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Voorstel governance Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

 

 

De interviewronde met diverse bestuurders en directeuren, het gesprek in de Begeleidingscommissie van 13 december 2018 en overleg 

met juridisch adviseurs met betrekking tot de relatie overheid en Stichting, waar onder mr. J. Muller van Pels Rijcken, geven ons 

aanleiding tot de volgende overwegingen en voorstellen voor de governance van het NPUH. 

 

Algemene overwegingen 

1. Governance belangrijk, maar niet doorslaggevend. Bij de gespreken over governance gaat het al snel over de formele onderlinge 

verhoudingen. Het gaat om rechten en plichten van partijen die zo worden ingekleed dat er sprake is van ‘checks and balances’. Dit 

is nodig om gezonde verhoudingen te borgen, ook in tijden van moeilijkheden. Tegelijktijdig benadrukken ook onze 

gesprekspartners de relativiteit van de governance. De personen bepalen met elkaar primair de verhoudingen. Welke houding en 

professionaliteit hebben zij. Hoe gaan ze met elkaar om. We kunnen bijvoorbeeld lang praten over stemverhoudingen, maar als het 

goed is wordt er in de praktijk doorgaans consensus bereikt en zal er weinig gestemd hoeven te worden. Tegelijkertijd wordt een 

gezonde samenwerking wel bevorderd door een governance die gezonde verhoudingen stimuleert.  

2. Kleine slagvaardige organisatie. 

Het eerste dat in de meeste gesprekken wordt genoemd is: houdt de NPUH organisatie klein en eenvoudig. Zorg voor een kleine 

werkorganisatie een eenvoudige organisatiestructuur. Dit betekent dat enerzijds de governance zodanig op orde moet zijn dat de 

beoogde ‘checks and balances’ zijn aangebracht, maar dat de organen die hiervoor formeel nodig zijn elk zo licht mogelijk worden 

opgezet.  

3. Samenwerking bevorderen door rollen te onderscheiden. De wens is om het NPUH een samenwerkingsverband van alle stakeholders 

te laten zijn. Het ideaal dat uitgesproken wordt is dat het nationaal park functioneert als beweging van mensen die vanuit een 

diversiteit aan achtergronden en individuele belangen, maar met juist ook het gezamenlijk belang van het behoud en versterking 

van de natuurwaarde van de Utrechtse Heuvelrug, met elkaar werken aan (stukjes van) een lonkend perspectief. De ervaring leert 

dat een dergelijk ideaal niet gediend wordt door iedereen in de organisatie van het NPUH te halen, maar door een duidelijk 

onderscheid aan te brengen tussen shareholders (in het vervolg ook wel deelnemers genoemd) en stakeholders en door iedereen 

een rol te laten vervullen die passend is. Zorg er daarbij wel voor dat de shareholders gericht blijven op en open staan voor invloed 

van de stakeholders.  

4. Samenwerking op basis van vrijwilligheid. Niet alle partijen in het gebied van het NPUH zien de meerwaarde van het nationaal park 

of van een organisatie NPUH. Dwang helpt daar niet bij. Maak een samenwerking op basis van vrijwilligheid en accepteer dat niet 

alle gemeenten of alle particuliere grondeigenaren meedoen. Zij kunnen ook in een rol buiten de NPUH-organisatie gewaardeerde 

stakeholders blijven. Vanzelfsprekend zal de Stichting zich wel primair richten op meerwaarde voor de partijen die wel meedoen.  

5. Rekening houden met juridische mogelijkheden. De Stichting NPUH zal geld ontvangen van overheden en van particuliere 

organisaties. Er is sprake van een gemengde financiering. De regelgeving over aanbesteding van overheidsopdrachten, staatssteun, 

ontvangen van subsidies en het functioneren als aanbestedende dienst namens overheden, wordt steeds strenger. Na overleg met 

de juridisch adviseurs komen we tot de volgende koers ten aanzien van de diverse financiële geldstormen in relatie tot de 

governance. 

