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Green Deal Icoonproject
recreatiegebieden en natuur Veluwe
Ondergetekenden
1.
2.

3.
4.
5.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend
als bestuursorgaan, hierna te noemen: EL&I;
Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, handelend als bestuursorgaan, vertegenwoordigd
door de heer J.J. van Dijk, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Gelderland, hierna te
noemen: de provincie Gelderland;
RGV Holding BV, vertegenwoordigd door de directeur, de heer E.M.J.C. Droogh,
hierna te noemen: RGV;
Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR), vertegenwoordigd door de directeur de heer
J.H.A. Hillebrand, hierna te noemen: STIRR;
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.
2.
3.
4.

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.
de STIRR hiertoe circa 5 icoonprojecten heeft geselecteerd.
EL&I zich zal inzetten de realisatie van deze icoonprojecten te bevorderen.
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.

2.
3.

4.

1

RGV exploiteert 14 recreatiegebieden op de Veluwe en rond Nijmegen met jaarlijks tussen de
3 en 5 miljoen bezoekers. De recreatiegebieden vervullen een belangrijke maatschappelijke,
landschappelijke en economische functie. De parken gezamenlijk bieden werkgelegenheid aan ruim
600 fte en hebben een zonerende werking ten opzichte van te beschermen natuur (geleiding van grote
bezoekersstromen).
De recreatiegebieden en de omgeving waarbinnen zij liggen herbergen belangrijke landschappelijke
en natuurlijke kwaliteiten.
Om de recreatiegebieden op duurzame wijze in stand te kunnen houden is het van levensbelang dat zij
zich voortdurend aanpassen aan de markt en dat er ruimte is voor het vernieuwen en toevoegen van
nieuwe economische dragers.
Vanwege het ontbreken van nieuwe economische dragers staat de financiering van het beheer van de
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten onder druk. Nieuwe dragers zijn nodig om het beheer van
deze landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten te financieren.

‘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 om in samenwerking met Partijen de realisatie van enkele belangrijke
economische dragers te bespoedigen om hiermee de recreatiegebieden en de landschappelijke en
natuurlijke kwaliteiten duurzaam in stand te kunnen houden.

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

Inzet en acties RGV
Bijdrage Groei
1. Op recreatiegebied Zandenplas te Nunspeet wordt ingezet op de vestiging van een horecacentrum en
activiteitencentrum om de recreatief-toeristische concentratiefunctie van dit recreatiegebied en het
toerisme in de regio Noordwest Veluwe te versterken. Het investeringsbedrag bedraagt € 2,0 mln;
de directe werkgelegenheid bedraagt 15 fte.
2. Op recreatiegebied Kievitsveld te Emst wordt in de directe nabijheid van wellnesscentrum De Veluwse
Bron en ingepast in het landschap een (ontbijt)hotel gerealiseerd van circa 40 kamers. Het
investeringsbedrag bedraagt € 4,0 mln; de directe werkgelegenheid bedraagt 20 fte.
3. Op recreatiegebied Heerderstrand te Heerde zullen 4 verouderde kiosken worden vervangen door
1 horecagelegenheid, 1 grotere kiosk en 1 toiletgebouw. De horecagelegenheid heeft een oppervlakte
van 1.000 m2 en omvat tevens diverse recreatiefaciliteiten (sport, outdoor, natuurbeleving). De
horecagelegenheid zal fungeren als transferiumpunt voor een bezoek aan de Veluwe.
4. RGV zal bij de ontwikkeling van haar recreatiegebieden samenwerking en draagvlak zoeken bij
betrokken particuliere partijen en de betrokken gemeenten. Specifiek voor de ontwikkeling van het
Heerderstrand zal de RGV samenwerking zoeken met de gemeente Heerde, de Minister van Defensie en
het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.
Bijdrage Groen
1. Van de bouwkosten van alle nieuwe economische dragers op de 3 recreatiegebieden wordt
1% gereserveerd voor investeringen in natuur en landschap. Dit percentage is van toepassing op
investeringen > € 1 mln.
2. Dit bedrag zal in eerste instantie worden ingezet voor de inrichting van 5-15 ha reeds verworven nieuwe
natuur in de Ecologische Hoofdstructuur of in de Groene Wig, primair in de directe nabijheid van de
locaties, secundair in de directe nabijheid van één van de andere recreatiegebieden van RGV (zie bijlage
1). Bij de inrichting van de natuur wordt met name ingezet op een evenwichtige zonering in de
recreatiegebieden.
3. Indien de aanleg van nieuwe natuur niet haalbaar blijkt, wordt ingezet op verbetering van de kwaliteit
van bestaande natuur of een combinatie van aanleg van nieuwe natuur en verbetering van de kwaliteit
van bestaande natuur.
4. Ontsluiten en openbaar toegankelijk maken van de oppervlakte nieuwe natuur c.q. verbeterde
bestaande natuur.
5. Duurzaam in stand houden van de gerealiseerde oppervlakte nieuwe natuur c.q. verbeterde bestaande
natuur inclusief aangelegde wandel- en fietspaden door beheer en onderhoud.
6. Aanleg van 5.000 meter landschapversterkende laanbeplanting in de recreatiegebieden Bussloo,
Kievitsveld, Berendonck, Strand Nulde en Strand Horst.
7. Aanleg en beheer van 7.500 m2 hakhout voor natuur, landschap en de productie van biomassa in de
recreatiegebieden Zeumeren en de Groene Heuvels. Het betreft een experiment om te verkennen in
hoeverre dit op grotere schaal kan worden ingevoerd.
8. Omzetting van 15 ha monofunctioneel recreatiebos naar multifunctioneel bos voor recreatie, natuur
en productie in het recreatiegebied Zandenplas, onder andere door het maken van open plekken en
het verwijderen van vogelkers.
9. Duurzame energieopwekking (biomassa, biovergassing, biovergisting, zonne-energie) realiseren met
een CO2-reductie van 300 ton per jaar in de periode 2012-2015 in de 14 recreatiegebieden.
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10. Onderzoek en, indien mogelijk, bouw van een elektronisch platform (marktplaats) om vraag en
aanbod van biomassa bij elkaar te brengen.
11. Onderzoek of eigendom en beheer van natuurgebieden buiten de recreatiegebieden met de realisatie
van nieuwe economische dragers op grotere schaal gerealiseerd kan worden.
12. RGV zal bij de ontwikkeling van haar recreatiegebieden samenwerking en draagvlak zoeken bij
betrokken particuliere partijen en de betrokken gemeenten.

