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Geachte leden van het portefeuille-overleg Regiogv,                                     13 juni 2019  

Vooraf  

Op 17 mei jl. heeft een deel van u in het portefeuille-overleg het advies  

'CERT WERKT’, het advies van E. v.d. Want en het daaraan gekoppelde voorstel CERT (cultuur-

erfgoed, recreatie, toerisme) 2020-2013, besproken.  

U heeft besloten dat het advies op deze wijze niet voldeed en dat het op  

5 juli, a.s. in gewijzigde vorm, met gebruikmaking van het breder voorhanden  

zijnde materiaal, opnieuw besproken zal gaan worden. 

En dat het voorstel ten aanzien van de voortgang 'Mondriaan-werkgroep' (m.n.  

cultuur in museale sfeer) uit het voorstel wordt gelicht en zelfstandig doorgaat voor  

besluitvorming. 

 

Reactie Stichting op het advies 'CERT WERKT' van E. v.d. Want en het  bijbehorende Voorstel 

kenmerk:19.0010487 d.d. 30 april 2019, M. den Uijl. 

 

Onze schriftelijke inbreng  

Deze vinden wij niet terug in het advies*, waarop het voorstel gebaseerd is.  

Niet in de verantwoording, niet toegevoegd als bijlage, alleen zijdelings, 

1 maal zeer summier in de tekst zelf. Dat, terwijl het Geopark-streven wel  

vanaf het begin aan het CERT-programma gekoppeld was en door uw gemeenten 

onderschreven. 

 

Over het advies zelf  

Er is uitgegaan van een zeer eenzijdige verouderde betekenis van 'cultuur en erfgoed' **en er 

niet op een bredere, integrale wijze is gekeken naar CULTUUR en ERFGOED (w.o. ook landschap) 

en de gewenste mogelijkheden voor recreatie en toerisme. 

 

Want ongeacht of er een Unesco Geopark zal gaan komen, de waarden van  

het gebied blijven hetzelfde. En deze waarden zijn nu zeer gedegen,  

wetenschappelijk getoetst en beschreven door de TNO-GD  voor geologie,  

Bureau RAAP- voor archeologie en bureau Overland voor cultuurhistorie.*** 

Een mooie basis om van daaruit, gekoppeld met een brede blijk op ‘cultuur en erfgoed’ 
waaronder landschap en invloed van mensen daarop, naar recreatie en toerisme te kijken,  

gekoppeld aan de identiteit van de regio: Groen, Creatief en Monumentaal. 

 Vervolgstappen       > pagina 2 

*De Stichting Geopark Gooi en Vecht heeft, op verzoek van adviseur V.d. Want ,met hem gesproken over het door hem op te 

stellen CERT-advies 2020-023 en schriftelijke input aangeleverd. (Zie de bijlage 20190408 Wat is een Geopark.  Al eerder ook 

hebben wij via het symposium op 25 januari jl: ' De Waarden van de Gooi en Vechtstreek, en hun toekomst' en de resultaten 

daarvan breed besproken en ook naar u gecommuniceerd. Nieuwsbrief 1, 20190201 met gehouden inleidingen  

http://geoparkgooienvecht.eu/home/nieuws/ . 

**Zie Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor actuele informatie www.cultureelerfgoed.nl  over invulling . 

***De toetsing is gefinancierd door de Regiogv-gemeenten, provincie NH, Vrienden van het Gooi, en is mede met de gratis inzet 

van deskundigen en met steun van een breed netwerk, waaronder u, gerealiseerd. 
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Vervolgstappen 

 

Vanuit de stichting zijn wij graag bereid om een en ander nader toe te lichten.  

Er is een afspraak gepland met de voorzitter van het CERT, wethouder Jan Jaap de Kloet en de  

ambtelijke coördinator Marlies van der Linden.   

Onze, andere contactpersonen bij de Regiogv de zullen wij informeren. 

In de bijlagen vindt u onze gegeven bijdragen aan het CERT-advies, en het laatste nieuws. 

 

Heeft u zelf behoefte aan een nadere toelichting dan geven wij die graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 H.M. (Hetty) Laverman-Berbée, 

Secretaris bestuur 

 info@geoparkgooienvecht.eu 

www.geoaprkgooienenvecht.eu 

M.623618314  

 

 

 

Bijlagen  

1. Nieuws St Geopark Gooi en Vecht 2019: www.geoparkgooienvecht.eu/home/nieuws/  

a. Januari: symposium ’De waarden van de Gooi en Vechtstreek en hun toekomst’. 
b. Februari: nieuwsbrief 1 

c. April: nieuwsbrief 2 

d. Juni: nieuwsbrief 3  (Zie de separaat meegestuurde bijlage. Binnenkort ook op 

website.) 

 

 

2.  ‘Wat is een Geopark’ t.b.v.  Toekomst CERT op verzoek van aan adviseur E. v.d.Want   

  d.d. 20190408 verstuurd. De tekst daarvan luidt als volgt: 

 

‘Van de site van UNESCO (www.unesco.nl/dossier/geologisch-erfgoed):  
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Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een 

integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De 

geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de 

identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen 

samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een 

gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan’ 

Van de site van ‘UNESCO Geopark De Hondsrug’: Ieder geopark heeft zijn eigen unieke geologische 

geschiedenis. Geologisch erfgoed is bepalend voor de natuur en de cultuur van het gebied. Samen geven 

deze elementen een geopark een identiteit die het onderscheidt van andere gebieden.  

