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ONDERWERP Potentiële nieuwe aardkundige monumenten 

 

Hierbij ontvangt u de terugkoppeling van de opdracht zoals verwoord in uw motie van 7 december 2015 m.b.t. 

aardkundige monumenten.  

 

Op 7 december 2015 hebben PS de door ChristenUnie ingediende motie ‘Aardkundige monumenten’ 

aangenomen. In deze motie worden GS opgeroepen om op Utrechts grondgebied te onderzoeken of er 

aanvullende aardkundige monumenten zijn aan te wijzen, conform de eerder vastgestelde criteria, en hierover in 

het jaar 2016 te rapporteren.  

 

Inmiddels is er een onderzoek uitgevoerd, dat heeft geleid tot een shortlist van zes potentiële nieuwe aardkundige 

monumenten. In de komende periode zal de haalbaarheid van het benoemen van deze nieuwe aardkundige 

monumenten, in overleg met o.a. de terreineigenaren en gemeenten, nader bekeken worden. De intentie is de  

nieuwe monumenten vanaf 2017 te gaan benoemen. U zult hier dan verder over worden geïnformeerd. 

 

De shortlist is niet bij dit memorandum gevoegd, omdat er in dit stadium nog geen overleg met de 

terreineigenaren is geweest. Het “Onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwe aardkundige monumenten”, 

met daarin opgenomen de shortlist, ligt ter inzage bij de griffie. 

 

Voor het onderzoek is een lijst van elf mogelijke aardkundige monumenten opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt 

van kennis binnen de provinciale organisatie, literatuurstudie en een lijst van de ChristenUnie. Deze elf mogelijke 

monumenten zijn gescoord op de eerder vastgestelde criteria. De zes best scorende locaties zijn opgenomen op 

een shortlist. 

 

Er zijn nu zeven aardkundige monumenten in provincie Utrecht. De oorspronkelijke doelstelling was twaalf 

monumenten.  

 

Bij de benoeming van aardkundige monumenten werd in het verleden een folder uitgegeven en een 

informatiebord geplaatst. Bij de instelling van nieuwe aardkundige monumenten zal ook voor een goede online 

prestentatie worden gezorgd. Daarbij zullen de bestaande aardkundige monumenten worden meegenomen. 

 

Met deze terugkoppeling ga ik er vanuit dat de motie als afgedaan kan worden beschouwd. 

 


