
032  0 1. 03. 2U13 

Met vriendeli oet, 

Vereniging voor Dorp en Natuur 
Amerongen-Leersum 

Aangesloten hij de Fedenuie Groene Heuvelrug (FGH) 
Koningin Julianalean 47A 3956 XK Leersum Postbank: 163 20 42	 info@dorpennatuur.n1 
Ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Utrecht nr. 40479275	 web. httollwww.dorpennatuurnI 

Leersum, 28-02-2013 

Secretariaat Commissie Groen Provincie Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Geachte Commissie,

Op 18 september 2013 zonden wij u een kopie van een brief gericht aan Burgemeester 
en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Bij u bekend onder:2012RGW1012 Verzoek Vereniging 	 
Hierbij verzochten wij u de dassenkaart aan te passen. 
Ons is niet bekend of daarin al stappen zijn ondernomen. 

Nu de ontwikkelingen van het bedrijventerrein op de Amerongse Eng kennelijk doorgaan 
zonder met het voorkomen van dassen op dit terrein rekening te houden, maken wij ons 
als vereniging die opkomt voor natuur hierover grote zorgen. 

Hierbij zend ik u een kopie van de brief die wij over deze kwestie aan Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gestuurd hebben. 

Nogmaals wil de vereniging ook bij uw commissie aandacht voor deze problematiek vragen. 

G.A.C. Uiterwaal. secretaris Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum 

"(Dog, en Watuur" af 40 jaar actief



Met vriend 

Vereniging voor Dorp en Natuur 
Amerongen-Leersum 

Aangesloten bij de Fedetatie Gtoene Heuveirog (FGH) 
Koningin Julianalaan 47A 3956 XK Leersurn Postbank: 163 20 42	 e-rnail: infopdolpennatuur. ni 
ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Utrecht nr. 40479275	 web. http://www.dorpennakuur.nI 

Aan Burgemeester en Wethouders Leersum, 
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 
Postbus 200, 
3940 AE Doorn. 

Betreft: Amerongse Eng	 Leersum, 27-02-2013 

Geacht college, 

In de Kaap (11-02-2013) lazen wij dat er een plek gevonden is voor het volkstuinen complex op de 
Amerongse Eng. 
De ontwikkeling van het bedrijventerrein gaat kennelijk onverdroten voort. 
Daarom wil ik u hierbij herinneren aan onze brief van 27-08-2012 aan u over het voorkomen van 
dassen op de Amerongse Eng. 
Tot nu toe hebben wij geen reactie hierop mogen ontvangen. 
Nadere informatie van het voorkomen van dassen op de Amerongse Eng kunt u vinden op de website 
van de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & 't Gooi: 
(http://www.dassenwerkgroeputrecht.nl/amerongereng08112012.htm).  

Wij wijzen u nogmaals op de "Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en 
faunawet" dat in 2009 is vastgesteld door de Dienst Regelingen van het ministerie van LE&I op grond 
van twee uitspraken van de Raad van State. 
Tevens verwijzen wij naar begeleidende brief van de toenmalige minister "Uitleg aangepaste 
beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet". 

Het is ons niet bekend of een uitgebreide toetsing van het gebied zoals in onze eerdere brief is 
vermeld, heeft plaatsgevonden. 

Wij willen dit nogmaals onder uw aandacht brengen. 

G.A.C. Uiterwaal, secretaris Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum 

CC: Provincie Utrecht

"amp en Natuur" al-40 jaar actief
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