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MEMORANDUM  
 
HERNIEUWDE SAMENWERKING NATIONAAL PARK 
UTRECHTSE HEUVELRUG  

 

DATUM 17‑10‑2022 
DOCUMENTNUMMER UTSP-556261-94 
AAN Provinciale Staten, Cie RGW 
VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 
BETREFT PORTEFEUILLE Natuur 
 
 
Door mijn voorganger Hanke Bruins Slot is twee jaar geleden het initiatief genomen voor een bemiddelingstraject 
tussen de partijen die betrokken zijn bij de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). Aanleiding was 
een vertrouwensbreuk tussen de nieuw opgerichte stichting en de particuliere grondeigenaren, verenigd in het 
Utrecht Particulier Genootschap (UPG). Dhr. M. Bierman is door haar aangezocht om op te treden als moderator 
tussen de partijen. Onder zijn leiding zijn gesprekken gevoerd in de ‘Kerngroep NPUH’, met delegaties van de bij 
de stichting betrokken partijen.  
 
Over de voortgang van de gesprekken bent u laatstelijk geïnformeerd met een memo voor de vergadering van de 
Cie RGW op 8 september 2021. 
Afgelopen jaar hebben verdere gesprekken plaatsgevonden en zijn oplossingsrichtingen verkend. Daarbij is 
overeenstemming bereikt over de inhoudelijke thema’s waarop de samenwerking zich zal gaan richten. Deze 
thema’s worden uitgewerkt in een meerjarige Samenwerkingsagenda.  
Daarnaast is overeenstemming bereikt over aanpassen van de wijze waarop de samenwerking wordt 
georganiseerd. De betreffende gemeenten, terreinbeherende organisaties, het UPG en de provincie gaan periodiek 
overleg voeren in het zgn. Heuvelrugoverleg. Daarbij reflecteren zij op de Samenwerkingsagenda voor het NPUH 
en de uitwerking ervan in jaarplannen en projecten vanuit de stichting. 
De stichting zal haar statuten overeenkomstig de gevoerde gesprekken wijzigen. Daarbij vervalt de structuur van de 
zgn. ‘Vergadering van Deelnemers’ aan de stichting. De stichting faciliteert het Heuvelrugoverleg. 
 
 In haar persbericht verwoordt de stichting NPUH het bereikte resultaat als volgt: 
“Op 26 september is door samenwerkende terreinbeheerders en overheden op de Utrechtse Heuvelrug het nieuwe 
‘Heuvelrugoverleg’ opgericht. In dit Heuvelrugoverleg stellen de partijen een actuele samenwerkingsagenda op 
voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gericht op bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur, 
landschap en cultureel erfgoed. Voor het eerst schuift ook het Utrechts Particulier Grondbezit aan als 
belangenbehartiger van particuliere landgoederen.”  
 
Het verheugt mij dat het vertrouwen hiermee is hersteld. Met dit positieve resultaat is het bemiddelingstraject dat op 
initiatief van mijn voorganger in gang is gezet tot een positief einde gekomen. 


