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1. Ambitie 2020 
De ambitie van het Innovatieprogramma Recreatie & Ruimte is een dubbelslag, namelijk dat 
recreatieondernemers in 2020 een duurzaam rendement halen uit hun bedrijfsvoering én 
worden gezien als een sector die een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de 
leefomgeving en beheer van natuur en landschap. De positieve relatie tussen 
bedrijfsrendement en omgevingskwaliteit zorgt voor een vliegwieleffect: meer investeren in 
de leefomgeving leidt tot een beter economisch rendement, dat weer gebruikt kan worden 
voor extra kwaliteitsimpulsen. Hierdoor worden recreatieondernemers ook een volwaardige 
partner bij gebiedsontwikkeling. 
 

2. Ambitie 2011 
Op basis hiervan hebben wij de volgende in 2011 te realiseren effecten geformuleerd: 

1. Vergroting relevante kennis; 
2. Valorisatie kennis. Daarmee wordt bedoeld: Aanwezige kennis gebruiksklaar maken 

voor early adapters; 
3. Vergroten aantal innovators. Daarmee wordt bedoeld: Meer ondernemers die actief 

zijn met innovatie op het snijvlak van recreatie& ruimte, inclusief beheer van natuur 
en landschap; 

4. Gedragen toekomstagenda met afspraken. Dat impliceert ook dat de plek van STIRR 
en het InnovatieProgramma in het geheel van organisaties en activiteiten helder moet 
zijn; 

5. Grondbezitters aangehaakt. Tenminste één natuurorganisatie is op projectniveau 
aangehaakt bij Recreatie & Ruimte. Voor landbouw zijn mogelijkheden voor 
aansluiting verkend; 

6. Financiering. De mogelijkheden van een participatiemaatschappij zijn onderzocht en 
deels beproefd. Nagegaan is of er een vervolg op de SBIR-regeling mogelijk is; 

7. Provincies. Duidelijk is of en zo ja onder welke voorwaarden provincies mee het 
InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte willen ondersteunen en uitvoeren.   

 

 
3. Projecten 

 
In 2011 worden diverse projecten uitgevoerd:  
 
3.1 Doorlopend uit 2010 
 
a. Boekje Good Practices  
Inhoud: Aan de hand van casuïstiek worden zes sleutelfactoren geïdentificeerd om tot 
succesvolle projecten op het snijvlak van recreatie & ruimte te komen. 
Trekker: Rob Berkers. 
  
b. SBIR-boekje + happening  
Inhoud: Boekje waarin de 10 SBIR-projecten op een journalistiek verantwoorde wijze worden 
beschreven als inspiratie voor anderen. Happening bedoeld om de uiteindelijke 4 winnaars in 
het zonnetje te zetten en te gebruiken als ambassadeurs. 
Trekker: Niek Hazendonk. 
 
c. MKBA  
Inhoud: Brochure over methodiek en eerste kengetallen. Opzet voor vervolg.  
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Trekker: Niek Hazendonk. 
 
d. Toekomstagenda  
Inhoud: Breed gedragen agenda voor de toekomst, inclusief innovatie-, kennis- en 
onderzoekagenda. 
Trekker: Hans Hillebrand 
 
e. Participatiemaatschappij  
Inhoud: Samen met InnovatieNetwerk en ondernemers is de financieringsproblematiek 
geanalyseerd. Dat leidt tot een rapport met de aanbeveling een participatiemaatschappij op te 
richten. Daar worden eerste stappen toe gezet. 
Trekker: Hans Hillebrand. 
 
f KIGO-aanvraag  
Inhoud: Onderwijsinstellingen hebben samen met STIRR en KCR een KIGO-aanvraag 
ingediend voor opzet van een curriculum recreatie en ruimte.  
Trekker: Niek Hazendonk. 
 
3.2 Nieuw te starten 
 
a. Kansenkaart recreatieve gebiedsontwikkeling  
Inhoud: Er wordt een “werkkaart” gemaakt waarop is te zien in welke regio’s ondernemers 
(en anderen) een drive tot verandering hebben en of die drive al dan niet versterkt wordt door 
urgenties die op rijks- of provinciaal niveau leven.   
Trekker: Rob Berkers. 
 
b. Verkenning grondproblematiek  
Inhoud: Op de Topbijeenkomst van oktober 2009 is het innemen van grondposities voor 
duurzaam recreatief ruimtegebruik als sleutelfactor benoemd om te komen tot gewaardeerd 
partnerschap bij gebiedsontwikkeling. Hier wordt die sleutelfactor nader geanalyseerd met als 
doel te komen tot oplossingen. 
Trekker: Hans Hillebrand. 
 
c. Atlas Innovatieve ondernemers 
Inhoud: Verhalen over innovatieve ondernemers om anderen te inspireren. 
Trekkers: Ronald de Graaff en Marien Borgstein.  
 
d. Ontsloten kennis voor recreatie 
Inhoud: De kennis over gebiedsontwikkeling gebruiksklaar maken voor recreatieondernemers. 
Trekker: Ronald de Graaff. 
 
e. Grondbezitters betrekken  
Inhoud: Met SBB en ZLTO een project op het gebied van recreatie en ruimte innitieren.   
Trekker: Marien Borgstein. 
  
3.3 Continu 
 
a. Ontwikkelsessies 
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Inhoud: Samen met ondernemers worden themagewijs onderwerpen bij de kop genomen die 
belemmeren dat ondernemers optimaal investeren in de ruimte, met als doel het ontwikkelen 
van oplossingen.  
Trekker: Marien Borgstein. 
 
b. Nieuwsbrieven  
Inhoud: nieuwsbrieven maken over innovatieprogramma recreatie & ruimte en 
kennisprogramma regionale beeldverhalen. 
Trekker: Alie Engelsman. 
 
c. Website  
Inhoud: Website actueel houden met gegevens en resultaten uit innovatieprogramma recreatie 
& ruimte en kennisprogramma regionale beeldverhalen. 
Trekker: Alie Engelsman & Kim Koreman. 
 
d. Gastoptredens  
Inhoud: Verzorgen van gastcolleges, optreden op symposia en dergelijke.  
Trekker: Alle STIRR leden 
 

4. Rol van STIRR 
De STIRR projecten worden uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van ELI in 
samenspraak met de Raad van Toezicht, bestaande uit sectororganisatie en bedrijfsleven. De 
STIRR leden hebben als senior projectenregisseurs de rol om binnen de genoemde projecten 
vanuit de inhoud het vooraf benoemde eindresultaat te bereiken. De STIRR mensen kunnen 
binnen een project zelf de uitvoering verzorgen dan wel derden aansturen.   
 


