de kwaliteit van natuur en landschap en het gebruik. Voor de periode 
van 2007-2013 kent het programma de volgende vier doelstellingen:  

 de versterking van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector;  
 het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap;  
 de verbetering van de leefbaarheid op het platteland en van de 

plattelandseconomie;  
 de uitvoering van de Leader-aanpak (plattelandsontwikkeling door lokale 

actiegroepen) 
 
Deze doelstellingen zijn vertaald in 24 concrete maatregelen. Deze worden 
medegefinancierd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsfonds. Te denken valt 
aan: modernisering van landbouwbedrijven, agrarisch natuur- en landschapsbeheer en 
ondersteunen van toeristische activiteiten op het platteland. Per provincie zijn de 
precieze accenten benoemd. 
 
Via POP2 zal tussen 2007 en 2013 circa twee miljard euro in het Nederlandse 
platteland worden geïnvesteerd. Bijna vijfhonderd miljoen euro daarvan is afkomstig 
van de Europese Unie (EU). Rijk, provincies en waterschappen dragen samen nog 
eens datzelfde bedrag bij. De rest bestaat uit aanvullende nationale financiering en 
particuliere bijdragen.  

Provinciale en regionale regelingen 
Op provinciaal en regionaal niveau is er een groot aantal regelingen dat op enigerlei 
wijze aanknopingspunten biedt voor de pilotprojecten. Het gaat vrijwel altijd om 
relatief kleine budgetten. 

Eén regeling willen we hier noemen omdat deze regeling op het niveau van Drenthe 
een doel beoogt te bereiken dat sterk lijkt op hetgeen met IPR&R op nationaal niveau 
wordt nagestreefd: de Stimuleringsregeling Natuur en Recreatie Drenthe 
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Stimuleringsregeling Natuur en Recreatie Drenthe 
In 2005 heeft in opdracht van de Milieufederatie Drenthe en RECRON een eerste 
verkenning plaatsgevonden van de mogelijkheden voor een gezamenlijke ontwikkeling 
van recreatie en natuur en landschap. Dit heeft in 2006 en 2007 een vervolg gekregen 
met het project Natuurlijke Recreatie Drenthe. Het project richt zich op het opstellen 
van gezamenlijke ontwikkelingsperspectieven voor natuur en recreatie, op de 
uitvoeringsplannen voor recreatiebedrijven met winst voor natuur en landschap en op 
de ontwikkeling van het bijbehorende instrumentarium. Bij de uitvoering zijn naast de 
Milieufederatie Drenthe en de RECRON ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Het Drentse Landschap, Recreatieschap Drenthe en recreatieondernemers en 
provincie en gemeenten betrokken. 

Een van de resultaten van het project is dat er nog dit jaar een provinciale 
subsidieregeling 'Stimulering Natuur en Recreatie' komt, op basis waarvan 
recreatieondernemers subsidie kunnen krijgen voor landschappelijke inpassing, 
natuurontwikkeling en verduurzaming van hun bedrijf. Verder wordt gewerkt aan de 
instelling van een Kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie Drenthe, dat 
recreatieondernemers bij de planvorming kan adviseren. 
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3  BESTAANDE REGELINGEN DIE KANSRIJK ZIJN VOOR 
IPR&R 

3.1  Inleiding 

Behalve naar regelingen die op projectniveau interessant zijn, is ook gezocht naar 
regelingen waarin het gehele InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte, of 
programmalijnen daarbinnen, een plek kunnen krijgen. We hebben ons daarbij eerst 
geconcentreerd op subsidieregelingen van de ministeries van LNV, VROM, EZ en van 
SenterNovem die in het gehele land gelden. Vervolgens zijn regelingen bestudeerd 
die in delen van het land gelden. 

3.2 Landsdekkende regelingen 

Gehele IPR&R 
Bij de in paragraaf 3.1 genoemde ministeries zijn er momenteel geen landsdekkende 
regelingen waarin het gehele IPR&R is onder te brengen.  

De regeling die het meest perspectiefrijk zou zijn, is ICES/KIS 3, ware het niet dat 
deze regeling op zijn einde loopt en nieuwe initiatieven hierin niet meer kunnen 
worden ondergebracht (zie ook hoofdstuk 4). Of er een opvolger komt in de vorm van 
een regeling ICES/KIS 4, is zeer onzeker. Voor 2010 is dit in elk geval niet het geval. 

