
 

 

 

MEMORANDUM 

2021RGW135 

 

 

DATUM 13-7-2021 

AAN Provinciale Staten, Cie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP 

Voortgang gesprekken met particuliere grondeigenaren over het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug 
  

 

Inleiding 

Op verzoek van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) heb ik vorig jaar het initiatief genomen om het gesprek 

op gang te brengen tussen de deelnemende partijen in de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) 

en de particuliere grondeigenaren over de betrokkenheid van die particuliere eigenaren bij de stichting. Bij de 

behandeling van de provinciale begroting heb ik toegezegd om U rond de zomer van dit jaar te informeren over de 

stand van zaken. Met dit memorandum geef ik daaraan invulling. 

 

Stand van zaken 

Na enkele verkennende gesprekken is in het najaar van 2020 een zgn. Kerngroep NPUH gestart om de 

samenwerking te bespreken tussen de betrokken partijen. In deze kerngroep participeren vertegenwoordigers van 

de stichting, van de particuliere eigenaren, van de TBO’s (terreinbeherende organisaties), van terreinbeherende 

gemeenten en van de provincie. 

De gesprekken worden voorbereid en geleid door dhr. Matthijs Bierman als onafhankelijke moderator. 

 

Inmiddels hebben enkele gespreksrondes plaatsgevonden over de mogelijke deelname van particuliere 

grondeigenaren in de stichting en aan de door de stichting ondernomen activiteiten. Daarbij is door de partijen in 

het bijzonder teruggeblikt op de gang van zaken rond de oprichting van de stichting. Particuliere eigenaren hebben 

hun onvrede over hun betrokkenheid bij dat proces kunnen toelichten; onvrede waardoor hun vertrouwen  in de 

stichting is aangetast. De andere partijen hebben hun kant van de zaak kunnen toelichten. In de gesprekken zijn 

ook verwachtingen en beelden gewisseld over de vraag op welke thema’s het accent zou moeten liggen in de 

werkzaamheden van de stichting. De gesprekken over de stichting en het NPUH worden gevoerd vanuit het besef  

dat partijen elkaar nodig hebben vanuit het gezamenlijke doel om de natuurkwaliteiten op de Utrechtse Heuvelrug 

te behouden en beheren.  

 

Vervolg 

Na de zomer zullen nog enkele gespreksrondes plaatsvinden. In deze komende gesprekken zal worden besproken 

wat nodig is voor herstel van het vertrouwen en wordt ernaar gestreefd om vooruit te blikken op mogelijke 

samenwerking door het formuleren van een gezamenlijke inhoudelijke agenda en een verheldering van de 

(gemeenschappelijke) belangen van de stakeholders.  

 

 


