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Green Deal Icoonproject Recreatiegebieden en 
Natuur Veluwe

Betrokken partijen
RGV Holding BV, Provincie Gelderland,  STIRR en RECRON.

Initiatief
De betrokken partijen willen de realisatie van enkele belangrijke economische dragers op de Veluwe 
bespoedigen door partijen samen te brengen en intenties vast te leggen. Hiermee willen ze de 
mogelijkheden voor recreatie vergroten, natuur en landschap verbeteren en de lokale/regionale economie 
versterken. Uitdagingen zijn het zoeken van ruimte binnen bestaande natuurwetgeving voor uitbreiding 
van recreatieve ontwikkelingen en verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap.

Resultaat
Bijdrage aan groei:
 - Op drie locaties op de Veluwe worden investeringen gedaan in recreatieve uitbreidingen met  een te 

verwachten toename van de directe werkgelegenheid met 35 fte. Zoals een horecacentrum, 
activiteitencentrum, (ontbijt)hotel en vervangen van verouderde kiosken door moderne 
horecagelegenheid.

Bijdrage aan groen:
 - Inrichting van 5 tot 15 hectare verworven nieuwe natuur in de ecologische hoofdstructuur (EHS) of 

verbetering van de kwaliteit van bestaande natuur;
 - Ontsluiten en openbaar toegankelijk maken van de nieuwe of verbeterde natuur;
 - Duurzaam in stand houden van de nieuwe of verbeterde natuur;
 - Aanleg van 5.000 meter landschapsversterkende laanbeplanting in vijf recreatiegebieden;
 - Aanleg en beheer van 7.500 m2 hakhout voor natuur, landschap en biomassa;
 - Omzetting van 15 hectare monofunctioneel recreatiebos naar multifunctioneel bos;
 - Realiseren 

duurzame energieopwekking met CO2-reductie van 300 ton per jaar in de periode 2012 – 2015;
 - Ontwikkelen van een platform voor afstemming van vraag en aanbod van biomassa;
 - Verkenning van mogelijkheden voor beheer van natuurgebieden buiten de recreatiegebieden.

Inzet en acties Rijksoverheid
 - Uitzondering van intensief gebruikte delen van dag- en verblijfsrecreatiegebieden bij de begrenzing 

van Natura 2000-gebieden, voor zover de Vogel- en Habitatrichtlijn dit toelaat; 
 - 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 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.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal 