 

Nederland kent op nationaal niveau vele soorten gebieden die vanwege hun bijzondere natuur of cultuur 

worden beschermd en beheerd (Nationaal Parken en Landschappen, Natuurreservaten, Beschermde 

stadsgezichten, etc.). Echter de parallel van een UNESCO Global Geopark kent men niet. De term geopark 

wordt wel gebruikt, maar is niet gedefinieerd. Bescherming en beheer van aardkundig erfgoed vindt 

plaats op provinciaal niveau, waarbij de provincie Noord-Holland een voortrekkersrol vervult, maar in 

vele andere provincies ontbreekt beleid ten aanzien van het geologisch erfgoed of is dat zwak 

ontwikkeld. Een formele status krijgt een ‘Geopark’, wanneer het door UNESCO erkend en geaccepteerd 
wordt als UNESCO Global Geopark. Dat vereist een applicatie bij UNESCO, door de Nederlandse UNESCO-

commissie ingediend, mede op basis van een positief advies van het Nederlands Forum UNESCO Global 

Geoparks (NFUGG).  

De Hondsrug is tot dusverre het enige Nederlandse UNESCO Global Geopark.  

 

Het NFUGG heeft in 2018 een positief advies uitgebracht over het Geopark Gooi en Vecht (G&V) voor 

wat betreft de kwaliteit van het gebied en het gekozen thema, maar vastgesteld dat de regio te klein is 

om dit thema voldoende zichtbaar te maken. Daaruit volgde een dringende aanbeveling om in overleg 

met Geopark De Heuvelrug het gebied uit te breiden in het Utrechtse. Overleg daarover is gaande.  

 

Doelen Geopark G&V  

1. Het Geopark G&V beoogt het belang en de betekenis te benadrukken van de Gooi en Vechtstreek als 

één geologisch systeem (van zand en water), ca. 150.000 jaar geleden gevormd, waar de mens 

voortdurend op heeft ingespeeld om het land te kunnen gebruiken en zo cultuur heeft gemaakt. In dit 

landschap zijn talloze sporen van dat alles tot op de dag van vandaag herkenbaar en beleefbaar. Veel 

plekken zijn als aardkundig, ecologisch, archeologisch en cultuurhistorisch monument beschermd, maar 

de waarden van het grotere geheel in samenhang zijn te weinig bekend en daardoor kwetsbaar. De 

geologische waarden, die met hun cultuurhistorie verbonden zijn, vormen juist door hun samenhang 

unieke pijlers voor ‘het verhaal van de regio’. In die samenhang tussen geologie, ecologie en 

cultuurhistorie, en het in dit samenspel ontstane typisch Nederlandse landschap, onderscheidt het 

Geopark G&V zich van andere organisaties. 

2. De stichting Geopark G&V, voortgekomen uit burgerinitiatief, streeft ernaar deze waarden-in- 

samenhang grotere, algemene bekendheid te geven en meer herkenbaar te maken. Zij spoort politiek, 

beheerders, inwoners en ondernemers aan om deze waarden te beschermen door ze in alle opzichten 

duurzaam te ontwikkelen, zodat genoemde uniciteit (de genius loci, of identiteit van deze regio) niet 

verdwijnt. Niet het beschermen als museale objecten (met een hek eromheen) is het doel, want 

transformaties kenmerken juist het verleden van de regio, maar duurzame ontwikkeling-in-lijn met die 

uit de geschiedenis.  
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Dit tracht zij te verwezenlijken door een erkenning van de regio G&V als UNESCO Global Geopark. Een 

dergelijke erkenning vereist samenwerking tussen beherende organisaties (zoals Goois Natuurreservaat, 

AGV-waterbeheer en Natuurmonumenten), overheden (waaronder gemeenten) en kennisinstellingen 

(erfgoedinstellingen, natuur- en milieuorganisaties, universiteiten, etc.). Voor een succesvolle applicatie 

is vereist dat een formeel Geopark samenwerkingsverband bestaat waarin genoemde organisaties, 

overheden en kennisinstellingen deelnemen, en dat de aardkundige waarden in het gebied zijn 

beschermd.  

De gemeenten/de Regio vervullen hierbij een cruciale rol als speler(s) in de openbare ruimte, als 

beleidmaker(s), subsidiegever(s) en aanjager(s). Voor wat betreft politieke speerpunten zijn de 

doelstellingen van de Stichting Geopark G&V gerelateerd aan:  

•          Cultuur en Recreatie: de beschrijving van de geosites staan binnenkort in publieksvriendelijke vorm 

op de website t.b.v. wandelingen en fietstochten. 

 Het maatschappelijk doel is: kenbaar, herkenbaar en beleefbaar maken van de geologische en 

cultuurhistorische waarden in hun samenhang, om de betrokkenheid bij de fysieke leefomgeving te 

vergroten en inspiratie te bieden voor nieuwe culturele waardencreatie.  

•         Gezondheid zowel fysiek en geestelijk: 

 Het maatschappelijk doel is: ‘in beweging en tot rust komen’, ’ontspannen en opladen’ en 
‘geïnspireerd’ raken – zeer van belang in de verdichte randstad (MRA).  

•         Economie en ruimte:  

 Het maatschappelijk doel is: bijdragen aan een hoge omgevingskwaliteit, plekken waar mensen 

graag willen wonen en werken – zeer van belang in de verdichte randstad (MRA). Kennis van het 

‘verhaal van de plek’ draagt bij aan oplossingen voor ruimtelijke, sociaaleconomische en 
maatschappelijke opgaven. 

•         Milieu en duurzaamheid: behoeft geen betoog; geologische en cultuurhistorische kennis bieden 

perspectieven t.b.v. deze opgaven. ’  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hl 13 juni 2019 
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