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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex. art 47 RvO aan 
het college van GS, gesteld door dhr. 
Kamp (D66) betreffende aanpak 
Rijksstraatweg Leersum (20-05-2022) 

Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
Toelichting 
Op vrijdagavond 18 juni 2021 werd de omgeving van Leersum en Maarsbergen getroffen door een 
allesverwoestende valwind. Er is hierdoor veel schade ontstaan aan huizen, wegverharding, 
bekabeling en bomen/struiken. Inwoners ondervinden hier nog steeds hinder van. Ook zijn er veel 
bomen langs de karakteristieke Rijksstraatweg (N225) door Leersum omgewaaid. Deze 
Rijksstraatweg is een provinciale weg. 
  
Op woensdag 11 mei jl. zijn betrokken inwoners van Leersum door de gemeente bijgepraat over hoe 
het concept herstelplan Valwind eruit ziet. In dit concept herstelplan is ook de Rijksstraatweg 
opgenomen. Het gaat de leidraad zijn als na een inspraakronde de bomen de grond ingaan. Tijdens 
het gesprek tussen de inwoners en de betrokken wethouder werd ook aangegeven dat, om de 
plekken waar de valwind huis hield weer toekomstbestendig te maken, er maatwerk nodig is.  
  
De inwoners hebben bij de vertegenwoordigers van de Provincie in het overleg de wens geuit om 
niet alleen de omgewaaide bomen (met alle beperkingen qua ruimte en kabels/leidingen) te 
vervangen maar gelijk de Rijksstraatweg in zijn geheel aan te pakken. Er is nu de gelegenheid en de 
ruimte om een integraal, toekomstbestendig plan voor de Rijksstraatweg te maken waardoor de 
Rijksstraatweg weer echt een groene, doorgaande weg wordt. Hiermee wordt de vroegere allure 
hersteld.  
  
De Rijksstraatweg is in de ogen van de inwoners van Leersum en van D66 een plek voor maatwerk 
en daarom de volgende vragen: 
 
1. Is GS het eens dat de valwind grote schade heeft aangericht aan Leersum en haar inwoners? En 
dat deze verwoestende valwind voldoende reden is om maatwerk te leveren en 
onderhoudsbudgetten en -planningen aan te passen? 
 
2. Wanneer staat het groot onderhoud aan de Rijksstraatweg in Leersum gepland? 
 
3. Welke ruimte ziet GS om de Rijksstraatweg met veel meer groen in te richten dan alleen het 
herstellen van de schade van de valwind? 
 
4. Welke mogelijkheden ziet GS om het onderhoudsprogramma voor de Rijksstraatweg naar voren 
te halen? Dit biedt namelijk de mogelijkheid om de Rijksstraatweg nu in een keer goed integraal te 
ontwikkelen en niet op meerdere momenten in de komende jaren (de oproep in de bijeenkomst in 
Leersum was ook helder: nu is er een kans om het echt heel goed te doen en een groene stap 
voorwaarts te maken).   
 



 

 
 
 

2 

5. Ziet GS hierin ook een mogelijkheid om het gedeelte van het Fietspad van de Toekomst in 
Leersum versneld aan te leggen? Dus een koppeling van de budgetten tussen groenherstel, 
Fietspad van de Toekomst en onderhoud (en maar een keer overlast). 
 
6. Een integrale aanpak op korte termijn betekent ook een morele steun/impuls voor de inwoners 
van Leersum (het gaat meer dan alleen om terug planten van bomen en de financiering hiervan). Die 
steun hebben zij in het begin ervaren door ondermeer het bezoek van de commissaris van de 
Koning daags na de valwind. Hoe ziet GS hierin haar eigen rol? 
  
 
Namens D66 en hoogachtend, 
E. Kamp 
 
 


