
 

Bedrijven, burgers en organisaties komen steeds vaker met initiatieven voor groene 
groei, ook omdat daar economische kansen liggen. Vaak gaat het om projecten die zich-
zelf terugverdienen. Toch komen deze projecten niet altijd van de grond. Door Green 
Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje 
in de goede richting krijgen. Inmiddels zijn er circa 150 Green Deals afgesloten. 

Green Deals Natuur en Recreatie
Op het gebied van natuur en recreatie lopen er 
momenteel (maart 2013) zes Green Deal-projecten. 
Zij zijn voortgekomen uit een koepeldeal die STIRR 
en RECRON eind 2011 sloten  met het ministerie 
van Economische Zaken en het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu. In die koepeldeal is afge-
sproken dat er een aantal icoonprojecten geselec-
teerd zou worden waarin recreatieondernemers 
op innovatieve wijze aan de slag gaan of zijn met 
verdienmodellen voor investeringen in natuur. Dit 
kan doordat nieuwe natuur wordt gerealiseerd of 
doordat nieuwe inkomsten worden ingezet voor 
het beheer van bestaande natuur. Zoals gezegd; 
inmiddels zijn er zes icoonprojecten. De intentie is 
te zorgen dat er meer projecten komen waarin na-
tuur en recreatie worden gecombineerd. 

De kracht van Green Deals
De kern van de Green Deal-aanpak is dat er een 
privaat-publieke samenwerking tot stand komt 
waarin partijen afspreken hun uiterste best te doen 
om belemmeringen rond een project uit de weg te 
ruimen. Partijen spreken concrete resultaten af ten 
aanzien van groei en ten aanzien van groen en ze 
spreken af welke inspanningen zij zullen leveren 
om deze resultaten te bereiken. Een ondernemer 
zegt investeringen toe die economisch interessant 
zijn voor zijn bedrijf en voor de lokale economie 
én die positief bijdragen aan groene doelen van 
de overheid. De rol van het Rijk is met name om 

partijen bij elkaar te brengen, kennis te verschaf-
fen, en te helpen bij knellende regelgeving. Vaak 
zijn ook provincies en/ of gemeenten betrokken. 
Zij beloven bijvoorbeeld om vanuit een positieve 
grondhouding met het plan mee te denken en de 
ruimte te zoeken in de toepassing van regels. Voor 
de helderheid: een Green Deal levert een onder-
nemer dus geen geld op (het is geen subsidierege-
ling). Maar wel de toezegging van belangrijke 
partijen dat zij zich maximaal inzetten om de 
plannen zo snel mogelijk te realiseren. 

Green Deals Natuur en Recreatie
Een kennismaking 

Factsheet

De huidige zes Green Deals Natuur en 
Recreatie zijn:
• Landgoed van Bezinning in Noord-Holland
• Landgoed van Bezinning in Zuid-Holland
• Camping Zeeburg
• Recreatiegebieden en natuur Veluwe
• Recreatie in de uiterwaarden
• Landgoed Schöndeln



   

Twee Landgoederen van Bezinning
Ondernemer Gert van der Steen wil samen met International Wellness Re-
sorts zowel in Noord-Holland als in Zuid-Holland een ‘Landgoed van Be-
zinning’ ontwikkelen. Dat is een landgoed met een economische kern met 
wellness en daarom heen een oase van groen en rust die als het ware de 
boze buitenwereld buiten sluit. De economische kern (gebouwen, parke-
ren, tuin voor de gasten) is ongeveer 5 ha groot en past bij het DNA van 
het gebied. De groene schil is minimaal15 ha waarvan de inrichting en 
het beheer worden gefinancierd vanuit de economische kern.
 
Zowel met Noord-Holland als met Zuid-Holland heeft Gert van der 
Steen een Green Deal gesloten. Andere deelnemers aan de deals 
zijn: Ministerie van EZ, RECRON, STIRR en Staatsbosbeheer. Laatst-
genoemde organisatie brengt (ook) zijn expertise in ten aanzien van 
natuurontwikkeling.