De beoogde positie van het NPUH is dat deze met enige zelfstandigheid en op enige afstand functioneert van de betrokken 

overheden. De overheden zijn wel deelnemer maar hebben geen dominante positie in de organisatie. De financiële bijdrage die de 
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overheden aan de stichting wensen te verstrekken kwalificeert als een algemene subsidie die, onder voorwaarde van besteding, aan 

de doelen van het NPUH wordt ingezet. De Stichting kan zelf, binnen het vastgestelde programma en de algemene voorwaarden 

voor de subsidie, bepalen waarvoor de middelen precies worden ingezet. Een niet-dominante invloed van de overheden op de 

Stichting heeft voor het verstrekken van algemene subsidies de voorkeur.  

Naast deze positie van gesubsidieerde Stichting is het wenselijk dat de Stichting ook kan functioneren als aanbestedende dienst in 

opdracht van de overheden voor specifieke diensten. De Stichting wordt in die rol aangemerkt als een dienst van algemeen 

economisch belang (een daeb). Dit kan voor die diensten die naar het oordeel van de overheid een algemeen belang dienen en die 

niet door de markt uit zichzelf worden opgepakt. Diensten die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld het beheer en 

onderhoud van routes en paden en eventueel educatie. Voor dit soort diensten kan door de provincie en de betrokken gemeenten 

aan het NPUH een uitsluitend recht worden verleend aan de Stichting, waarna NPUH, als aanbestedende dienst, deze 

werkzaamheden laat uitvoeren. De opdrachtverlening door de overheden aan het NPUH en de financiering door de overheden van 

deze werkzaamheden van het NPUH is in deze situatie niet aanbestedingsplichtig. De NPUH is zelf, als aanbestedende dienst, wel 

aanbestedingsplichtig. De financiering van deze werkzaamheden geschiedt in deze situatie met dienstverleningsopdrachten van de 

overheden aan het NPUH. Wat betreft governance vereist het functioneren als aanbestedende dienst met een uitsluitend recht dat 

er toezicht door de overheden wordt uitgeoefend op het beheer van de daarmee verbonden financiële geldstromen.  

Naast deze werkwijze zijn andere juridische vormen verkend zoals ‘quasi inhouse’ opdrachtverlening, maar deze zijn niet werkbaar 

gebleken in een organisatievorm waarin overheden en particuliere organisaties samenwerken en waar bovendien 

overheidsmiddelen en private middelen samen komen.  

6. Hak snel knopen door. Het proces om tot een NPUH nieuwe stijl te komen duurt inmiddels lang. Bijna alle gesprekspartners geven 

aan ernaar uit te zien dat de discussies over bekostiging en governance afgerond worden en dat we concrete praktische dingen voor 

het nationaal park met elkaar kunnen doen waar mensen blij van worden.  

7. De governance moet stimulerend zijn voor gezonde samenwerkingsverhoudingen. De personele invulling en de 

samernwerkingshouding van personen zal daarna het functioneren van de Stichting bepalen.  

 

Vanuit deze algemene overwegingen komen wij op basis van de gespreksrondes tot een concreet voorstel. Na dit voorstel gepresenteerd 

te hebben lichten we de overwegingen die we uit de gesprekken meegenomen hebben rond een aantal voorstellen toe.  
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Voorstel 

Ontwikkel de huidige Stichting NPUH als volgt door: 

• Ga uit van de doelstellingen zoals recent geformuleerd en opgenomen in de statuten van de Stichting NPUH en bouw daarop 

voort in de uitwerking van de governance.  

• De Stichting drie categorieën deelnemers. 

• Dit zijn: de overheden in het gebied, de terreinbeheerders natuurorganisaties en de particuliere grondeigenaren die hun 

terrein (gedeeltelijk) open stellen voor het publiek.  

• De deelnemers spreken af om met en voor alle partijen in het gebied te werken om de doelstellingen van de Stichting te 

bereiken. De deelnemers dragen allen actief bij aan de doelstellingen van de Stichting en conformeren zich aan het beleid van 

de Stichting. Op basis van een met elkaar als evenwichtig ervaren verdeling van lusten en lasten wordt de basisbekostiging van 

de organisatie gedragen.  

• De Stichting heeft een kleine werkorganisatie. Deze bestaat uit enkele personen in dienst van de stichting, aangevuld met 

detacheringen uit de deelnemende organisaties en vrijwilligers.  

