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   Geopark Gooi en Vecht 

  

 
  Landschap en erfgoed 

 

 

 

                        i.o. 

 

 

Begroting en dekking  ontwikkelingsfase Plan van Aanpak/opstelling 

Applicatiedocument (geactualiseerd per november  2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting begrote kosten: 

Ad.1 Betreft wetenschappelijke opstelling en onderbouwing van de sites alsmede de 

populairwetenschappelijke beschrijving ervan volgens richtlijnen van Unesco. 

2016-2018 Kosten Ontwikkelingsfase en Applicatiedocument Unesco  

1. Opstelling Applicatie document (Alterra/LEI/TNO/RU/UvA) en 

kosten beschrijving van de sites en de pilots 

50.000 

2. Kosten voor: project-en procesmanagement, overhead stichting, 

inleen formatie/detachering/bekostiging vrijwilligers, uitbesteding 

werkzaamheden/facilitering Wetenschappelijke adviesgroep en 

cofinanciering 

70.000 

3. Voorlichting/Communicatie/Kaarten e.d. 16.000 

4. NME/ Sociale media/product innovatie  15.000 

5. Verbetering van de sites en hotspots in het veld p.m. 

Totaal 151.000 

2016-2018 Dekking Ontwikkelingsfase en Applicatiedocument Unesco  

1.Bijdrage regio Gooi- en Vechstreek 

 

 

52.500 

2. Bijdrage Provincie Noord-Holland 52.500 

3. Bijdrage Vrienden van Het Gooi 30.000 

4. Projectbijdragen Prins Bernhard Fonds en RABO bank 16.000 

5. Verbetering van de sites en hotspots in het veld door beheerders p.m. 

Totaal 151.000 
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Ad. 2 Betreft alle kosten die gemaakt moeten worden om procesmatig de planontwikkeling 

van het Applicatiedocument in de komende drie jaar te doen slagen; een deel daarvan wordt 

gereserveerd voor het voorzien in kasmiddelen t.b.v. het voldoen aan cofinanciering 

voorwaarden, bij andere potentiële subsidie toekenningen. 

Ad. 3 en 4 Betreft kosten om het Geopark-concept met inbegrip van de presentatie van de 

sites breed en slagvaardig te communiceren volgens richtlijnen van Unesco. 

Ad. 5 Op basis van de beschrijving van het Applicatiedocument zullen de aanvullende 

inrichtings-en beheerskosten van de Geopark sites op het vlak van Aardkunde, Archeologie, 

Ecologie, en Cultuur in beeld gebracht worden, dit in overleg met de 

beheerders/planinrichters op basis van werk met werk en  levering in natura. 
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