Camping Zeeburg
Aan de oostzijde van Amsterdam ligt Cam-
ping Zeeburg. Hier komen jaarlijks duizenden 
vooral jonge toeristen die de camping gebrui-
ken om bij te komen van de vermoeienissen 
in de grote stad. De camping is eigenlijk 
te klein, en probeert daarom al jaren uit te 
breiden. Dat is niet gemakkelijk, want in 
het aangrenzende IJ wordt een ecologische 
verbindingszone aangelegd. De Green Deal 
behelst in dit geval het zoeken naar een wijze 
van uitbreiden die aan de ene kant recht doet 
aan de economische wensen van de onder-
nemer, en aan de andere kant oog heeft voor 
wat de natuur nodig heeft. Ondertekenaars 
van de Deal  zijn Toon Weijenborg (eigenaar 
van de camping), Ministerie van EZ, provincie 
Noord-Holland, RECRON en STIRR.

Recreatiegebieden en natuur Veluwe
Doel van deze Green Deal is het bespoedigen van 
de realisatie van economische dragers voor het 
duurzaam in stand houden van recreatiegebieden en 
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. De focus 
ligt wat betreft de bedrijvigheid op drie gebieden. Bij 
Heerderstrand in Heerde en Zandenplas in Nunspeet 
wordt gedacht aan de vervanging of versterking 
van de horecafunctie, op Kievitsveld in Emst bij Epe 
gaat het om de vestiging van recreatief verblijf bij 
wellnessressort De Veluwse Bron. Een gedeelte van 
de investeringen in nieuwe economische activiteiten 
wordt aangewend voor nieuwe natuur op of nabij de 
RGV-recreatiegebieden op de Veluwe en in het Rijk 
van Nijmegen. Daarnaast zijn er investeringen in 
landschapsverbetering (onder andere de aanleg van 
circa vijf kilometer laanbeplanting), duurzame ener-
gieopwekking en vergroting van de biodiversiteit. 
Deelnemers aan de deal zijn: RGV, Ministerie van 
EZ, provincie Gelderland, RECRON en STIRR.



   

Recreatie in de uiterwaarden
Recreatie in de uiterwaarden wordt gewaardeerd door bewoners en bezoekers, draagt economisch een steen-
tje bij en kan, mits goed aangepakt, ook de ecologische waarden versterken. Tegelijkertijd is er vaak een span-
ning met het beleid gericht op waterveiligheid. In deze deal wordt verkend welke mogelijkheden er zijn voor 
een duurzame verbreding van het recreatie-aanbod in de uiterwaarden, met zowel commerciële voorzieningen 
zoals horeca als door het beter toegankelijk maken van de uiterwaarden. Ook het inrichten van nieuwe natuur 
of het kwalitatief verbeteren van bestaande natuur in of nabij de uiterwaarden is een van de afspraken. Onder-
tekenaars van de deal zijn Recreatie Midden-Nederland, Ministerie van EZ, RECRON en STIRR.

Landgoed Schöndeln
De Stichting Limousin Regionaal (SLR) ondersteunt 
ondernemers die met limousin koeien natuurgebieden 
begrazen. De deal is gericht op de ontwikkeling van 
een multifunctioneel landgoed bij Roermond. Op dat 
landgoed, gesitueerd op de voormalige hoeve Schön-
deln, gaat SLR aan een breed publiek tonen  hoe op 
een natuurlijke wijze het limousin vlees wordt gepro-
duceerd, verwerkt en bereid. Men denkt onder an-
dere aan de realisatie van een ambachtelijke slagerij, 
een kookstudio, educatieruimte, verblijfsrecreatie en 
zorg. Naast deze economische kern is er veel ruimte 
voor natuur en recreatief medegebruik, passend bin-
nen het huidige landschap. De 25-31 ha natuur wordt 
duurzaam ingericht en in stand gehouden. Onderteke-
naars van de deal zijn Stichting Limousin Regionaal, 
Provincie Limburg, Gemeente Roermond, Ministerie 
van EZ, RECRON en STIRR.