Andere landsdekkende regelingen die zijn onderzocht passen inhoudelijk niet of het 
zijn regelingen waaruit wel losse projecten kunnen worden gesubsidieerd maar niet 
een totaal innovatieprogramma. 

Programmaonderdelen 
Wel is er een bestaande regeling die interessant kan zijn voor een van de 
programmalijnen, namelijk de programmalijn competentieontwikkeling. Het gaat om de 
LNV-regeling ‘Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs’. 

Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs (KIGO) 
Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden kunnen subsidie aanvragen 
voor programma's, programmaonderdelen en projecten die bijdragen aan 
kenniscirculatie en innovatie in het groene onderwijs (onderwijs op het gebied van 
landbouw en de natuurlijke omgeving).  

De regeling kent drie hoofdthema’s: Groene economie en Gezonde voeding, Natuur, 
Landschappen en Vitaal platteland, Systeemontwikkeling en Onderwijsvernieuwing. 
Het tweede thema lijkt het meest kansrijk voor IPR&R. Voor dit thema is 2 miljoen 
euro beschikbaar in de huidige aanvraagperiode. 

De Groene Kennis Coöperatie (GKC) speelt een belangrijke rol binnen de regeling 
KIGO. De GKC is een samenwerkingsverband tussen de aoc's, has'en en Wageningen 
UR. Doel van de GKC is om de maatschappelijke bijdrage van het groene 
kennissysteem te versterken. Kennisvragen van bedrijven, maatschappelijke 
organisaties of overheden vertaalt het GKC in samenspraak met deze ‘vragers’ en 
mogelijke andere kennisinstellingen in vraaggestuurde arrangementen. Bijvoorbeeld 
innovatievraagstukken van bedrijven. Of knelpunten in groene sectoren of de 
samenleving die om een oplossing vragen. Docenten maar vooral leerlingen/studenten 
worden in zogenaamde arrangementen betrokken. Ze werken mee aan het bedenken 
van oplossingen en het ontsluiten van groene kennis door middel van onder andere 
onderzoek en leeropdrachten. 
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3.3 Regionale regelingen 

Een drietal landelijke regelingen die regionaal worden ingevuld bieden 
aanknopingspunten voor IPR&R of voor programmalijnen daarbinnen: 

 Pieken in de Delta 
 Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie (RAAK) 
 Operationeel Programma 

 
Pieken in de Delta 
Binnen Pieken in de Delta is subsidie mogelijk voor gebiedsgerichte projecten die 
bijdragen aan de versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat en de 
versterking van het organiserend vermogen van het gebied. Om voor subsidie in 
aanmerking te komen moet een project passen binnen een actielijn en bijdragen aan 
een programmalijn van de betreffende regio.  

Programma- en actielijnen worden regionaal vastgesteld. In Zuidwest-Nederland is 
toerisme een van de thema’s. De inzet voor toerisme is om een trendbreuk te 
realiseren door nieuwe aansprekende en verrassende product-marktcombinaties te 
initiëren en de kennisinfrastructuur te versterken en te ontsluiten. Voor de 
Noordvleugel is toerisme en congressen een thema. In Zuidoost Nederland is het 
stimuleren van marktgericht innovatief ondernemerschap een van de thema’s. In de 
Zuidvleugel en Noord-Nederland en Oost-Nederland zijn er momenteel geen 
aanknopingspunten voor toerisme. 

In totaal is er voor ‘Pieken in de Delta’ in 2008 50 miljoen euro beschikbaar. Voor alle 
programma’s gelden in 2008 twee tenderdata. De tweede periode loopt van 15 oktober 
2008 tot en met 26 november 2008. 

De praktijk leert dat het met name grotere partijen en samenwerkingsverbanden zijn 
die een aanvraag gehonoreerd krijgen. Voor IPR&R betekent dit dat Pieken in de 
Delta op het niveau van individuele projecten beperkte mogelijkheden biedt. Betere 
mogelijkheden zijn er voor het totale innovatieprogramma of voor een specifieke 
programmalijn, zij het dat Pieken in de Delta een regionale invulling kent. 

Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie (RAAK) 
Een van de elementen uit het IPR&R is het versterken van het opleidingsniveau / de 
kwaliteit van de toeristische ondernemers. Een opleidingsprogramma met daarin een 
rol voor zowel onderwijs als bedrijfsleven lijkt hierbij een logische stap. In het kader 
hiervan biedt de regeling RAAK een goede mogelijkheid. 

RAAK is een regeling vanuit het Ministerie van OCenW. De initiële doelstelling van 
deze regeling is om de kennisuitwisseling tussen hogescholen, BVE-instellingen en 
het midden- en kleinbedrijf in regionale innovatieprogramma's te verbeteren. Daarbij 
gaat het vooral om het versterken van de kennisbrugfunctie die deze instellingen 
kunnen hebben in de relatie tussen MKB-bedrijven en het totaal van de 
kennisinfrastructuur.  

De RAAK-MKB regeling is open ten aanzien van eisen aan het onderwerp van het 
programma als het maar bijdraagt aan een innovatie. Dit kan variëren van innovatie in 
dienstverlening of logistiek tot innovatie in de techniek en industrie. De Stichting 
Innovatie Alliantie (SIA), die de regeling uitvoert, ziet wel graag dat kennis circuleert 
tussen hogeschool en ondernemers en dat ‘best practices’ gedeeld worden. 

Na toekenning van subsidie is de invulling van een goedgekeurd regionaal 
innovatieprogramma de verantwoordelijkheid van een regionaal consortium. Een 
consortium dient tenminste te bestaan uit een of meerdere regionale hogescholen, 
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(vertegenwoordigers van) het (regionale) MKB in voorkomende gevallen aangevuld 
met Syntens.  

In het voorstel hoeven alle onderliggende projecten nog niet volledig te zijn 
uitgewerkt, de contouren moeten wel min of meer bekend zijn. In dit stadium is een 
hard commitment van de bedrijven c.q. netwerkpartijen veelal nog niet mogelijk, wel 
moet van een zeker aantal bedrijven bekend zijn dat zij gaan deelnemen. 

Een aanvraag voor subsidiëring van een innovatieprogramma wordt door het College 
van Bestuur van een hogeschool als penvoerder van een consortium ingediend. 

De maximale toewijzing bedraagt € 300.000. De looptijd van de subsidie voor een 
regionaal innovatieprogramma bedraagt maximaal twee jaar. Voor IPR&R biedt RAAK 
de mogelijkheid om in een regio de programmalijn competentieontwikkeling vorm te 
geven. 

Voor IPR&R zijn twee onderdelen interessant 

 RAAK MKB; gericht op samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het Midden- 
en Kleinbedrijf. Kenmerkend hiervoor zijn: vraaggericht; vernieuwing van de 
kenniscirculatie; kennisverbetering van de betrokkenen; perspectief op 
duurzaamheid. 

 RAAK light; gericht op kleinschalige samenwerking (minimaal vijf ondernemers) 
gericht op programmatische uitbreiding. Hierbij kan een brancheorganisatie als 
penvoerder optreden. 

 
De deadline voor RAAK is 1 november 2008. 

 
Operationeel Programma (inzet EFRO-geld) 
Het Kabinet heeft bepaald in het kader van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) bij de Europese Commissie afzonderlijke zogenaamde 
Operationele Programma’s in te dienen voor de landsdelen Noord, Oost, Zuid en 
West. Voor elke regio is een programma opgesteld waarin prioriteiten zijn 
aangegeven. Projecten die binnen deze prioriteiten vallen kunnen voor subsidie in 
aanmerking komen. In elk van de vier regio’s zijn er aanknopingspunten te vinden 
voor IPR&R. Zo geldt bijvoorbeeld voor OP-Zuid dat attractieve regio’s een van de 
thema’s is. Activiteiten die binnen deze prioriteit gesubsidieerd kunnen worden dragen 
direct of indirect bij aan een veilig en aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat, zoals:  

 Het investeren in groen, cultuur en natuur dat de attractiviteit van de regio 
verhoogt en zo een economische impuls geeft aan toeristische ontwikkeling of 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

 Het ontwikkelen en uitvoeren van instrumenten die de fysieke uitbreiding van 
toeristische bedrijvigheid mogelijk maken.  

