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statenstukken

1.

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 26 augustus 2020
Kan GS aangeven wat de huidige
status is van de ontwikkelingen van
het Geopark Schelde Delta en welke
kosten hiermee gemoeid zijn?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

In 2016 hebben GS de intentie uitgesproken om samen met de provincies
Noord-Brabant, Antwerpen en OostVlaanderen voor het gebied van de
Scheldedelta het UNESCO Global Geopark keurmerk te verkrijgen. Het geven
van een impuls voor toerisme en recreatie was en is daarbij een belangrijk argument. In de daaropvolgende periode is
vooral gewerkt aan het verkrijgen van
draagvlak voor dit initiatief onder tal van
gebiedspartners en het onder de aandacht brengen van het gebied bij
UNESCO. Op 28 november 2019 werd
door 70 partners de intentie- en samenwerkingsovereenkomst getekend en dat
was tevens het startschot om daadwerkelijk gezamenlijk toe te gaan werken
naar het verkrijgen van dit keurmerk.
Het Geopark bevindt zich nu in de fase
van voorbereiding van de kandidaatstelling bij UNESCO in oktober 2021. De
ambitie om het UNESCO Global Geopark keurmerk te verkrijgen is vastgelegd in een Intentieverklaring en
Samenwerkingsovereenkomst Geopark
Schelde Delta van november 2019.
Samen met dit grensoverschrijdende
netwerk- en samenwerkingsverband van
partners worden de intenties omgezet
naar de realiteit om het keurmerk te verkrijgen. Daartoe wordt in gezamenlijkheid een aanvraagdossier (bidbook) en
een Masterplan 2021-2030 opgesteld
waarin zaken rond governance, financiën, opzet organisatie, educatie, toerisme en recreatie en branding en markering beschreven worden.
Het UNESCO Global Geopark keurmerk
is bedoeld voor gebieden van internationale betekenis waar de bijzondere geologie en landschapsgeschiedenis de basis vormen, en samen met cultuurhistorie de identiteit aan het gebied bepalen.
Daarbij draait het om gebiedspromotie
door middel van educatie, wetenschappelijk onderzoek en het stimuleren van
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toerisme en recreatie op een duurzame
wijze, passend bij de eigenheid van het
gebied.
Van 2018 tot nu is er jaarlijks tussen de
€ 40.000 en € 100.000 aan uitgegeven.
Naast specifiek aan het park gerelateerde uitgaven voor bijvoorbeeld foldermateriaal, nieuwsbrieven en het ontwikkelen van een website, zijn er ook kosten gemaakt voor studies naar en visualisaties van het gebied die breder gebruikt worden, bijvoorbeeld voor natuurbeleving, -educatie, klimaatadaptatie,
(zoet)waterbeheer en erfgoed. Uitgaven
aan het Geopark dienen in veel gevallen
dan ook meerdere Provinciale doelen
binnen de programma’s en opgaven
Landelijk gebied, natuur en landbouw,
Fysieke leefomgeving, Klimaat en energie en Culturele infrastructuur en monumenten.

2.

Kan GS ervaringen van andere gebieden voorleggen?

2.

Ja, Geopark de Hondsrug is een reeds
bestaande Geopark in Nederland. Informatie hierover is via deze link te vinden:
https://www.dehondsrug.nl/. Over de
grens is het Geopark Famenne Ardenne
een ander voorbeeld: www.geoparkfamenneardenne.be.

3.

Constateert GS consequenties voor
ruimtelijke plannen en/of nota’s in
Zeeland, die door het UNESCO-park
in het geding komen? Zo ja, op welke
wijze wordt hiermee omgegaan?

3.

Nee, GS constateert geen consequenties voor ruimtelijke plannen en/of nota’s
in Zeeland. Het gaat om een keurmerk
om de bijzondere waarden van het gebied te promoten.

4.

De intentieverklaring is ondertekend
door een groot aantal organisaties,
waaronder de gemeenten van
Zeeland. Kan GS aangeven wat de
exacte inzet per regio zal bedragen?

4.