Eerste concrete resultaten
Ondanks dat de Green Deals nog maar kort geleden 
zijn afgesloten zijn al mooie eerste resultaten zicht-
baar. Dan gaat het om procesresultaten, zoals bij 
Landgoed Schöndeln, waar de gronden die nodig 
zijn voor de aanleg van het landgoed door de pro-
vincie Limburg onder de Ecologische Hoofd Structuur 
gebracht zijn. En zelfs is de eerste natuurwinst al 
geboekt, namelijk in de Green Deal Veluwe. RGV 

heeft de aanplant van 5000 meter landschapsver-
sterkende laanbeplanting afgerond en is begonnen 
met de omzetting van 15 ha monofunctioneel bos in 
het recreatiegebied Zandenplas naar multifunctioneel 
bos voor recreatie, natuur en productie. Ook heeft 
RGV al een biovergassingsinstallatie gerealiseerd. Het 
blijkt dat alleen al het feit dat partijen een Green Deal 
getekend hebben tot versnelling in het proces leidt. Dit 
belooft veel goeds voor de tijd die nog komen gaat.



 

Vliegwielfunctie van de Green Deals
Met de Green Deals worden in specifieke situaties 
knelpunten opgelost waarmee het mogelijk wordt 
om initiatieven (sneller) te realiseren. Dat is al 
heel mooi, maar het Rijk hoopt dat de betekenis 
van een Green Deal nog verder reikt dan het pro-
ject waarvoor deze is afgesloten. De bedoeling 
is dat er een structurele verbetering van de om-
standigheden komt voor vergelijkbare initiatieven. 
Aanpassingen in het speelveld - bijvoorbeeld door 
een andere omgang met wet- en regelgeving - 
moeten er voor zorgen dat een afzonderlijke deal 
breed navolging kan vinden. Het actief delen 
en verder verspreiden van de opgedane kennis 
en ervaring met de nieuwe aanpak is hiervoor 
belangrijk. Voor de Green Deals Natuur en Recre-
atie is hierbij een belangrijke taak weggelegd 
voor STIRR die, mede met het oog op deze vlieg-
wielfunctie, in opdracht van het ministerie van EZ 
een Innovatieprogramma Green Deals Natuur en 
Recreatie uitvoert.

Ook een Green Deal afsluiten?
De Rijksoverheid wil komen tot een duurzaam sa-
mengaan van groei en groen. Geïnteresseerden in 
een Green Deal kunnen op elk moment een initiatief 
aanmelden.  Voor Green Deals op het gebied van 
Natuur en Recreatie kan dit via STIRR. STIRR kan de 
kansrijkheid inschatten en met u als initiatiefnemer 
zorgen dat de deal wordt afgesloten.

Uitgangspunten om tot een Green Deal op het ge-
bied van Natuur en Recreatie te komen zijn:
• een indiener moet zelf een actieve rol spelen bij 

de uitvoering van een initiatief;
• het moet gaan om een initiatief dat bijdraagt aan 

natuur en biodiversiteit
• het initiatief moet rendabel zijn of kunnen worden;
• het initiatief moet snel resultaat hebben (bij voor-

keur binnen 3 jaar);
• het initiatief moet tot nieuwe economische 

activiteit(en) leiden of tot kostenbesparingen voor 
bedrijven en burgers.

Meer informatie

STIRR, Innovatieprogramma Icoonprojecten Green Deals Natuur & Recreatie
www.recreatieenruimte.nl; daar staan ook filmpjes over de afgesloten deals
Info@recreatieenruimte.nl

Rijksoverheid,
www.rijksoverheid.nl/greendeal

AgentschapNL, 
www.agentschapnl.nl/onderwerp/samenwerken-green-deals

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte
Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) is een initiatief van 
een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers en fungeert als 
aanjager van initiatieven op het snijvlak van recreatie en ruimte. 
We brengen partijen samen, we denken met hen mee,  jagen zelf 
innovaties aan en zorgen dat leerervaringen worden gedeeld. Dit 
doen we op onze website (www.recreatieenruimte.nl), via onze 
nieuwsbrief, in bijeenkomsten en via publicaties. 

Innovatieprogramma Green Deals Natuur en Recreatie
In opdracht van het Ministerie van EZ voert STIRR sinds 2012 het 
Innovatieprogramma Green Deals Natuur en Recreatie uit. Vanuit 
dit Innovatieprogramma zorgt STIRR voor een actieve ondersteu-
ning van de icoonprojecten waardoor deze beter en/of sneller 
verlopen. Ook zorgt STIRR dat leerervaringen worden beschre-
ven,  geanalyseerd en verspreid. Tot slot stimuleert en ondersteunt 
STIRR nieuwe initiatieven. Deze factsheet is opgesteld in het kader 
van dit Innovatieprogramma.

STIRR, Driebergen, maart 2013