 Regiopromotie en branding, zowel toeristisch als gericht op bedrijfsvestiging 
 
Er is veel budget beschikbaar via deze regionale Operationele Programma’s. Zo is er 
voor OP-Zuid bijna 186 miljoen euro aan publiek geld beschikbaar. De OP’s bieden 
kans voor subsidiering van individuele pilotprojecten maar beter lijken de kansen voor 
een samenhangend innovatieprogramma zoals wordt voorgestaan met IPR&R. 
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4 AANPASSEN VAN BESTAAND INSTRUMENTARIUM 

4.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk is onderzocht of er bij de ministeries van LNV, EZ en VROM 
regelingen zijn die, met een relatief beperkte aanpassing, geschikt te maken zijn. 
Overigens is dit nog een lastig traject. Zowel verruiming van de doelgroep als van het 
beschikbare budget is gewenst. Dit laatste om te voorkomen dat dezelfde hoeveelheid 
geld met meerderen gedeeld moet worden. Voor een dergelijke aanpassing is een 
ministerieel besluit nodig.  

4.1 Kansen LNV-regelingen 

Het ministerie van LNV heeft momenteel geen subsidieregelingen specifiek voor 
recreatieondernemers. Dergelijke regelingen zijn er wel voor agrarische ondernemers. 
Het gaat om een aantal regelingen waaruit een relatief bescheiden bijdrage kan 
worden verkregen en twee regelingen waarin het om grotere bijdragen gaat:  

 De regeling ‘Innovatieprojecten’ 
 De regeling ‘Samenwerking bij innovatieprojecten’ 

 

Innovatieprojecten 
Ondernemers in de melkveehouderij en de intensieve veehouderij die willen innoveren 
kunnen subsidie ‘Innovatieprojecten’ aanvragen. Zowel innovatieprojecten waarin 
ondernemers zelfstandig tot innovatie komen als waarin ze samenwerken kunnen voor 
subsidie in aanmerking komen.Bij innovatieprojecten gaat het activiteiten voor: 

 het creëren van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, technieken, 
systemen, processen, diensten of organisatievormen.  

 het verkrijgen van kennis voor de activiteiten die onder a staan. 
 
In totaal is ruim 2 miljoen euro beschikbaar; 900.000 voor de melkveehouderij en 1,2 
miljoen euro voor de intensieve veehouderij. 
 
Samenwerking bij innovatieprojecten 
Samenwerkingsverbanden van agrarische ondernemers kunnen subsidie aanvragen 
voor innovatieve projecten waarbij het creëren van nieuwe, gewijzigde of verbeterde 
producten, technieken, systemen, processen, diensten of organisatievormen centraal 
staat. In 2008 stelt LNV in totaal acht miljoen euro beschikbaar voor dit soort 
projecten. Een gedeelte wordt gesubsidieerd door de EU.  

Een project moet betrekking hebben op ontwikkeling binnen de sector, het verwerven 
van kennis, of op organisatorische of technische vernieuwingen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van nieuwe of verbeterde producten, productieprocessen, methodes, etc. Ook 
moet het project zich nog in de fase van innovatieve ontwikkeling bevinden.  

Kleinere regelingen 
Kleinere LNV-regelingen die gericht zijn op agariers en bij openstelling voor 
recreatieondernemers kansrijk kunnen zijn, zijn: 

 Vouchers voor kennisoverdracht 
Landbouwbedrijven die al ideeën hebben over het ontwikkelen van een nieuw 
product, maar nog veel kennisvragen hebben, kunnen een vergoeding krijgen 
voor het beantwoorden hiervan. Dit gebeurt in de vorm van een voucher van 
3.000 euro.  
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 Demonstratieprojecten 
LNV heeft een subsidieregeling voor zogenaamde demonstratieprojecten op het 
gebied van ecologische landbouw, energie en intensieve veehouderij. De regeling 
levert een bijdrage van 50% aan de subsidiabele kosten met een maximum van 
15.000 euro per project.  

 Beroepsopleiding en voorlichting 
Agrarische ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor een bedrijfsconsult en 
voor het volgen van opleidingen, trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten. De 
subsidie is maximaal € 1.500.  

 Praktijknetwerken veehouderij 
Landbouwondernemers in de veehouderij die in een samenwerkingsverband hun 
kennis en vaardigheden willen vergroten zodat nieuwe, betere of hoogwaardigere 
producten worden geboden, of die hun productiewijzen of productieprocessen 
willen verbeteren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Deze subsidie is 
maximaal 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000.  

