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1 Het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is ontstaan uit de samensmelting van de 
initiatieven Geopark Heuvelrug en Geopark Gooi en Vecht en staat voor:

 Een burgerinitiatief, een initiatief van onderop, van betrokken burgers uit de regio.
 Herkenning en erkenning van de aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden 

(alle aspecten van onze leefomgeving).
 Het vertellen en verspreiden van het verhaal over het ontstaan, het water en hoe de mens 

met het gebied is omgegaan, omgaat en zal blijven gaan
 Duurzame ontwikkeling  , waarbij het gebied nadrukkelijk niet op slot gaat (anders dan bij 

Werelderfgoed!)
 De hele Heuvelrug en de natte gebieden aan weerszijden, tussen de oude linies in 

(Heuvelrug, Gooi, Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland) en
 De mogelijkheid tot een Nationaal Park Nieuwe Stijl te komen (groter, meer aspecten, breed 

draagvlak, duurzame ontwikkeling en Unesco getoetst).

2 De doelen en activiteiten van het Geopark ondersteunen breed veel van de provinciale doelen. 
Wij delen de ambities van de provincie zoals die zijn beschreven in paragraaf 4.6 van de 
Omgevingsvisie: Levend landschap, erfgoed en natuur. Bijvoorbeeld dat voor de horizon 2050 de 
provincie bij ontwikkelingen wil voortbouwen op de kernkwaliteiten van onze karakteristieke 
landschappen. En dat aardkundige waarden zichtbaar zijn in het landschap. Ook het perspectief 
voor 2030 dat bestaande en nieuwe aardkundige monumenten het verhaal vertellen van het 
aardkundig erfgoed en bijdragen aan de recreatieve beleving van het landschap spreekt ons aan. 
Wij onderschrijven de ambitie om het verhaal van de provincie nog completer te maken door nieuwe 
aardkundige monumenten te benoemen (blz 103). Graag vernemen wij welke monumenten dit 
betreft en wanneer dit gaat gebeuren. 

3 Steun van de provincie voor dit burgerinitiatief is nu - net als bij de andere parken/initiatieven in 
Nederland (Hondsrug en Scheldedelta) - cruciaal, daarom zijn we verheugd dat het burgerinitiatief 
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht in deze concept Omgevingsvisie als waardevol bestempeld 
wordt. Maar we zien helaas verder nog geen instemming noch steun genoemd en daar vragen we 
bij deze wel om. Anders gaat het niet lukken. Om het Geopark mogelijk te maken vragen wij u met 
klem in de definitieve Omgevingsvisie op te nemen:

"De provincie waardeert en ondersteunt het burgerinitiatief en stippelt samen met Geopark 
Heuvelrug Gooi en Vecht een route uit om te komen tot een breed gedragen aanvraag voor 
kwalificatie van het beoogde gebied tot Unesco Geopark.”

Op deze manier maakt de provincie duidelijk dat zij dit burgerinitiatief serieus neemt, mee werkt aan 
het zichtbaar maken van alle bijzondere waarden van onze leefomgeving en duurzame ontwikkeling 
verder wil stimuleren.
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