
Bijlage 2 
 
Inspreektekst van mevrouw Daniëls tijdens de vergadering van P.S. Utrecht, Statencommissie RGW d.d. 11 april 
2016. Zij spreekt namens het UPG. 
 
De beleidsambitie van de Statenbrief die u is voorgelegd, is: 
- Vergroten maatschappelijke betrokkenheid bij natuur (landschap, cultuur) 
- in het kader van de terugtredende overheid. 
Namens het UPG wil ik hier graag wat over zeggen. 
 

1. Inleiding 
Het UPG is een organisatie van ongeveer 150 al sterk bij natuur en landschap betrokken burgers. 
Het doel van het UPG is het waardevolle particuliere grondbezit te beschermen en wil de duurzame 
economische ontwikkeling ervan bevorderen, in maatschappelijke context. 
Het UPG vertegenwoordigt in de provincie een oppervlakte 12.500 hectare, waarvan 6.000 hectare bos en 
natuur. Dat is bijna 1/3 van het areaal bos- en natuurterrein in de provincie. Bekende UPG-leden zijn Den 
Treek, Pijnenburg, Prattenburg, Maarsbergen, Anderstein, Sandenburg, Linschoten. Bijna alle terreinen zijn 
opengesteld. 
Het bestuurswerk is vrijwilligerswerk. Wij hebben 16 u per week betaalde ondersteuning. 
Het UPG maakt deel uit van de landelijke koepel Federatie Particulier Grondbezit (grondbezit.nl). 
Ik vertel dit omdat sommigen van u misschien nog nooit van ons hebben gehoord. 
 

2. Inhoud 
Uw bespreking van de ‘Maatschappelijke betrokkenheid bij Natuur & Landschap’ en het  
'Draaiboek aansturing Partnerinstellingen' zijn voor het UPG interessant. Daarom maak ik graag gebruik van het 
spreekrecht. 
In dit kader wil het UPG zich graag nog eens duidelijk profileren als partner van de provincie. Volgens ons zijn 
we dat namelijk. Het UPG werkt volop aan ‘draagvlaktaken’. Draagvlak voor natuur & landschap en voor 
cultuur(-historie). Zowel intern voor onze leden als naar buiten toe. Met vrijwilligers en met een minimaal 
budget (alleen contributies van leden). 
Als partner van de provincie zou het UPG extra projecten kunnen optuigen die uitvoering geven aan provinciaal 
beleid. 
 
Bijvoorbeelden: 
- Een project opzetten in het nieuwe park Utrechtse Heuvelrug, net als in Beetsterzwaag. Het gaat in 

Beetsterzwaag om het, samen met de lokale bevolking, financieel haalbaar maken van het beheer van 
steeds drukker belopen particuliere landgoedbossen. Ook op de Heuvelrug is toerisme en recreatie een 
groeiend fenomeen, met veel potentie. Maar tegelijk is het ook hier voor de grond- en 
buitenplaatseigenaren (nu nog) een punt van zorg. Daar is wat aan te doen. 

- Samen met de provincie zou gewerkt kunnen worden aan een exploitatieopzet voor het toekomstige 
nationale park NPUH. Zonder een duidelijke visie op de exploitatie van het park, wordt deze
 provinciale ambitie volgens onze leden namelijk geen toekomstbestendige onderneming. 

- Het gericht stimuleren van ondernemerschap onder grondeigenaren is beleid van het UPG. Convenanten 
met de provincie zijn hiervan een uitwerking. Het gaat dan om de juiste publiek-private balans. 
(Convenanten diee r al zijn en die u misschien kent: KAMM-landgoederen, Den Treek, Pijnenburg, 
Prattenburg). 

- Het UPG organiseert activiteiten gericht op kennis- en informatiedeling onder de leden. Dit sluit ons inziens 
naadloos aan op wat van 'partners' van de provincie verwacht mag worden. 

- Graag organiseren we een werkbezoek voor Statenleden (na de zomer). Dat is voor ons gevoel ook een 
draagvlaktaak. 
 

Samengevat: 
Het UPG is blij met de door het provinciebestuur geboden transparantie over de afspraken met de 
partnerinstellingen. Graag onderzoeken wij verder met het provinciebestuur onze 
samenwerking. En het te plannen werkbezoek om te zien hoe het gaat op een landgoed, beveel ik graag bij u 
aan. 
TOT ZOVER MIJN BIJDRAGE OVER DIT ONDERWERP 


