
A51 VERWORPEN

Amendement noodfonds natuurherstel Leersum

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter bespreking van de 

voorjaarsrapportage 2021 van de Provincie Utrecht

Constaterende dat:

- In Leersum op vrijdag 18 juni jl. door noodweer buitengewoon grote schade is aangericht aan 

bossen en aan woningen;

Overwegende dat: 

- Snel herstel van de verwoeste natuur noodzakelijk en gewenst is;

- Ook provinciale infrastructuur geraakt is door het natuurgeweld;

- Een ramp van deze omvang bovenlokale impact heeft en ook provinciale belangen raakt;

- De staten hun solidariteit willen betuigen met de getroffen gemeenschap in woord en daad;

- Hele stukken natuur- en recreatiegebied nu te gevaarlijk zijn om toegankelijk te kunnen zijn 

voor bewoners en recreanten;

- Herstel van bossen bijdraagt aan kwaliteit en kwantiteit van biodiversiteit;

- Deze ramp, net als COVID-19, onvoorzien was en de schade niet 1-2-3 uit de begroting van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug en/of terreinbeherende organisaties gedekt kan worden;

- Het rijk gevraagd wordt ook bij te staan in de opgave voor het herstel van het rampgebied;

- Beleidsdoelen 2.2 “De kwaliteit van natuur is goed/divers en veerkrachtig”, 3.4 “De 

leefomgeving is gezond en veilig” en 8.5 “De bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch 

recreatieve structuur wordt beter benut” kunnen worden ingevuld met een snel en sterk 

herstel van de schade door het noodweer. 

Besluiten: 

Aan beslispunt 3. een nieuw punt d. toe te voegen en het bestaande punt 3d. om te nummeren naar 

3e:

3d. € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor natuurschade Leersum’, ten laste van de saldireserve. 

Deze middelen zijn bestemd ter dekking van schade aan bomen en bossen in het getroffen gebied, 

voor herstelwerkzaamheden aan infrastructuur en overige schade die direct het gevolg is van de 

ramp, zoals bijvoorbeeld hulp bij de opvang van dieren. De middelen zijn beschikbaar voor 

wegbeheerders, maatschappelijke organisaties en terreinbeheerders en -eigenaren. Het college van 

GS stelt minimale, nadere regels aan de besteding en aanvragen en neemt de uitvoering zo snel 

mogelijk ter hand zodat herstel snel kan aanvangen.
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