
 
 

Opwaarderingsverzoek en technische vragen m.b.t. Statenbrief Geopark 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

CU 1 Opwaardeerverzoek: 
Namens de ChristenUnie nog een opwaardeerverzoek 
aangaande agendapunt 16, Statenbrief Geopark Heuvel-
rug, Gooi en Vecht.  

 

 2 In de Statenbrief lezen we het standpunt van GS, die op 
basis van een verkenning heeft besloten tot ondersteu-
ning op projectbasis van het Geopark Heuvelrug, Gooi en 
Vecht. De ChristenUnie heeft de volgende vragen:  
Welk plafond aan jaarlijks budget heeft de provincie voor 
ogen?  

Met de Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en het Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug is afgesproken dat zij tot een voorstel voor 
samenwerking komen. In dit voorstel zal ook worden opgenomen 
welke ondersteuning van de provincie Utrecht wenselijk wordt geacht. 
Wij hebben daarbij vooraf geen plafond voor ogen. Het voorstel zal 
welwillend worden bekeken, binnen de mogelijkheden die er zijn bin-
nen de huidige begroting en regelgeving. Ook zal worden bekeken in 
hoeverre de voorgestelde projecten bijdragen aan provinciale doelen 
(“Stad en land gezond”, “Klimaatbestendig en waterrobuust”, “Levend 
landschap, erfgoed en cultuur” en “Toekomstbestendige natuur en 
landschap” uit de Omgevingsvisie). 
Vooruitlopend op dit gezamenlijke voorstel van Geopark en Nationaal 
Park heeft GS aangegeven bereid te zijn een bijdrage van €10.000 ter 
beschikking te stellen voor een boek over het geoparkgebied.  

 3 Hoe staan andere fracties in de overwegingen en de keus 
van GS voor scenario 1 ?  

Geen reactie nodig 

 4 Is met dit besluit van GS het verkrijgen van de UNESCO-
status voor dit Geopark nu definitief van tafel?  

Het huidige college van GS heeft aangegeven de UNESCO-status niet te 
steunen. Dat betekent dat we geen bestuurlijke, financiële en perso-
nele steun aan het verwerven dan de status UNESCO Global Geopark 
zullen verlenen. Zonder de steun van de provincies is het verwerven 
van de UNESCO status in de praktijk niet mogelijk. 

 5 Wat verklaart de terughoudendheid van provincie Utrecht 
en Noord-Holland in vergelijking met de rol en taak die de 
provincies Groningen en Drenthe bij Geopark Hondsrug op 
zich hebben genomen, en de provincies Zeeland en 
Noord-Brabant die bij het Geopark-initiatief Schelde-Delta 

De motivatie van de keuze van GS voor scenario 1 is opgenomen in bij-
lage 1 van de Statenbrief. Besluitvorming over de Geoparken Hondsrug 
en Scheldedelta heeft plaatsgevonden in andere gebieden met andere 
opgaven. De afweging van kosten, baten en risico’s is daarom in deze 
gebieden anders geweest. 



 
 

al in een vroeg stadium een stap naar voren hebben ge-
zet? 

  

Groen-
Links  

6 Opwaardeerverzoek: 
GroenLinks was één van de initiatiefnemers van de motie 
die heeft gevraagd heeft om de consequenties van het ini-
tiatief Global Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht te onder-
zoeken. GroenLinks wil de Statenbrief daarover bij agen-
dapunt 16 opwaarderen om met GS en de andere com-
missieleden van gedachten te wisselen over overwegingen 
die hebben geleid tot het besluit van GS m.b.t. Geopark 
Heuvelrug Gooi en Vecht. GroenLinks wil het gesprek voe-
ren over de zeer beperkte ondersteuning van het initiatief 
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en de toekomstscena-
rio’s. 

Geen reactie nodig  

 7 Zijn hotspots c.q. geosites sowieso beschermwaardig en 
hoe is dat op dit moment geborgd? Hoe zijn inwoners 
daarbij betrokken? 

De Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht heeft een inventarisatie 
gemaakt van mogelijke geosites (zie: Geosites | Geopark Heuvelrug 
Gooi en Vecht (geopark-heuvelrug.nl). Deze geosites zijn door de stich-
ting niet ruimtelijk begrenst.  
Zeventien van de voorgestelde geosites liggen in de provincie Utrecht. 
Zestien daarvan zijn geheel of gedeeltelijk aardkundige waarde en op 
die manier beschermd via de Interim Omgevingsverordening. Het gaat 
dan vaak om de meest waardevolle delen van de geosites. Kwin-
telooijen is geen aardkundige waarde in de Interim Omgevingsverorde-
ning: het is een aardkundig interessante plek, maar ook zeer sterk door 
menselijk handelen beïnvloed. Inwoners zijn op de gebruikelijke manier 
betrokken bij het opnemen van de kaart met aardkundige waarden in 
de Interim Omgevingsverordening. 

 8 Hoe beoordelen de provincies Drenthe en Groningen  de 
bijdrage van het Geopark de Hondsrug aan behoud van 
erfgoed en natuur in hun provincies en de beleving daar-
van? 

De bestuurlijke visie van de provincies Drenthe en Groningen hierop is 
ons niet bekend. 



 
 

 9 Wat is de opstelling van de provincies Noord-Brabant en 
Zeeland t.a.v. het geoparkinitiatief Schelde Delta? 

De provincies Noord-Brabant en Zeeland dragen actief bij aan het geo-
parkinitiatief Scheldedelta, zowel in menskracht als in budget.  

 10 Wat kunnen de maatschappelijke baten zijn van een Glo-
bal Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht? Hoe zijn die be-
trokken bij de besluitvorming? 

De Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is goed in “het vertellen 
van het verhaal” van het gebied. Wij hopen dat deze kwaliteit ook in 
het gekozen scenario van waarde blijft voor de inwoners en de gebrui-
kers van het gebied. Meerwaarde van de UNESCO-status zien wij vooral 
in het internationale netwerk dat de status met zich meebrengt en de 
potentiële groei van recreatie en toerisme. Dit laatste punt kan overi-
gens ook een nadeel zijn.  

SGP 11 Kunt u uitleggen hoe de 10.000 euro die is vrijgemaakt 
voor het Geopark ten goede komt aan beleidsdoel 3.3. 
“Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en ro-
buust.”? 

Onder beleidsdoel 3.3. valt kostenplaats 600056 prio Ondergrond. Het 
beleid voor aardkundige waarden en aardkundige monumenten maakt 
hier onderdeel van uit. 
De Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht heeft van de provincie 
Utrecht €10.000 gevraagd als bijdrage voor het uitgeven aan een boek 
over het geoparkgebied. Hoewel de thematiek die aan de orde zal ko-
men breder is, verwachten wij dat het boek zal bijdragen aan de kennis 
over en de bewustwording van aardkundige waarden en aardkundige 
monumenten. 

 12 Welke rol vervult de provincie in het overeenstemming 
vinden over de samenwerking tussen NPUH, Geopark, de 
provincie en gemeenten? 

Na de besluitvorming door GS heeft gedeputeerde Sterk met de voor-
zitter van de Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en de direc-
teur/bestuurder van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gesproken 
over het vervolg. In dat gesprek is door de gedeputeerde voorgesteld te 
komen tot een vorm van samenwerking tussen de stichting en het Na-
tionaal Park. Daar is positief op gereageerd. Er is afgesproken dat geo-
park en nationaal park gezamenlijk met een voorstel voor samenwer-
king komen. Zij zullen daarbij aangeven welke ondersteuning van de 
provincie zij wenselijk achten. De provincie Utrecht zal het gesprek 
hierover welwillend aangaan. Uiteraard kunnen het Geopark en het Na-
tionaal Park in hun voorstel ook aangeven welke ondersteuning ze van 
andere partijen, zoals gemeenten, wenselijk achten. De provincie heeft 
hier geen rol in. 

    
 


