
Huishoudelijk reglement van het Nederlands Forum ‘UNESCO Global Geoparks’ 

 

1. Naam 

Nederlands Forum ‘UNESCO Global Geoparks’ (NFUGG). 

 

2. Doelstelling 

Een Geopark is een gebied met een bijzondere geologie. Deze wordt samen met andere 

gebiedskwaliteiten ingezet voor een duurzame gebiedsontwikkeling. Hiervoor worden onder 

meer (geo-)toerisme, educatie en onderzoek ingezet. 

Het Nederlands Forum ‘UNESCO Global Geoparks’ (NFUGG) heeft als doel de Nederlandse 

bijdrage aan UNESCO Global Geoparken te coördineren. 

 

3. Taken  

De taken van het NFUG omvatten: 

 Kader stellen: De internationale criteria zoals opgenomen in de ‘Draft Proposed 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 

formuleert op basis van deze internationale Geoparken richtlijnen een beleidslijn voor de 

beoordeling van nieuwe aanvragen, die is toegesneden op de Nederlandse situatie. 

 Globale haalbaarheidstoets van Geopark initiatieven: 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. 

 Informatie verstrekken op nationaal niveau over de globale en regionale netwerken van 

UNESCO Global Geoparks. Het NFUGG kan desgewenst een netwerkfunctie vervullen om de 

ervaringen uit te wisselen, zowel als de aandacht voor het belang van aardkundige waarden te 

vergroten.  

 

4. Relatie met de Nationale UNESCO Commissie en de Rijksoverheid 

De definitieve beoordeling van een Geopark-initiatief zal worden doorgeleid naar de Nationale 

UNESCO-commissie met de status van advies.  

 

De Nationale UNESCO-commissie is vervolgens verantwoordelijk voor de verdere gang van 

zaken, zoals het al dan niet het overnemen van het advies, afstemming met de rijksoverheid, en de 

wijze van doorgeleiding naar UNESCO Parijs. De jaarlijkse sluitingsdatum is daarvoor 30 

november. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over het verlenen van de status van UNESCO 

Global Geopark ligt bij het UNESCO Global Geoparks Bureau in Parijs. 

  



5. Samenstelling 

Het NFUGG zal bestaan uit de volgende leden: 

 

 maximaal vier onafhankelijke deskundigen 

 een vertegenwoordiger van de Geologische dienst Nederland  

 een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  

 een vertegenwoordiger van de NBTC Holland Marketing  

 een of twee vertegenwoordiger(s) van elk van de bestaande Nederlandse Geoparken 

 

Als profielschets voor de onafhankelijke deskundigen geldt dat bij voorkeur meer specifieke 

affiniteiten / deskundigheden aanwezig zijn op het gebied van de geowetenschappen, de 

cultuurhistorie, het educatieve veld en van algemeen bestuurlijke aangelegenheden. Minimaal een 

van deze deskundigen is een wetenschapper. De voorzitter is een van de onafhankelijke 

deskundigen en wordt door de leden van het NFUGG benoemd. 

 

De onafhankelijke deskundigen zullen worden benaderd door de voorzitter en benoemd voor een 

periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging van vier jaar. 

 

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. 

 

Het NFUGG zal minimaal éénmaal per jaar bijeen komen. Naast de bovengenoemde leden, kunnen 

ook anderen worden uitgenodigd bij vergaderingen. De vergaderingen zijn in principe openbaar. 

 

Het NFUGG heeft geen eigen begroting. Zijn leden werken ‘pro bono’ en ontvangen geen reis- of 

onkostenvergoeding. Sponsors uit de publieke en private sector kunnen worden benaderd voor 

activiteiten. 

 

Het NFUGG stelt een gedragscode op voor haar leden. 

 

6. Scope 

Het NFUGG wenst uitdrukkelijk het gehele grondgebied van Nederland te vertegenwoordigen, 

met inbegrip van Caribisch Nederland (openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). 

 

7. Aanpassingen 

De beschreven werkwijze van dit huishoudelijk reglement zal eind 2016 worden geëvalueerd en 

indien nodig worden aangepast. 
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