De inzet per regio is afhankelijk van het
ambitieniveau van de partners. Dit wordt
in het Masterplan voor de komende 10
jaar op hoofdlijnen uitgewerkt. Gemeenten zijn gevraagd om het initiatief te ondersteunen door te fungeren als ambassadeur richting het netwerk en de burger
en daar waar mogelijk de doelstellingen
van het Geopark in de gemeentelijke
projecten en plannen te integreren. Nadrukkelijk wordt geen directe financiële
bijdrage van de gemeenten gevraagd.

5.

Hoe wordt dit UNESCO-keurmerk
van toegevoegde waarde voor
Zeeland en op welke wijze wordt dit
onder de aandacht gebracht onder
de Zeeuwse bevolking en toeristen?

5.

Het UNESCO Geopark keurmerk is
mondiaal gezien de hoogste onderscheiding voor geologie en landschappen
van internationale kwaliteit in combinatie
met de bijzondere cultuurhistorie en natuur. Dit keurmerk wordt benut bij de
promotie van Zeeland op gebied van
toerisme en recreatie, vestigingsklimaat
en onderzoek. Het keurmerk biedt kansen voor extra nadruk op duurzaam toerisme in eigen regio en een betere spreiding van toeristen over de provincie in
ruimte en tijd. Ervaring van andere
UNESCO Global Geoparken leert dat
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het UNESCO keurmerk helpt bij het verkrijgen van subsidies vanuit (inter)nationale fondsen.
Wat betreft de Zeeuwse bevolking wordt
ingezet op educatie en bewustwording
vanuit de partners over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de menselijke interactie daarbij. In Zeeland zal
daar een sterke focus liggen op de strijd
en het leven met het water en hoe dat
kan inspireren om opgaves rond klimaatverandering en zeespiegelverandering tegemoet te treden.

6.

In het jaarverslag van 2019 wordt het
Geopark genoemd als living lab tegen overstromingsrisico’s. Kan GS
dit nader aanduiden?

6.

De ambitie is bezoekers in het Geopark
Schelde Delta op laagdrempelige wijze
te laten ervaren hoe klimaatverandering
en zeespiegelstijging al eeuwenlang leiden tot innovatie en gedragsaanpassing
Sinds de Romeinse tijd wordt geëxperimenteerd hoe in het gebied geleefd kan
worden met het water als vriend en vijand. Het is daarmee al ruim 2000 jaar
een levend klimaatlaboratorium. Het
Geopark gebruikt dat (verre) verleden
en in het bijzonder de geologie in relatie
tot de cultuurhistorie om de impact van
klimaatverandering te illustreren en te
kijken naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de toekomst. Het Geopark is op die manier een positieve katalysator voor bewustwording en een plek
waar je vanuit inspiratie kan opdoen
voor de huidige uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en -adaptatie.

7.

Kan GS aangeven op welke wijze PS
actief betrokken kan worden bij de
toekomstige ontwikkelingen?

7.

Voorwaarde voor kandidaatstelling is dat
het Geopark is ondergebracht bij een
bestaande of nieuwe juridische entiteit
met rechtspersoonlijkheid. Dit dient gerealiseerd te zijn op het moment van indienen van het aanvraagdossier (oktober 2021). Hiertoe vindt momenteel een
verkenning van de mogelijkheden
plaats.
De formele betrokkenheid van PS maakt
onderdeel uit van die verkenning. Zo
moet bijvoorbeeld een procedure van
‘Wensen en Bedenkingen’ doorlopen
worden, waarbij PS adviseert, wanneer
het gaat om een ‘juridische deelneming’.
Indien het Geopark onder de bestaande
Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking Linieland van Waas en
Hulst wordt gebracht, waarin Zeeland al
conform statuten deelneemt, zal zo’n
procedure waarschijnlijk niet doorlopen
moeten worden. De formele rol van PS
is dus afhankelijk van de vorm die uiteindelijk gekozen wordt en op dit moment
nog niet (volledig) duidelijk. Zodra hier
duidelijkheid over bestaat zal ik u, via
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een mededeling in de Commissie
Ruimte, informeren.
Mocht er naar aanleiding van de over
het Geopark gestelde vragen en gegeven antwoorden nog behoefte zijn voor
een nadere toelichting of uitleg dan willen wij daar graag iets voor organiseren.

MIDDELBURG,15 september 2020
Namens de fractie van: CDA

Gedeputeerde Staten,

Rinus van ’t Westeinde en Anton Geluk

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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