Inzet en acties EL&I, in het bijzonder van de directie Natuur en Biodiversiteit
1.

2.
3.
4.

Uitzondering van intensief gebruikte delen van verblijfsrecreatiegebieden bij de begrenzing van Natura
2000-gebieden, voor zover de Vogel- en Habitatrichtlijn dit toelaten. Dit is ook van toepassing op de
dagrecreatiegebieden Kievitsveld (voor zover geen Natura 2000 waarden aanwezig zijn), Zandenplas en
Heerderstrand.
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.
Contacten leggen met andere ministeries, directies en diensten binnen het Rijk op verzoek van de
diverse bij dit icoonproject betrokken organisaties en overheden.
Waar nodig met de diverse betrokken organisaties en overheden in overleg treden om een oplossing te
vinden voor belemmeringen (waaronder belemmeringen in het ‘level playing field’), die zich voordoen
als gevolg van verschillen in de interpretatie van wet- en regelgeving bij het realiseren van deze Green
Deal.

Inzet en acties provincie Gelderland
1.

2.

3.

In het kader van de nieuw op te stellen structuurvisie zorgvuldig onderzoeken, welke (delen van de)
recreatiegebieden Heerderstrand, Zandenplas, Kievitsveld, Strand Nulde, Strand Horst, Bussloo,
Groene Heuvels, Nieuw Hulckesteijn en Rhederlaag aan de EHS kunnen worden onttrokken.
Waar nodig met de diverse betrokken organisaties en overheden in overleg treden om een oplossing te
vinden voor belemmeringen (waaronder belemmeringen in het ‘level playing field’), die zich voordoen
als gevolg van verschillen in de interpretatie van wet- en regelgeving bij het realiseren van deze Green
Deal. Uitgangspunt blijft het wettelijk juridisch kader, zoals Boswet en Natura 2000.
Nagaan van de mogelijkheden om mee te werken aan een onderzoek naar de financiering van de bouw
van een elektronisch platform om vraag en aanbod van biomassa bij elkaar te brengen.

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.

2.
3.
4.

5.

6.

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.
Wanneer het project onvoldoende voortgang heeft en daar ook onvoldoende perspectief op is, kan de
deal, in overleg tussen de Partijen, vroegtijdig worden beëindigd.
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
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.
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.
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

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte

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

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

Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland

Vereniging van Recreatie Ondernemers
Nederland

......................................................................
namens deze, J.J. van Dijk,
Gedeputeerde Economische Zaken

......................................................................
J.J.P.M. Thönissen,
directeur
Voor deze, I.E.M. Gelsing,
Regiomanager Gelderland

RGV Holding BV

......................................................................
E.M.J.C. Droogh
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Bijlage 1
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