 Borgstellingsfonds landbouw 
Ondernemers in de akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en visteelt voor menselijke 
consumptie kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Stichting 
Borgstellingsfonds voor de Landbouw. Het gaat met name om steun voor 
ondernemers die hun bedrijf willen verbeteren of overnemen maar daarvoor niet 
voldoende geld van de bank kunnen lenen. Het Borgstellingsfonds, dat als doel 
heeft de ontwikkeling in de landbouw te bevorderen, staat dan garant voor rente 
en aflossing van het bankkrediet. De hoogte van de borgstelling kan niet meer 
bedragen dan tweederde van het benodigde bedrag. 

 
Verruiming van deze regelingen, zodat naast agrariërs ook recreatieondernemers er 
gebruik van kunnen maken, levert geen perspectief voor IPR&R als geheel, noch voor 
een gehele programmalijn. Wel kunnen hiermee extra mogelijkheden ontstaan voor 
subsidiëring van individuele projecten. 

4.2 Kansen EZ-regelingen/ regelingen SenterNovem  

Het Ministerie van Economische Zaken/ SenterNovem bieden, met uitzondering van 
de in hoofdstuk 2 genoemde innovatievouchers, geen subsidiemogelijkheden voor 
recreatiebedrijven. Er zijn ook geen regelingen die met beperkte aanpassingen 
geschikt te maken zijn. Wel van belang om te noemen is Pieken in de Delta, een EZ-
regeling die regionaal wordt ingevuld. In hoofdstuk 4 gaan we hier nader op in. 

4.3  Kansen VROM-regelingen 

Het Ministerie van VROM biedt geen subsidiemogelijkheden voor recreatiebedrijven. 
Er zijn ook geen regelingen die met beperkte aanpassingen geschikt te maken zijn. 
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5 ONTWERPEN VAN EEN NIEUWE REGELING 

Om alle doelen die binnen een innovatieprogramma worden gesteld te kunnen 
bereiken, kent dit programma idealiter een eigen, landsdekkende, op maat gesneden 
subsidieregeling. Als zo’n nieuwe regeling wordt opgezet, geldt dat de slagingskansen 
het grootste zijn als deze regeling onder een bestaande noemer wordt gebracht. Er is 
één regelingen die in dit verband kansrijk is: Innovatie in Dialoog 

Mocht het niet lukken om een landelijke regeling tot stand te brengen dan is het een 
optie om naar provinciale of regionale regelingen te streven. De regeling ‘Pieken in de 
Delta’ en mogelijk nieuw op te zetten regelingen van provincies zijn in dit kader 
interessant om nader te beschouwen. 

5.1  Regelingen op nationaal niveau 

Innovatie in Dialoog 
Nederland wil zich ontwikkelen tot een kenniseconomie. De overheid wil investeren in 
innovatie van kansrijke economische gebieden waarin Nederland internationaal kan 
uitblinken. De overheid daagt daartoe bedrijven en kennisinstellingen uit om 
innovatieprogramma's op te stellen die leiden tot topprestaties. De overheid 
ondersteunt de versterking van de innovatie in sectoren, om in de toekomst tot de 
Europese top van kenniseconomieën te behoren. Ondernemers en kennisinstellingen 
die de handen ineen willen slaan om gezamenlijk te innoveren, kunnen gebruikmaken 
van de faciliteiten die de overheid biedt. Om hiervoor in aanmerking te komen, vraagt 
de overheid hen een innovatieprogramma op te stellen. Dit programma moet 
internationaal onderscheidend zijn en een gerichte focus hebben op onderdelen van 
een markt of technologie waarin Nederland kan uitblinken. Senter Novem kan een 
faciliterende rol spelen bij het opstellen van het programma. Een dergelijke rol kan als 
voordele hebben dat het innovatieprogramma hierdoor optimaal aansluit op de 
toetsingscriteria. Uiteindelijk is het  het ministerie van Economische Zaken dat 
het innovatieprogramma beoordeelt. 

