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B-106
Green Deal Icoonproject Recreatie in de uiterwaarden

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. Recreatie Midden-Nederland, vertegenwoordigd door de vicevoorzitter, de heer J.W. Verkroost;
3. Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte vertegenwoordigd door de directeur de heer J.H.A. Hillebrand, 

hierna te noemen: STIRR;
4. De Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland , 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. Recreatie Midden-Nederland is de overkoepelende organisatie van 4 recreatie-schappen, te weten:

a. Stichtse Groenlanden;
b. Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied;
c. Loosdrecht en omstreken;
d. Vinkeveense Plassen.

2. De uiterwaarden vervullen een belangrijke recreatieve functie, waarbij uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat het aanbieden van trekpleisters bijdraagt aan de beleving van rivier en uiterwaarden.

3. De bij Recreatie Midden-Nederland aangesloten recreatieschappen hebben gronden in de uiterwaarden 
van de Lek en Neder-Rijn in eigendom of beheer, waarop jaarrond openbare dagrecreatie plaats vindt.

4. De bij Recreatie Midden-Nederland aangesloten recreatieschappen zijn op zoek naar mogelijkheden 
om het aanbod te verbreden, recreatieve voorzieningen uit te breiden en zo extra inkomsten te 
realiseren.

5. De bij Recreatie Midden-Nederland aangesloten recreatieschappen zijn op zoek naar locaties in of in de 
directe nabijheid van hun gronden in de uiterwaarden, waar zij permanente bebouwing kunnen 
plaatsen voor recreatieve voorzieningen.

6. Daar waar in de uiterwaarden permanente bebouwing niet is toegestaan, willen de bij Recreatie 
Midden-Nederland aangesloten recreatieschappen de huidige periode voor tijdelijke bebouwing (die 
nu loopt van april t/m oktober) verlengen.

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

1  ‘Green Deal van de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte en RECRON met de Rijksoverheid’ d.d. 3 oktober 2011.
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Green Deal doel
Doel van deze Green Deal is:
1. in samenwerking tussen de Partijen geschikte locaties te zoeken, waarop permanente bebouwing voor 

recreatieve voorzieningen kan plaatsvinden;
2. de mogelijkheden te onderzoeken om, in relatie tot optredend hoogwater in de uiterwaarden, de 

periode, waarin tijdelijke bebouwing in de uiterwaarden is toegestaan te verlengen met 1 maand 
(maart tot en met oktober); 

3. het duurzaam inrichten of in stand houden van nieuwe en/of bestaande natuur- en recreatiegebieden.

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

Inzet en acties Recreatie Midden-Nederland  
(door het bij Recreatie Midden-Nederland aangesloten recreatieschap)
Bijdrage Groei
1. Het realiseren van landschappelijk ingepaste permanente bebouwing voor recreatieve voorzieningen 

(horeca, opslag etc.) in of in de directe nabijheid van de uiterwaarden.
2. Het uitbreiden van recreatieve voorzieningen en activiteiten in de uiterwaarden, indien de periode 

voor tijdelijke bebouwing wordt verlengd met ten minste 1 maand.
3. Afhankelijk van de locatiekeuze, overleg voeren met Rijkswaterstaat over de mogelijkheden om de 

periode, waarin tijdelijke bebouwing in de uiterwaarden op de betreffende locatie is toegestaan, te 
verlengen met 1 maand (maart tot en met oktober).

4. Afhankelijk van de locatiekeuze, overleg voeren met Rijkswaterstaat in verband met benodigde 
vergunningen voor tijdelijke en/of permanente bebouwing in de uiterwaarden.

5. Per locatie wordt door de inzet en acties van Recreatie Midden-Nederland een directe werkgelegenheid 
gerealiseerd van 2-5 fte; voorts heeft de realisatie positieve effecten op de indirecte werkgelegenheid.

6. De realisatie is noodzakelijk om het recreatieaanbod aan te passen aan de eisen van de tijd en een 
rendabele exploitatie te kunnen behouden.

Bijdrage Groen
1. Inzetten van de inkomsten uit de exploitatie voor het duurzaam in stand houden van de oppervlakte 

natuur- en recreatiegebied, waarop de nieuwe recreatieve voorzieningen worden aangelegd, inclusief 
de aangelegde wandel- en/of fietspaden, door beheer en onderhoud.

2. Ontsluiten en openbaar toegankelijk maken van deze oppervlakte natuur- en recreatiegebied via 
wandel- en/of fietspaden.

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.
3. Samen met Partijen zoeken naar een geschikte locatie in of in de directe nabijheid van de 

uiterwaarden, waar een bij Recreatie Midden-Nederland aangesloten recreatieschap permanente 
bebouwing kan plaatsen voor recreatieve voorzieningen.

4. Afhankelijk van de locatiekeuze, overleg binnen het Rijk over de beschikbaarheid en marktconforme 
inzet van BBL-bezit t.b.v. dit project.

5. Afhankelijk van de locatiekeuze, overleg voeren met Staatsbosbeheer over de beschikbaarheid en 
marktconforme inzet van gronden t.b.v. dit project.

6. Ten aanzien van tijdelijke en permanente bebouwing in de uiterwaarden wordt de regelgeving voor de 
uiterwaarden in acht genomen. Voor tijdelijke en/of permanente bebouwing in de uiterwaarden zijn 
vergunningen noodzakelijk.
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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.

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

Minister van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

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

Recreatie Midden-Nederland

......................................................................
J.W. Verkroost,
vicevoorzitter

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte

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

Vereniging van Recreatie Ondernemers 
Nederland

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


