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Green Deal Icoonproject Landgoed Schöndeln
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Ministerie van Economische Zaken
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg
Gemeente Roermond
Stichting Limousin Regionaal (SLR)
Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR)
Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland (RECRON)

Beschrijving initiatief
Het doel van deze Green Deal is een impuls geven aan economie en ecologie (natuur). Hiervoor wordt een
multifunctioneel landgoed gerealiseerd, dat aan een breed publiek toont hoe op een natuurlijke wijze vlees
wordt geproduceerd, verwerkt en bereid. Denk bijvoorbeeld aan een ambachtelijke slagerij, een kook
studio, educatieruimte, verblijfsrecreatie en zorg. Naast deze economische kern is er veel ruimte voor
natuur en recreatie, passend binnen het huidige landschap. De natuurgebieden worden duurzaam ingericht
en in stand gehouden.

Resultaten
De Green Deal eindigt 3 jaar na ondertekening ervan. Na afloop is bovengenoemd multifunctioneel
landgoed gerealiseerd.

Inzet en acties partijen
SLR:
SLR zet zich in voor de realisatie van een landschappelijk ingepast landgoed met een oppervlakte van
25-31 ha. Rond een economische kern komt een natuurgebied dat bij voorkeur onderdeel uitmaakt van de
herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De economische kern bestaat uit gebouwen voor de productie
en bereiding van vlees, stallen voor de zoogkoeien, educatieruimte en verblijfsrecreatie.
Bij het onderhoud van de tuinen en de verzorging van de dieren wordt integratie nagestreefd met het
concept van de zorgboerderij. Op het landgoed komt directe werkgelegenheid van circa 5 fte. Daarnaast is er
sprake van afgeleide werkgelegenheid bij toeleveranciers. Inrichting en inpassing van het landgoed vindt
plaats in overleg met de omwonenden, overheden en overige direct betrokkenen.
SLR zet zich in voor het duurzaam in stand houden van een natuurgebied van 25-30 ha dat rond de
economische kern ligt door dit gebied te beheren. Het beheer van het natuurgebied gebeurt onder andere
door begrazing met Limousin-zoogkoeien. Daarnaast zet SLR zich in voor de inrichting van het natuur
gebied, als dat nog niet is gebeurd. Ook zet SLR zich in voor de omvorming van het natuurgebied, als de
huidige inrichting niet voldoet aan de maatschappelijke behoefte van de regio. Tot slot spant SLR zich in
voor het ontsluiten en openbaar toegankelijk maken van het natuurgebied via wandel- en/of fietspaden.
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Inzet en acties Rijksoverheid
Het ministerie van Economische Zaken:
-		 stimuleert dit icoonproject door relevante publieke en private partijen bijeen te brengen om nadere,
concrete afspraken te maken en vast te leggen
-		 legt contact met andere ministeries, directies en diensten binnen het Rijk op verzoek van de diverse bij
dit icoonproject betrokken organisaties en overheden
-		 maakt het financiële instrumentarium van EL&I dat beschikbaar is voor de realisatie van het landgoed
inzichtelijk voor de SLR
-		 stelt binnen de relevante wettelijke kaders een financiële bijdrage van maximaal € 10.000,- beschikbaar, voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke staatssteunregels, ter ondersteuning
van dit icoonproject, in het bijzonder het procesmanagement om maatschappelijke aspecten als zorg
en onderwijs te verbinden
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal

2 | Green Deal