• De stichting wordt geleid en vertegenwoordigd door een directeur-bestuurder die gezag heeft bij alle groeperingen en full time 

beschikbaar is. 

• Er is een algemene vergadering (AV) die de meerjarige beleidskoers en meerjarenprogramma van de stichting vast stelt. 

Daarbij laat deze zich adviseren en beïnvloeden door de stakeholders.  

• Er is een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen keurt de begroting goed die de directeur op basis van het 

programma opstelt. De RvC ziet erop toe dat de begroting een deugdelijke vertaling is van het meerjarenbeleid. De RvC 

controleert het jaarverslag en keurt deze goed. 

• Er is geen overwegende overheidsinvloed nodig in de Stichting om aan de Stichting subsidie te verlenen. Het is zelfs beter dat 

de overheid meer op afstand staat in de governance van de Stichting om ‘dubbele petten’ bij de subsidieverlening te 

voorkomen.  

• Maar er is wel degelijke overheidstoezicht nodig op de uitgave van de middelen die door de overheden voor specifieke 

diensten (zoals het beheer en onderhoud van de routes en paden) met dienstverleningsopdrachten aan de Stichting worden 

verleend. Dit toezicht kan in de betreffende dienstverleningsopdrachten zijn opgenomen. Dit toezicht kan ook in de 

governance van de Stichting zijn verankerd, bijvoorbeeld door een  overwegende of gehele overheidsinvloed in de RvC. Dit 

punt moet nog worden gecontroleerd bij een notaris. 

• In de algemene vergadering is een ruime werkbare vertegenwoordiging van de drie partijen vertegenwoordigd. Als in de RvC 

een meerderheid van door de overheden benoemde partijen bestaat kan de algemene vergadering een meerderheid van 

natuur beherende organisaties en particulier grondeigenaren worden geboden. 

• Voorgesteld wordt om een AV in te stellen met 18 leden + een voorzitter. Van de 18 leden zijn er acht van de overheid (1 

provincie, 7 van gemeenten) en tien van de grondeigenaren en beheerders (elk totaal 5). 

• De gemeenten krijgen stemrecht naar rato van hun financiële bijdrage. De natuurbeheerderende organisaties en particuliere 

grondeigenaren krijgen stemrecht naar rato van het aantal ha’s natuur dat zij op de Heuvelrug in beheer hebben..  

• Toetreden (en uittreden) van deelnemers in deze structuur is eenvoudig. Potentiële deelnemers, die er nu nog niet aan toe 

zijn, kunnen later toetreden. Zij zijn vanzelfsprekend als wel stakeholder van het NPUH, waar goed mee wordt samen gewerkt 

waar mogelijk. In het programma van de Stichting zullen zaken waar deelnemers baat bij hebben vanzelfsprekend prioriteit 

krijgen.  

• De algemene vergadering kan zich laten adviseren door stakeholders die bij de vergadering als adciseurs worden uitgenodigd.  

• Er is een Heuvelrug Alliantie. Hierin zijn alle deelnemers en alle stakeholders welkom en vertegenwoordigd die zich betrokken 

weten bij het NPUH. De Heuvelrug Alliantie agendeert, adviseert, enthousiasmeert en pakt onderwerpen waarop met elkaar 
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wordt samengewerkt op. De Alliantie krijgt statutair de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de algemene 

vergadering en aan de directeur-bestuurder.  

• Tot zover de formele governance. Door de duidelijke rolverdeling en het beperkt aantal overleggen in de formele governance is 

er veel ruimte voor een informele governance. De directeur en werkorganisatie werkt in tal van thema en projectgerichte 

verbanden met alle stakeholders. Uitgangspunt is het meerjarenbeleid en meerjarenprogramma dat voortschrijdend bijgesteld 

wordt. AV-vergaderingen en project- en thema- activiteiten worden voorbereid in werkgroepen waarin medewerkers van de 

deelnemende organisaties onderling samenwerken met de werkorganisatie van de Stichting. Waar het gaat om het 

voorbereiden van formele vergaderingen wordt de structuur van overleggen ter voorbereiding vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement.  

