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B-105
Green Deal Icoonproject uitbreiding Camping Zeeburg

Ondergetekenden
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend 

als bestuursorgaan, hierna te noemen: EL&I;
2. Camping Zeeburg BV, vertegenwoordigd door de directeur, de heer A.H.R.M Weijenborg, hierna te 

noemen: Camping Zeeburg;
3. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, handelend als bestuursorgaan, 

vertegenwoordigd door de heer J. Bond, gedeputeerde Landbouw en Landelijk Gebied van de provincie 
Noord-Holland, hierna te noemen: de provincie Noord-Holland;

4. Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR), vertegenwoordigd door de directeur de heer J.H.A. 
Hillebrand, hierna te noemen: STIRR;

5. De Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland (RECRON), vertegenwoordigd door de directeur 
de heer J.J.P.M. Thönissen, hierna te noemen: RECRON.

Hierna samen te noemen: Partijen.

Overwegende dat
1. EL&I in 2011 een Koepel Green Deal heeft gesloten met de STIRR en de RECRON1 om via publiekprivate 

samenwerking concrete, duurzame initiatieven te stimuleren en belemmeringen weg te nemen.
2. de STIRR hiertoe circa 5 icoonprojecten heeft geselecteerd.
3. EL&I zich zal inzetten de realisatie van deze icoonprojecten te bevorderen.
4. EL&I zich zal inspannen om ook andere betrokken bestuursorganen (onder andere provincies, 

gemeenten en waterschappen) aan de icoonprojecten te verbinden.

Green Deal initiatief
1. Camping Zeeburg is een camping nabij het stadscentrum van Amsterdam. De camping heeft jaarlijks 

circa 190.000 overnachtingen door een internationaal publiek. De camping biedt directe 
werkgelegenheid aan 29 fte. Daarnaast is sprake van afgeleide werkgelegenheid bij toeleveranciers.

2. De camping en de omgeving waarbinnen zij is gelegen herbergen belangrijke recreatieve, 
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten.

3. Om in te spelen op de vraag naar meer en kwalitatief betere overnachtingplaatsen is het van groot 
belang dat op de camping het aantal kampeerplaatsen wordt uitgebreid, waarbij de kwaliteit van de 
accommodatie en het onderhoud van de terreinen aanzienlijk dient te worden verbeterd.

4. Het Rijk streeft naar een verduurzaming van de maatschappij door het mogelijk maken van concrete 
initiatieven, waarbij groen en groei hand in hand gaan.

Green Deal doel
Doel van deze Green Deal is om in samenwerking met Partijen de uitbreiding van de camping te realiseren 
en bij te dragen aan de inrichting en het beheer van de aan de camping grenzende provinciale ecologische 
verbindingszone.

Inspanningsverplichtingen
Partijen spreken af, zich elk voor zich en gezamenlijk te zullen inspannen om de hierna genoemde acties te 
realiseren.

1  ‘Green Deal van de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte en RECRON met de Rijksoverheid’ d.d. 3 oktober 2011.
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Inzet en acties Camping Zeeburg
Bijdrage Groei
1. Aanleg van een landschappelijk ingepast kampeereiland met een oppervlakte van circa 1,5 ha dat 

aansluit op de bestaande camping en waarop geen gebouwen worden geplaatst.
2. Door de aanleg breidt de camping uit met circa 200 tentplaatsen en een nader te bepalen aantal 

camperplaatsen en parkeerplaatsen. De directe werkgelegenheid neemt toe met ten minste 4 fte.
3. Door de aanleg van het eiland ontstaat er ruimte voor een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit en 

omvang van de overnachtingplaatsen, de onderhoudstoestand, de ontspanningsmogelijkheden en de 
landschappelijke inpassing.

4. Aanleg en inrichting van het eiland alsmede de kwaliteitsverbetering van de camping vindt plaats in 
overleg met de omwonenden, overheden en overige direct betrokkenen.

Bijdrage Groen
1. Aanleg, inrichting en beheer van een kampeereiland aansluitend op de provinciale ecologische 

verbindingszone Bovendiep. De oever van het kampeereiland wordt op een natuurlijke wijze ingericht 
en beheerd.

2. Duurzaam in stand houden van het deel van de provinciale ecologische verbindingszone Bovendiep dat 
direct grenst aan Camping Zeeburg door het uitvoeren van beheer. Het beheer omvat het verwijderen 
van wilgengroei en zwerfafval.

3. Afspraken maken met de provincie Noord-Holland over de inrichting en het beheer van het 
kampeereiland met als doel het beheer van het kampeereiland en de provinciale ecologische 
verbindingszone op elkaar af te stemmen.

Inzet en acties EL&I, in het bijzonder van de directie Natuur en Biodiversiteit
1. Stimuleren van dit icoonproject door relevante publieke en private partijen bijeen te brengen met het 

oog op het maken en vastleggen van nadere, concrete afspraken.
2. Contacten leggen met andere ministeries, directies en diensten binnen het Rijk op verzoek van de 

diverse bij dit icoonproject betrokken organisaties en overheden.

Inzet en acties provincie Noord-Holland
1. Aanleg van de provinciale ecologische verbindingszone Bovendiep integreren met dan wel afstemmen 

op de aanleg van het kampeereiland.
2. Afspraken maken met de eigenaar van Camping Zeeburg over de inrichting en het beheer van de oevers 

van het kampeereiland met als doel de recreatieve beleving te optimaliseren en het beheer van het 
kampeereiland en de provinciale ecologische verbindingszone op elkaar af te stemmen.

Inzet en acties STIRR
1. Ondersteunen van dit icoonproject via een in overleg met de Rijksoverheid, andere overheden, 

betrokken organisaties en ondernemers uit te werken kennisprogramma.

Inzet en acties RECRON
1. Actief uitdragen van de kennis en de opgedane ervaringen over het benutten van kansen voor het 

combineren van groei en groen.
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Slotbepalingen
1. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor de periode 

2012 tot en met 2014, tenzij de doelen eerder worden behaald. Alle in deze Green Deal genoemde 
afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen.

2. Wanneer het project onvoldoende voortgang heeft en daar ook onvoldoende perspectief op is, kan de 
deal, in overleg tussen de Partijen, vroegtijdig worden beëindigd.

3. Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
4. Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor 

andere partijen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan 
worden bevorderd.

5. De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in 
het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met betrekking 
tot aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften.

6  a.    Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen.  
De wijziging behoeft schriftelijke instemming van alle Partijen.

  b.   Partijen treden in overleg binnen een maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere 
Partijen schriftelijk heeft meegedeeld.

  c.    De wijziging en de verklaring tot instemming wordt in afschrift als bijlage aan de Green Deal 
gehecht.

  d.   De wijziging wordt openbaar gemaakt binnen een maand nadat alle Partijen schriftelijk met de 
wijziging hebben ingestemd.

7. Partijen geven de Gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam de 
gelegenheid de Green Deal op een later tijdstip te ondertekenen, nadat besluitvorming door het 
Stadsdeel Oost over de mogelijke locaties voor de uitbreiding van de Camping Zeeburg heeft 
plaatsgevonden.



4 | Green Deal

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op

Minister van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland

......................................................................
namens deze, J. Bond,
Gedeputeerde Landbouw en Landelijk Gebied

Camping Zeeburg

......................................................................
A.H.R.M Weijenborg
directeur

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte

......................................................................
J.H.A. Hillebrand,
directeur

Vereniging van Recreatie Ondernemers 
Nederland

......................................................................
J.J.P.M. Thönissen,
directeur