5.2  Regelingen op provinciaal of regionaal niveau 

Pieken in de Delta 
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, biedt ‘Pieken in de Delta’ in enkele regio’s 
subsidiemogelijkheden voor gebiedsgerichte projecten die bijdragen aan de 
versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat en de versterking van het 
organiserend vermogen van het gebied. Om voor subsidie in aanmerking te komen 
moet een project passen binnen een actielijn en bijdragen aan een programmalijn van 
de betreffende regio. Programma- en actielijnen worden door de provincies regionaal 
vastgesteld. In enkele regio’s is toerisme meer of minder expliciet een van de 
thema’s. In de regio’s waar dit niet het geval is, kan er naar gestreefd worden om dit 
voor de toekomst wel voor elkaar te krijgen. De huidige programma’s zijn uitgewerkt 
voor de periode 2006-2010. Wellicht zijn er mogelijkheden om in de periode daarna 
ook in andere regio’s toerisme tot een van de programma- en actielijnen te maken.  

Provinciale regelingen op maat 
In hoofdstuk 2 is het project ‘Natuurlijke Recreatie Drenthe’ beschreven. Een van de 
onderdelen van dit project is de totstandkoming van een ‘Stimuleringsregeling Natuur 
en Recreatie’. Een dergelijke provinciale subsidieregeling zou ook in andere 
provincies ontwikkeld kunnen worden.  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1  Conclusies 

De belangrijkste conclusie van deze studie is dat er momenteel geen subsidieregeling 
is waarin het InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte in zijn geheel is in te passen.  

Er zijn wel mogelijkheden om een regeling op maat te ontwerpen. Het programma 
‘Innovatie in dialoog’ biedt mogelijkheden om IPR&R in onder te brengen. Andere 
mogelijkheden bieden de LNV-regelingen ‘Innovatieprojecten’ en ‘Samenwerking bij 
innovatieprojecten’, mits deze regelingen zodanig wordt aangepast dat 
recreatieondernemers er gebruik van kunnen maken. Zowel voor het creëren van een 
eigen subsidieregeling binnen ‘Innovatie in dialoog’ als voor het aanpassen van de 
LNV-regelingen geldt dat het zware trajecten zijn. Een stevig innovatieprogramma en 
brede, actieve steun van betrokken partijen (in de publieke en private sector) zijn 
randvoorwaarden om succes te boeken. 

In de kabinetsreactie op het VROM-raad advies is vanuit de rijksoverheid een signaal 
afgegeven dat er bereidheid is om tot mede-financiering te komen: “Het rijk 
ondersteunt de sector bij het uitwerken van deze innovatieagenda. Vervolgens zal de 
haalbaarheid onderzocht worden van een innovatieprogramma om, in aanvulling op 
het generieke innovatieinstrumentarium, innovatie te ondersteunen door middel van 
mede-financiering en begeleiding van voorbeeldprojecten en het bevorderen van 
kennisontwikkeling en -uitwisseling van gebiedsgerichte ‘best practices’.” 

Voor de programmalijn competentieontwikkeling kan de ‘Regeling kennisverspreiding 
en innovatie groen onderwijs (KIGO)’ van betekenis zijn. Deze regeling loopt via LNV. 

Op landelijk niveau zijn er, naast de genoemde regelingen, geen andere 
(aanknopingspunten voor) regelingen waarin het gehele IPR&R of een gehele 
programmalijn opgenomen kan worden. Op regionaal niveau zijn deze mogelijkheden 
er wel. Pieken in de Delta geldt hierbij als belangrijkste regeling. In enkele regio’s is 
toerisme als prioriteit aangegeven zodat daar tot 2010 mogelijkheden zijn voor 
medefinanciering. Voor andere regio’s zijn er wellicht na 2010 kansen. Dit vraagt om 
een lobbytraject om toerisme daar op de agenda te krijgen. Dit kan een lastige weg 
zijn. Overigens vraagt ook het gehonoreerd krijgen van een project in regio’s waar 
toerisme wel op de agenda staat een forse krachtsinspanning. 

Andere interessante regionale regelingen zijn de Operationele Programma’s (EFRO-
geld) en de regeling RAAK. Deze laatste is interessant voor de programmalijn 
competentieontwikkeling. 

Een mogelijkheid op regionaal/ provinciaal niveau is ook dat er een speciale regeling 
wordt gecreëerd. In de provincie Drenthe is dit onlangs gebeurd. Mogelijk dat ook 
andere provincies bereid zijn om een dergelijke regeling op te zetten. 