 

 

 

algemene vergadering 

• vertegenwoordigingen van deelnemers:  
overheden, beheerders, particuliere 
eigenaren 

• op uitnodiging: adviseurs 
• stelt meerjarenbeleid en –programma 

vast 

heuvelrug alliantie 

• alle deelnemers en alle stakeholders die 
zich verbonden weten 

• overheden, eigenaren, beheerders, 
ondernemers, maatschappelijke 
organisaties  

• agendeert, adviseert, enthousiasmeert 

uitvoeringsorganisatie 

• enkele in dienstzijnde personen en o.a. 
vrijwilligers 

• faciliteert, organiseert acties e.d. 
bestaande uit werk-/projectgroepen, 
bijv: 
• communicatie & educatie 
• beheer, onderzoek & recreatie 

directeur-bestuurder 

• bereidt beleid voor, ontwikkelt, 
implementeert en evalueert 

• verricht integrale managementtaken 
• vertegenwoordigt de Stichting 

RvC 

• 3 of 5 deskundige leden, waar onder een 
voorzitter van statuur 

• benoemd door overheden 
• benoemt  directeur-bestuurder en treedt 

op als zijn werkgever 
• keurt begroting en jaarverslag goed 
• houdt toezicht (met name op uitgaven 

voor dienstverlenende opdrachten) 
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Toelichting 
Bovenstaande wordt vanzelfsprekend door de een meer gewaardeerd dan de ander, maar is wel de grootste gemene deler uit de 

gesprekken.  

 

Deelnemers 

Er is gesproken over het wel of niet werken met deelnemers en zo ja met welke. Geadviseerd wordt om alleen de overheden, 

terreinbeheerders en particuliere grondeigenaren uit te nodigen als deelnemers. De ratio hiervan is dat de overheden zorgdragen voor de 

basisfinanciering en de terreinbeheerders en particuliere grondeigenaren beheren de natuur op de Heuvelrug. Basisfinanciers en de 

beheerders van de natuur zijn de shareholders van de Stichting. Zonder hen is er geen Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

In meerderheid golden daarbij voorts de volgende overwegingen. 

- Alle stakeholders en betrokken partijen in het gebied als gelijksoortig behandelen zou een onwerkbare en niet slagvaardige 

structuur in de Stichting opleveren. 

- Het NPUH wil werken als een netwerkorganisatie met alle stakeholders. Het helpt niet daar de betekenis aan te geven van 

collectieve besluitvorming.  

Verder geldt dat met name de particuliere eigenaren en de terrein beherende organisaties, maar ook de overheden niet bereid zouden 

zijn taken meer gezamenlijk in NPUH-verband te gaan doen als daartegenover niet duidelijkheid ontstaat over zeggenschap en invloed.  

In een eerder voorstel waren meer categorieën deelnemers voorzien, zoals de waterschappen en de ondernemers. De betrokkenheid van 

de waterschappen is echter duidelijk minder direct dan de betrokkenheid van gemeenten en provincie en deelnemerschap ligt dan 

minder voor de hand. Ze zijn vanzelfsprekend een gewaardeerde samenwerkingspartner.  

Voor de ondernemers geldt vooralsnog hetzelfde. De relatie tussen ondernemers en NPUH functioneert nu nog als stakeholder en niet als 

direct mede verantwoordelijkheid nemende partijen. Voorstel is de ondernemers als goede samenwerkingspartners van de Stichting te 

zien, maar niet als deelnemer.  

Voor zowel de waterschappen als de ondernemers geldt dat zij van harte welkom zijn om als stakeholder ook mee te helpen bij project- 

en programmafinanciering van activiteiten van de Stichting. 

Vanzelfsprekend kan in een later stadium het deelnemerschap voor andere partijen opnieuw worden bezien. Een goede aanleiding 

hiervoor kan zijn als andere partijen gaan bijdragen aan de basisfinanciering van de Stichting. 

 

Door het werken met deelnemers wordt zichtbaar wie zich al wel aan de doelen en het beleid van het NPUH wil committeren en daaraan 

een actieve bijdrage wil leveren en wie nog niet. Iedere gemeente, natuurbeheerder en particuliere grondeigenaar die zijn of haar terrein 

(gedeeltelijk) openstelt, beslist op individuele basis tot deelname. Wie er nu niet aan toe is kan later alsnog toetreden. Consequentie van 

deze werkwijze is dat het UPG geen deelnemer kan worden. Het UPG heeft ook aangegeven dat dit passend is gelet op de situatie dat er 

een groot verschil is tussen de manier waarop de individuele grondeigenaren staan ten opzichte van het NPUH.  

