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BIJLAGE geen ONDERWERP Uw zorgen over naaldbomenkap op de 

Utrechtse Heuvelrug 

 

Geachte heer Stam, 

 

Uw brief aan de commissie Ruimte, Groen en Water, en in cc aan ondergetekende en de provinciesecretaris, 

hebben wij in goede orde ontvangen. U spreekt in uw brief uw zorgen uit over de (naald)bomenkap op de 

Utrechtse Heuvelrug. Ook vraagt u naar de opdracht die de provincie Utrecht heeft verstrekt aan 

Staatsbosbeheer en verzoekt u om een afspraak met mij, als verantwoordelijk gedeputeerde. 

 

Het natuurbeleid en het daarbij behorende natuurbeheer zijn, sinds de decentralisatie, een volledige kerntaak 

van de provincie. Zoals u wellicht weet zijn wij momenteel de laatste hand aan het leggen aan ons nieuwe 

natuurbeleid 2.0 waarin wij onze ambities voor de Utrechtse natuur verwoorden. De functie van de Utrechtse 

Heuvelrug als natuur- en recreatiegebied is hierin uiteraard ook opgenomen. Uw zorgen over de communicatie 

tussen uw Stichting en Staatsbosbeheer zijn voor ons een belangrijk signaal. Alleen met goede samenwerking 

tussen de natuurbeherende organisaties, maatschappelijke partners zoals uw Stichting en de provincie, kunnen 

wij met elkaar het natuurbeleid in de provincie uitvoeren. 

 

Ik ga dan ook graag in op uw verzoek voor een gesprek. Na telefonisch contact met u is hiervoor een datum 

gereserveerd op woensdag 4 september 2013 van 16.00 tot 16.30 uur. 

 

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en u op één van beide genoemde data 

te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de provinciesecretaris, de heer H. Goedhart, 
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