Op projectniveau zijn er diverse kansen, zowel via landelijke als via provinciale en 
regionale regelingen. De mogelijkheden verschillen sterk per project. Zo zijn voor een 
project waarin recreatie en natuurontwikkeling hand in hand gaan hele andere 
regelingen interessant dan wanneer de combinatie van recreatie en cultuurhistorie 
centraal staat. In het zoeken naar projectsubsidies kunnen gespecialiseerde bureaus 
een belangrijke rol spelen.  

In de huidige startfase van IPR&R zijn zowel projectsubsidies interessant die 
betrekking hebben op de fase van planvorming als voor de fase van uitvoering. Indien 
er een regeling komt waaruit het gehele IPR&R wordt gefinancierd zijn 
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projectsubsidies voor de planvormingsfase minder noodzakelijk. Voor de 
uitvoeringsfase zijn projectsubsidies ook dan nog welkom.  

6.2  Aanbevelingen 

Op projectniveau 
Een aanbeveling aan de ondernemers die betrokken zijn bij de huidige pilotprojecten 
is om in samenspraak met leden van de InnovatieFaciliteit i.o. een in subsidies 
gespecialiseerd bureau te vragen om een quick scan uit te voeren naar 
subsidiemogelijkheden. Eventueel kan het bureau ook een rol spelen bij 
subsidieaanvragen. 

Voor recreatieondernemers die een project willen opstarten is het wenselijk als zij 
gemakkelijk tot een keuze kunnen komen van een bureau dat hen in het 
subsidietraject kan bijstaan. De InnovatieFaciliteit i.o. wordt geadviseerd om een lijst 
aan te leggen van hiertoe capabele bureaus die bovendien de ins en outs van IPR&R 
goed kennen. 

Regeling voor geheel IPR&R 
Aanbevolen wordt dat betrokkenen bij het opzetten van het IPR&R, mede op basis van 
dit oriënterende document, afspraken maken over de te volgen strategie. Een 
belangrijke keuze die voorligt is of men alle aandacht wil richten op het realiseren van 
een landelijke regeling of dat ook de optie van regionale regelingen nader wordt 
verkend. Na het bepalen van de strategie volgt het traject van het gericht verkennen 
van de diverse mogelijkheden en uiteindelijk van het daadwerkelijk aanvragen van 
subsidie. 
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BIJLAGE 1 GEANALYSEERDE REGELINGEN DIE WEINIG 
     PERSPECTIEFRIJK LIJKEN  

Tijdens het zoeken naar geschikte regelingen, zijn ook diverse regelingen de revue 
gepasseerd die niet kansrijk worden geacht. Een aantal ervan beschrijven we hier.  

Landelijke regelingen 
InnovatiePrestatieContracten (IPC) 
Het IPC is één van de instrumenten uit het basispakket van het ministerie van 
Economische Zaken om het innovatief vermogen van het MKB te stimuleren. Van 
belang bij het IPC is de samenwerking en kennisoverdracht binnen een groep MKB-
bedrijven die inhoudelijke samenhang met elkaar hebben (keten, regio, thema, 
branche etc.). De IPC-regeling geeft MKB-bedrijven de mogelijkheid om hun eigen 
meerjarige innovatietraject op te starten waarbij de MKB-er zelf bepaalt op welk 
gebied de innovatie plaatsvindt. Hierbij is ook samenwerking met andere bedrijven 
binnen het IPC essentieel. De aanvrager van een innovatietraject in het kader van IPC 
is doorgaans een brancheorganisatie. De brancheorganisatie moet minimaal 15 en 
maximaal 35 ondernemers voor het traject weten te interesseren en met hen heldere 
contracten opstellen waarin rechten en plichten staan vermeld.  Deze 
brancheorganisatie moet het traject vervolgens ook managen. 

In de regelingstekst wordt expliciet gesproken over ‘innoverende technologieën’. Dit 
maakt dat de IPC-regeling voor het Innovatie Programma Recreatie & Ruimte weinig 
perspectiefrijk lijkt.  

MobiliteitsManagement 
Het programma MobiliteitsManagement, dat loopt via SenterNovem, ondersteunt 
innovatieve manieren om 'slim' te reizen. Het is een regeling met een sterk 
technologische invalshoek en daarmee in dit kader niet relevant. 