 

Werkorganisatie 

De Stichting heeft een kleine werkorganisatie. Deze bestaat uit enkele personen in dienst van de Stichting, aangevuld met detacheringen 

uit de deelnemende organisaties en vrijwilligers.  De meeste gesprekspartners denken aan een directeur met 4 fte capaciteit. De 

deelnemende organisaties denken ook aan detachering vanuit hun organisatie naast enkele medewerkers in dienst van de Stichting. Als 

de Stichting taken slimmer kan uitvoeren dan de individuele partijen kan op basis van detachering de omvang van de organisatie wel wat 

groter worden. Het detacheren van medewerkers van deelnemers in de Stichting heeft een financiële waarde. Deze dient transparant te 

worden gemaakt in de relatie tussen de Stichting en de werkgever van de betrokken medewerker.  

 

Bestuur of directeur-bestuurder 
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De natuurbeheerders en de particuliere grondeigenaren hebben nadrukkelijk een voorkeur voor het directeur-bestuursmodel (DB-

model). Bij de overheden ligt dit genuanceerder. Ook daar zijn er waarbij het DB-model de voorkeur heeft, maar er zijn er ook die liever 

een bestuursmodel zien. In een aantal gevallen wordt het DB-model als nastrevenswaardig gezien, maar wordt voor de korte termijn een 

bestuursmodel als tijdelijke tussenstap verstandig geacht.  

De stap naar het verlaten van de collectieve besluitvorming over alles in de cie. Heuvelrug naar een model waar binnen globale kaders 

een netwerkorganisatie functioneert, met als spil een directeur (bestuurder) met een werkorganisatie, wordt door de meesten wel 

gezien als de gewenste veranderrichting. De voorkeur voor een (tijdelijk) bestuursmodel komt voort uit de overweging dat de stap naar 

het DB-model wel een grote is om in één keer te zetten en dat het zoeken van evenwicht tussen de verschillende geledingen in een 

bestuur meerwaarde kan hebben.  

Ons advies is om voor het DB-model te kiezen. Voorstel is om de directeur-bestuurder de titel directeur te geven in lijn met de bedoeling 

de lichtheid van de organisatie te accentueren.  

Het advies om met een eenhoofdige leiding te werken is niet alleen ingegeven doordat hiervoor een meerderheid lijkt te bestaan, maar 

omdat onze taxatie is dat dit de beste kansen geeft voor een werkelijk anders en beter functionerende besluitvorming en 

werkorganisatie. Het dwingt tot een externe en meer praktische, realiserende oriëntatie in plaats van intern evenwicht zoeken. Met een 

eenhoofdige leiding is het van belang dat de directeur een (nagenoeg) full time benoeming heeft. 

 

Algemene vergadering, Raad van Commissarissen en Alliantie 

De algemene vergadering is het kaders stellende orgaan van de deelnemende organisaties van de Stichting. De Raad van Commissarissen 

ziet binnen die kaders toe op de directeur en functioneert als werkgever van de directeur. Om te accentueren dat de deelnemers niet 

alleen voor zichzelf deze Stichting hebben, maar conform de doelstelling ten dienste werken van het geheel aan stakeholders in het 

NPUH, wordt de Heuvelrugalliantie ook statutair verankerd en krijgt deze een expliciete rol.  

Eigenaarschap, uitvoering, toezicht en breed maatschappelijk draagvlak krijgen zo een helder onderscheiden, maar tegelijkertijd op 

elkaar betrokken rol.  

 

Algemene vergadering (AV) 

Wat betreft de algemene vergadering: 

- De voorzitter wordt benoemd door de algemene vergadering. De voorzitter wordt benoemd op grond van deskundigheid in het 

belang van het doel. 

- De leden van de algemene vergadering tonen zich ‘ambassadeurs’ van de Heuvelrug en van de doelstelling van de stichting. 

- De algemene vergadering komt ten minste twee keer per jaar bijeen. 

