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Weledele heren,

Onze Stichting (www.sparrenrijk.nl) bestaat nt7 jaar en houdt zichbezig met de

instandhouding van het sparrenbestand en andere naaldbomen op de Utrechtse Heuvelrug.

Ons netwerk, betrokkenen en belangstellenden bevindt zich vooral in en tussen de dorpen

Maam, Doorn en Leersum, als ook inZeist en zelfs Bunnik.
In uw coalitieakkoord van 20l l deelt u mee dat de beleving van het landschap voor u z\^taat

weegt en dat de instandhouding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van Provincie en

gemeente.

Hoewel we begrepen hebben dat natuurbeheer niet langer een kerntaak van de provincie is,

stelt u wel de hoofdlijnen van het natuurbeleid vast wat als uitgangspunt dient voor de

vakcommissie Ruimte, groen en water.

Gedurende die 7 jaren hebben we regelmatig contact proberen te leggen met Staatsbosbeheer,

afdeling zuidelijke heuvelrug. Staatsbosbeheer vindt inspraak en communicatie erg belangrijk

(www.staatsbosbeheer.nl).. In de afgelopen jaren moeten we constateren dat die communicatie

vaak eenzijdig was en wat ons betreft veel te wensen overliet. Hoewel er nieuwe beheerders

zijn en er iets meer communicatie is dan in het verleden, ervaren wij toch de ruimte die er

tussen de beleidsmarges altijd is, door de opstelling van SBB, als ver beneden de ma¿t die de

belanghebbende omwonenden zouden wensen.

Met de Vereniging Natuurmonumenten hebben we een convenant kunnen sluiten; met SBB is

ons dat niet gelukt in al die jaren.

Met support uit ons netwerk hebben we nu kunnen constateren dat SBB op dit moment

rigoureus naaldbomeîaanhet kappen is. Op de Utrechtse Heuvelrug is dat vooral rondom het

Leersumseveld en de bossen ten noorden van Leersum en in de nabije toekomst zeer

waarschijnlijk ook in de Zuylensteinse bossen. Binnen 10 jaar moeten alle naaldbomen daar

verdwijnen, is onze Stichting medegedeeld! Het belangrijkste argument daarvoor is "het is de

opdracht en het moet van de provincie" !



Gezien de doelstelling van onze stichting, de zeer geringe ruime om het beleid bij te stellen

die wij bij SBB ervaren en het weinige gehoor dat wij bÜ SBB krijgen, vinden we genoemd

argument zeer twij felachtig.
In het kader van openheid van dit bestuurlijk 'argument', wil onze Stichting meer

duidelijkheid over deze 'opdracht',zodatwij onze achterban goed kunnen informeren. Wij
willen u verzoeken ons probleem op de agenda van de Cie. Ruimte, groen en water te zettet,
met een l5 minuten inspraak van een van de bestuursleden of een gesprek te arangeren met

de gedeputeerde de heer B.Krol of , indien dat echt niet mogelijk is, met de betrokken
ambtenaren.

Wij zijn zeer verontrust over deze kaalslag door SBB, welke de komende jaren, al beginnend

16 juli dit jaar, zijn beslag zal hebben. Wij hopen op uw begrip en positieve medewerking.

Met vriendelijk groet,

Hoogachtend,

Cc. gedeputeerde de heer Drs.B.Krol