Uitdagerskrediet 
Het uitdagerskrediet, dat loopt via SenterNovem, is een overheidskrediet voor mkb-
ondernemers voor de financiering van uitdagende innovatieprojecten, waarin nieuwe 
producten, processen of diensten worden ontwikkeld. Hieronder staat een aantal 
kenmerken waaraan het project moet voldoen: 

 Het project betreft een vergaande innovatie, dus geen doorontwikkeling of 
procesverbetering. Het resultaat is een product dat zich onderscheidt van 
concurrerende producten.   

 Er is een aantoonbare afzetmarkt met een zeer goed commercieel perspectief voor 
het te ontwikkelen product, dienst of proces.  

 Het project is cruciaal voor groei van de onderneming. De ambitie en capaciteiten 
van de onderneming moeten hierbij passen. De onderneming moet in staat zijn 
om zowel de technische als de commerciële uitdaging aan te kunnen.   

 Aan het project moeten technische risico’s verbonden zijn.   
 Zowel de technische als de economische haalbaarheid van het project moet 

aannemelijk zijn.     
 De financiële risico's van het project gaan de draagkracht van de onderneming te 

boven. 
 
Het uitdagerskrediet is niet interessant voor het InnovatieProgramma 
Recreatie&Ruimte omdat de nadruk sterk ligt op technische innovaties.  
 
ICES/KIS (Bsik-regeling)4 

                                                      
4 De regeling ICES/KIS is onderdeel van het Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK) 
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In 1994 is de Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking 
(ICES) ingesteld om investeringsprojecten te stimuleren die de economische structuur 
van Nederland versterken. Vanwege het grote belang van investeren in de 
kennisinfrastructuur (KIS) is er de werkgroep ICES/KIS. Deze werkgroep richt zich op 
het stimuleren van projecten in de kennisinfrastructuur om de positie van Nederland 
als kennisintensieve economie te verbeteren. Deze projecten dienen te bestaan uit 
publiek-private samenwerkingsverbanden met een maatschappelijk georiënteerd 
karakter. In de werkgroep ICES/KIS werken zeven ministeries samen: Economische 
Zaken (EZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), Verkeer en Waterstaat V&W), Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 
Financiën.  

Duurzame systeeminnovatie is een van de kennisgebieden die binnen de regeling valt. 
Daarbinnen zijn enkele zwaartepunten genoemd, zoals transitie naar duurzame 
landbouw en transitie naar duurzame mobiliteit. Recreatie en ruimte is niet als 
zwaartepunt genoemd. Ook hoogwaardig ruimtegebruik is een van de kennisgebieden, 
met daarbinnen onder andere systeeminnovatie in ruimtegebruik als zwaartepunt. De 
bijdrage voor de diverse projecten varieert van zo’n 5 tot 30 miljoen euro, verspreid 
over zo’n 3 à 6 jaar.  

De huidige ICES/KIS-regeling loopt op zijn einde. Er kunnen geen nieuwe projecten 
worden ingediend. Het is nog onzeker of er een nieuwe regeling ICES/KIS komt. Als 
dit het geval is zal het naar verwachting pas rond 2010 het geval zijn. 

 
Fonds Economische Structuurversterking (FES) 
Het FES is een fonds gericht op het financieren van grote infrastructurele projecten in 
Nederland, die van nationaal belang zijn. Financiering is afkomstig uit 
belastingontvangsten van de staat.  

Omdat het in het geval van IPR&R niet in eerste instantie om infrastructuur gaat, 
wordt FES als weinig kansrijk gezien.  

Europese regeling 
Europees Structuurfonds (ESF) 
Het Europees Structuur Fonds is één van de vier Structuurfondsen van de Europese 
Unie. De taak van het ESF bestaat erin steun te verlenen aan maatregelen ter 
voorkoming en bestrijding van werkloosheid, de menselijke hulpbronnen te 
ontwikkelen en de sociale integratie op de arbeidsmarkt te stimuleren ter bevordering 
van een hoog peil van werkgelegenheid, gelijke kansen voor vrouwen en mannen, 
duurzame ontwikkeling en economische en sociale samenhang.  

ESF is voor IPR&R bekeken in relatie tot de lijn competentieontwikkeling. ESF wordt 
hiervoor weinig kansrijk geacht, daar deze lijn binnen IPR&R zich niet zozeer richt op 
het aan het werk krijgen van groepen als wel op versterking van de sector en een 
betere zorg voor de ruimte. 

 

 