- De algemene vergadering heeft de volgende taken: 

o bewaken van de doelstelling van de Stichting; 

o vaststelling van het werkgebied van de Stichting; 

o vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid van de Stichting;  

o vaststellen van de meerjarenprogramma’s van de Stichting; 

o het functioneren als de centrale tafel van de deelnemers van de Stichting, waarbij een aantal belangrijke 

vertegenwoordigers uit de Alliantie als adviseur uitgenodigd worden.  

- De leden van de algemene vergadering die zijn benoemd door de overheid hebben gezamenlijk de taak tot benoeming en ontslag 

van de leden van de RvC. 

 

Raad van Commissarissen 

- De RvC bestaat uit ten minste drie personen. 
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- Ze worden benoemd door de leden van de algemene vergadering die zijn benoemd door de overheid. Zij worden benoemd op 

grond van hun deskundigheid. 

- Aan de leden van de RvC wordt ten laste van de Stichting een genormeerde vacatievergoeding verstrekt.  

- De RvC heeft tot taken: 

o Werkgever directeur (benoeming, ontslag, functioneren, arbeidsvoorwaarden) 

o toezicht houden op de bestuurder; 

o toezicht houden op het beheer van de middelen die door de overheden worden betaald voor de uitvoering van specifieke 

taken van de Stichting die middels een uitsluitend recht door de overheden zijn opgedragen aan de Stichting; 

o voorafgaand goedkeuren van (wijzigingen van) de statuten; 

o voorafgaand goedkeuren van (wijzigingen van) het huishoudelijk reglement; 

o jaarlijks voorafgaand goedkeuren van het (meerjaren-)activiteitenplan, de daarbij horende begrotingen, de jaarrekening en 

het jaarverslag; 

o jaarlijks voorafgaand goedkeuren van de jaarprogramma’s en begroting van de Stichting binnen de kaders van de 

meerjarenprogramma’s en beleid van de AV; 

o goedkeuren van andere besluiten van de bestuurder, indien de statuten of het huishoudelijk reglement daartoe verplichten. 

De gedachte is dat de RvC een keer per kwartaal vergadert en dat de leden hun rol in een beperkt aantal uren kunnen uitvoeren. Doordat 

de AV de beleidsmatige rol invult in wisselwerking met de Alliantie kan de RvC zich beperken tot een echt toezichthoudende rol en de 

wettelijke borging bewaken van de rechtmatige besteding van overheidsmiddelen.  

Nota bene: in overleg met Pels Rijcken wordt nog nagegaan of deze invulling van de RvC past bij het financiële twee-stromen beleid met 

algemene subsidies voor de algemene taken en daarnaast dienstverleningsopdachten (op grond van een daartoe verleend uitsluitend 

recht) voor één of enkele specifieke taken, gekoppeld aan de rol van aanbestedende dienst voor deze taken. Dit kan nog tot een 

aanscherping van het voorstel op dit punt leiden.  

 

Alliantie 

Het NPUH werkt met en voor de inwoners, gebruikers, vrijwilligers, bedrijven, maatschappelijk organisaties, etc. in het gebied. Dit gaat in 

de vorm van een diversiteit aan samenwerkingsverbanden. Met elkaar werken ze aan de kwaliteit van het gebied en een beleving ervan. 

Om de betrokkenheid van de deelnemers bij al deze stakeholders en omgekeerd te borgen wordt de Heuvelrugalliantie gevormd en 

statutair vastgelegd.  

De Alliantie komt minsten twee keer per jaar bijeen. De Alliantie agendeert, adviseert, enthousiasmeert en pakt onderwerpen waarop 

met elkaar wordt samengewerkt op. De Alliantie krijgt statutair de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te geven aan Algemene 

vergadering en directeur.  

Uit overwegingen van transparantie en evenwicht, maar met behoud van rolvastheid is er via één of persoon een directe link tussen 

algemene vergadering en Alliantie. Deze persoon verwoordt in de AV de visie van de Alliantie. Er dient een persoon gekozen te worden 

die zowel bij de AV als in de Alliantie wordt gezien als geschikt voor deze rol.  

