Fact sheet Nederlands Forum UNESCO Global Geoparks
Inleiding

Het Nederlands Forum ‘UNESCO Global
Geoparks’ (NFUGG) heeft als doel de
Nederlandse bijdrage aan het internationale
UNESCO Geoparken-netwerk te coördineren. De
taken van de NFUGG zijn onder meer het
bundelen en verstrekken van informatie en
deskundigheid en het (licht) toetsen van de
haalbaarheid van geopark-initiatieven.
Het Forum fungeert ook als nationaal comité van
Nederland van UNESCO’s internationale
geoparkenprogramma.
Deze
national
committees dienen als schakel tussen nationale
initiatieven en het internationale programma, en
hebben diverse doelen, zoals deskundigheid
bieden en bekendheid voor het programma
genereren. Het Nederlands Forum UNESCO
Global Geoparks is in 2014 opgericht vanuit een
initiatief van de Nederlandse Nationale UNESCO
Commissie.

Globale haalbaarheidstoets van geoparkinitiatieven: als eerste aanspreekpunt zal het
NFUGG aan de hand van de bovengenoemde
beleidslijn de haalbaarheid van de initiatieven
screenen, mede aan de hand van een checklist
met aandachtspunten.
Onafhankelijk advies uitbrengen aan de
Nationale UNESCO Commissie: wanneer het
NFUGG een geopark-aanvraag ontvangt stuurt
het NFUGG na het bestuderen een advies naar de
Nationale UNESCO Commissie.

Het NFUGG heeft een tweeledige adviserende
rol. In de eerste plaats adviseert zij
initiatiefnemers van de oprichting van een
UNESCO Global Geopark. In de tweede plaats
begeleidt zij de Nationale UNESCO Commissie die
verantwoordelijk is voor het indienen van
aanvragen van Nederlandse gebieden die willen
toetreden tot het wereldwijde UNESCO
geoparkennetwerk.
Het
forum
wenst
uitdrukkelijk het gehele grondgebied van
Nederland te vertegenwoordigen, met inbegrip
van Caribisch Nederland.

Informatie verstrekken op nationaal niveau over
de globale en regionale netwerken van UNESCO
Global Geoparks. Het NFUGG kan desgewenst
een netwerkfunctie vervullen om ervaringen uit
te wisselen en de aandacht voor het belang van
aardkundige waarden te vergroten.

Samenstelling

Het NFUGG bestaat uit de volgende leden:
•

Taken

•

De taken van het NFUGG omvatten:

•

Kader stellen: De internationale criteria zoals
opgenomen in de Operational Guidelines for
UNESCO Global Geoparks en de vigerende
criteria van het European and Global Geopark
Network zijn van toepassing op de Nederlandse
situatie. Het NFUGG heeft op basis van deze
internationale
geoparkenrichtlijnen
een
beleidslijn geformuleerd voor een eerste toetsing
van nieuwe aanvragen, die is toegesneden op de
Nederlandse situatie.

•
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•
•
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een vertegenwoordiger van de Geologische
dienst Nederland
een vertegenwoordiger van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed
een vertegenwoordiger van NBTC Holland
Marketing
een of twee vertegenwoordiger(s) van elk
van de bestaande Nederlandse geoparken
maximaal vier onafhankelijke deskundigen
Een vertegenwoordiger van het Ministerie
van Economische Zaken maakt als
toehoorder deel uit van het NFUGG.

•

De secretariële ondersteuning wordt
ingevuld door een vertegenwoordiger van de
Nationale UNESCO Commissie.

• Bescherming.
De secundaire criteria zijn:
• Kwaliteit van het gebied
• Landschappelijke samenhang
• Educatie en onderzoek
• Duurzame ontwikkeling
• Draagvlak
• Organisatie

Huidige samenstelling NFUGG (leden en
toehoorders, 2016)
Geologische Dienst Nederland
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
NBTC Holland Marketing
UNESCO Global Geopark de Hondsrug
Nationale UNESCO Commissie
Ministerie van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland
 Drie onafhankelijk deskundigen








Het Forum hanteert daarnaast een gedragscode
die bedoeld is om duidelijkheid te geven over
eventuele betrokkenheid van belanghebbenden
en deelnemers bij aanvragen en het gehanteerde
beleid daaromtrent. Het Forum kent geen
begroting en leden ontvangen geen vergoeding.

Informatiebijeenkomst
februari 2016

Op 16 februari 2016 organiseerde de NFUGG een
bijeenkomst bij de Geologische Dienst over het
UNESCO-Geoparkenprogramma in Nederland.
Doel was het verschaffen van informatie over dit
programma en het bespreken van de
aanvraagprocedure voor Nederlandse gebieden
die deze status zouden willen verwerven. Ruim
vijftig personen van verschillende organisaties
woonden de middag bij. Het programma kunt u
hier bekijken

Beleidslijn en gedragscode

Het NFUGG hanteert een beleidslijn om nieuwe
initiatieven globaal te kunnen screenen op hun
kans op succes en inhoud te geven aan de
adviestaak van het Forum. De hierin opgenomen
primaire criteria zijn bedoeld om de kans op
succes van een geopark-initiatief te beoordelen:
is een geopark-status überhaupt een optie. De
secundaire criteria betreffen de kwaliteit van een
geopark-initiatief, en zijn bepalend voor de aard
van het advies van het Forum richting de
Nationale UNESCO Commissie (positief of
negatief). Deze secundaire criteria kunnen tevens
worden beschouwd als aandachtspunten voor
initiatiefnemers bij de verdere ontwikkeling van
een geopark.
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Het Forum presenteerde onder meer haar
werkwijze
(stappenplan
van
de
aanvraagprocedure) en de recente wijzigingen in
het UNESCO Geoparkenprogramma. Tevens
waren er presentaties van de Hondsrug over het
ontstaan en het management van het Geopark.
Verschillende
initiatieven
voor
de
totstandkoming van een geopark presenteerden
daarnaast hun plannen.

De advisering van het Forum over de
haalbaarheid van nieuwe initiatieven moet
gezien worden als een voortraject, waarmee de
Nationale UNESCO Commissie een globale
beoordeling van een aanvraagdossier verwerft.
Het staat los van de inhoudelijke UNESCO Global
Geoparks toetsingsprocedure, die wordt
uitgevoerd door onafhankelijke experts in
opdracht van het UNESCO International
Geoscience and Geoparks Programme.

Contact

Marike Bontenbal, secretaris NFUGG
Nationale UNESCO Commissie
Kortenaerkade 11
P.O.Box 29777
2502 LT Den Haag
070-4260266
mbontenbal@unesco.nl

De primaire criteria van gebieden die zich tot
geopark ontwikkelen en die het Forum hanteert
voor de globale toetsing zijn:
• Internationaal onderscheidend
• Samenhang van gebiedskwaliteiten
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