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Beantwoording: Schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van van Orde aan het College van 
Gedeputeerde Staten gesteld door P.W. Duquesnoy (SP) over “Het geld groeit op onze Heuvelrug”, een 
rapport van Tom Bade en Olivier van der Schroeff  d.d. 25 maart 2008  
 
Toelichting:

Duurzaamheid krijgt een steeds grotere plaats in de provincie. Op 4 maart is daarover een informatieavond 
gehouden, welke een opmaat zou moeten zijn naar de “Staat van Utrecht”, een provinciale 
duurzaamheidsbalans en meer. Het Telos-instituut noemt de 21e eeuw “de eeuw van de ecologische 
modernisering”. Duurzaamheid en bijvoorbeeld ecologische natuurontwikkeling hebben dan ook een groot 
economisch belang. Prof. Mommaas verwoorde dit 4 maart als volgt: “Een belang dat dieper gaat dan alleen 
maar boscompensatie”.  
 
In 2007 is er een rapport uitgebracht betreffende onder andere die economische waarde van de natuur. Van 
dit rapport van Tom Bade en Olivier van der Schroeff, getiteld “het geld groeit op onze Heuvelrug”, is door 
gedeputeerde Krol dan ook het eerste exemplaar feestelijk overhandigd. Het feit dat de gedeputeerde dit 
heeft gedaan zal zeker aangeven hoe belangrijk dit rapport is voor onze provincie. En dan te bedenken dat 
dit rapport alleen de Utrechtse Heuvelrug betreft, de andere natuur in onze provincie is dus nog niet 
economisch uitgerekend. 
 
Daarom heeft SP de volgende vragen: 
 

1. Wat is de mening van GS over het rapport “Het geld groeit op onze Heuvelrug”? Ziet GS de 
bijdrage over de economische waarde van de natuur als “daar is de SP weer met dat boekje”, zoals 
gedeputeerde Binnekamp stelde tijdens de laatste Statenvergadering? Zo ja, kunt u aangeven 
wanneer voor GS een rapport beschouwd wordt als “een boekje”? Is dat afhankelijk van de 
politieke partij die een reactie vraagt of van de mening van een gedeputeerde? Heeft er binnen GS 
afstemming plaatsgevonden over de kwalificatie van het rapport?  

 
Antwoord: GS vinden het een interessant en inspirerend boek. Het inmiddels al enigszins bekende 



gedachtengoed van de heer Bade wordt zo uitgewerkt voor ons grootste natuurgebied.  
 

2. Kan GS aangeven wat de vervolgstappen zijn naar aanleiding van “Het geld 
groeit op onze Heuvelrug”, mede gezien het feit dat gedeputeerde Krol een exemplaar feestelijk 
heeft ontvangen? 
 
Antwoord: De feestelijke overhandiging door de auteur zou plaatsvinden tijdens een aankomst van 
de schaapskudde van het Goois Natuurreservaat in Den Dolder (de schaapskudde die aandacht 
gevraagd heeft voor het ontsnipperen van de Heuvelrug, zie de film Bedevaart voor de natuur). 
Vanwege agendaproblemen kon de heer Bade niet aanwezig zijn en heeft de heer Krol als 
alternatief het boek overhandigd aan de schaapsherder, de heer Griffioen. GS ziet het boek als 
inspiratiebron. 

 
3. Kan GS reageren op de conclusies en aanbevelingen van “het boekje”, namelijk: 

- dat de nabijheid van natuur een gunstige invloed heeft op de economische 
waarde van een woning. 
- dat de nabijheid van natuur, zoals op de Utrechtse Heuvelrug, een positieve 
werking heeft op het welbeleven van de mensen. 
- dat de natuur vele zuiverende taken vervult en dat dus de natuur op die wijze 
een belangrijke bijdrage levert aan een betere gezondheid. 
- dat de natuur van de Utrechtse Heuvelrug financiële kansen biedt onder 
andere door middel van recreatie en de daarbij behorende zaken. 
- dat de Utrechtse Heuvelrug, door haar hoge natuurwaarde en de 
bovengenoemde effecten, een grote intrinsieke economische waarde heeft, een 
waarde die het waard is te beschermen. 
 
Antwoord: Gedeputeerde Staten onderschrijven de redenering in het boek over de betekenis van de 
natuur voor de samenleving, maar gaan niet mee in het te gelde maken hiervan ten behoeve van 
gebiedsgerichte projecten.

4. Gaat GS een zelfde onderzoek initiëren om de waarde te (laten) bepalen voor andere 
natuurgebieden in onze provincie? 

 
Antwoord: Nee 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
 

Voorzitter,  
 

Secretaris,  