 

Besluitvormingsproces en stemverhouding in de organen 

Voor de besluitvorming en stemverhoudignen hanteren we de volgende uitgangspunten. 

 

a. Besluiten op basis van consensus is de normale situatie.  

De normale situatie is dat in de AV en de RvC besluitvorming plaats vindt op basis van consensus. Stemmen gebeurt alleen in situaties dat 

er geen consensus te bereiken is of in situaties waarin stemverhoudingen verplicht expliciet gemaakt moeten worden. Een 

stemverhouding functioneert meestal primair op de achtergrond als formalisering van de ‘machtsbalans’ in de governance.  
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We gaan ervan uit dat over de meeste onderwerpen een meerderheid van stemmen beslissend is. Indien gewenst kunnen zo nodig 

afspraken worden gemaakt over welke onderwerpen met een gekwalificeerde meerderheid besloten moet worden. 

Als besluiten op basis van consensus niet lukt, kan als regel ook nog ingevoerd worden dat eerst gevraagd wordt of stemming voorkomen 

kan worden doordat iemand zich onthoudt van blokkeren. 

Alleen in het uiterste geval en over bepaalde onderwerpen vindt dus stemming plaats. 

 

b. Overheden in algemene zaken op afstand; voor de specifieke opgedragen taken juist dominant.  

Het nationaal park maken we samen. Overheden doen mee maar willen graag dat anderen steeds meer een rol pakken en ook dat het 

aandeel overheidsmiddelen in de totale bekostiging langzaam maar zeker afneemt. Het verstrekken van algemene subsidies en het wel 

vertegenwoordigd zijn in de Algemene vergedering maar daarin niet dominant zijn past daarbij. Daarop maken de specifieke 

overheidsdiensten waarvoor het NPUH aanbestedende dienst wordt een uitzonderring. Die diensten vragen om overheidstoezicht op het 

beheer van de middelen.  

Gelet op het feit dat de deelnemende overheden met elkaar de leden van de RvC benoemen en daarmee ook zeggenschap hebben over 

de benoeming van de directeur is het passend de natuurbeheerders en particuliere grondeigenaren een meerderheid te geven in de 

algemene vergadering. 

 

c. Stemverhoudingen algemene vergadering liggen vast per groepering en er zijn gewogen stemmen binnen een categorie.  

Elke deelnemer 1 stem geven is niet werkbaar. Er zijn te veel deelnemers. Bovendien is er maar 1 provincie en er zijn potentieel tientallen 

particuliere grondeigenaren, waarvan een aantal met een klein gebied. Iedereen één stem geven zou leiden tot scheve verhoudingen. 

Omdat vooraf vast staat wie met elkaar een meerderheid moeten hebben en omdat recht gedaan moet worden aan het gewicht van 

partijen zijn vaste verhoudingen en gewogen stemmen onvermijdelijk. De kunst is vervolgens dit zo eenvoudig mogelijk te houden.  

 

Mogelijke Uitwerking van de samenstelling van en het stemrecht in de AV 

Alle deelnemers hebben stemrecht. 

In hoofdlijn wordt de volgende verhouding tussen het stemrecht van de verschilende categorieën deelnemers voorgesteld:  

45% van de stemmen voor de overheden gezamenlijk 

55% van de stemmen voor de terreinbeheerdere en grondeigenaren gezamenlijk 

De provincie heeft 5% van het stemrecht in de AV. 

De onderlinge verdeling van het 40% stemrecht van de deelnemende gemeenten is gebaseerd op hun financiële bijdrage aan de 

basisfinanciering van de Stichting. 

De onderlinge verdeling van het 55% stemrecht van de terreinbeheerders en de particuliere grondeigenaren is gebaseerd op het aantal 

hectares natuur op de heuvelrug dat zij in beheer hebben. 

 

De AV bestaat uit (een maximum van) bijv. 18 leden en heeft voorts een door de AV benoemde voorzitter. 

De wijze van benoeming van de individuele leden van de AV wordt nader uitgewerkt en zal worden opgenomen in het huishoudelijk 

reglement. Daarbij wordt het principe gehanteerd dat elke categorie verantwoordelijk is voor de wijze van benoeming (en het mandaat) 

van de door hen benoemde leden van de AV. 

 

 

 

 


