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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 Dank voor deze technische memo. Wij zouden graag een meer 

inhoudelijke duiding ontvangen van hoe partijen op dit moment in 
de gesprekken zitten. Is de onvrede die we vorig jaar ook als 
commissie hebben geproefd uit de lucht? 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de belangen van partijen op het gebied van 
natuurbescherming en het in goede banen leiden van de toenemende 
recreatiedruk. De bij de gesprekken betrokken partijen hebben een positieve 
grondhouding, maar het vertrouwen is nog broos. Er is tijd nodig voor het herstel 
van het vertrouwen en het gezamenlijk onderzoeken van de mogelijkheden tot 
samenwerking. 
 
 

VVD 2 De VVD vindt het erg belangrijk dat er een goede samenwerking 
is tussen de grondbezitters op de Utrechtse Heuvelrug en dat ook 
de particulieren een goede plek aan tafel krijgen en houden. Wat 
is wat betreft de gedeputeerde nodig voor herstel van het 
vertrouwen en een mogelijke samenwerking? Wat voor 
samenwerking zou de gedeputeerde het liefst voor zich zien? 
Wat zal de gedeputeerde doen om te zorgen dat het tot een 
goede samenwerking zal komen? 

Voor een goede samenwerking en herstel van vertrouwen is nodig dat alle 
partijen zich gehoord voelen en in de praktijk ervaren dat hun belangen serieus 
genomen worden in de gesprekken over de inhoudelijke agenda en de vorm van 
het samenwerkingsverband. Het is met dat doel dat ik het gesprek tussen de 
deelnemende partijen in het NPUH en de particuliere grondeigenaren weer op 
gang heb gebracht. Het onderzoeken van de gewenste vorm van samenwerking 
en het herstel van vertrouwen heeft tijd nodig. Om het gesprek tussen de 
betrokkenen de ruimte te geven wil ik nog niet op de uitkomst vooruitlopen.  
 
 

 

 


