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Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

ChristenUnie 1 Wat was de reactie van de minister-president? Op 9 juli jl. is er een gezamenlijke brief verstuurd aan de minister-president door 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, het Nationaal Park de 
Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en getroffen 
particuliere landgoedeigenaren. In deze brief worden de minister-president en 
het kabinet uitgenodigd om in brede samenwerking de herinrichting van 
Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen op te pakken én worden 
de minister-president en/of de vertegenwoordigers van het kabinet uitgenodigd 
voor een werkbezoek aan het getroffen gebied. De ontvangst van de 
gezamenlijke brief werd namens de minister-president op maandag 12 juli 
bevestigd met de mededeling dat de brief is doorgeleid aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken met het verzoek de beantwoording - in samenwerking met 
vertegenwoordigers van enkele andere vakdepartementen - over te nemen. Een 
en ander heeft inmiddels geresulteerd in een werkbezoek van het Rijk aan de 
omgeving van Leersum op 27 augustus. Het Rijk was hierbij vertegenwoordigd 
door de directeur-generaal van het ministerie van LNV en het afdelingshoofd 
Regionale Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar leiding van 
dit werkbezoek zijn er vervolgafspraken gemaakt over de betrokkenheid van het 
Rijk bij het herstel van het getroffen gebied.
Aankomende tijd – naar verwachting komende maand – worden in overleg met 
Rijk, provincie en gemeente afspraken over de financiële gevolgen gemaakt.  

2. Hoe gaan GS acteren als deze reactie niet of heel laat komt? Voor de reactie verwijzen we graag naar antwoord 1.

GroenLinks 3 Opwaarderingsverzoek:

GroenLinks hoort graag tijdens de commissie de reactie en 
vervolgstappen/acties.

Op 9 juli jl. is er een gezamenlijke brief verstuurd aan de minister-president door 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, het Nationaal Park de 
Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en getroffen 
particuliere landgoedeigenaren. In deze brief worden de minister-president en 
het kabinet uitgenodigd om in brede samenwerking de herinrichting van 
Leersum, Valkenheide en een deel van Maarsbergen op te pakken én worden 
de minister-president en/of de vertegenwoordigers van het kabinet uitgenodigd 
voor een werkbezoek aan het getroffen gebied. Deze verzoeken hebben 
inmiddels geresulteerd in een werkbezoek van het Rijk aan de omgeving van 
Leersum op 27 augustus. Het Rijk was hierbij vertegenwoordigd door de 
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directeur-generaal van het ministerie van LNV en het afdelingshoofd Regionale 
Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens het bezoek is er stil 
gestaan bij de herstelmogelijkheden in het gebied en er is van gedachten 
gewisseld over eventuele financiële hulp van zowel het Rijk, provincie als de 
gemeente. Als vervolg op dit werkbezoek is afgesproken om een inventarisatie 
op te stellen die duidelijk maakt wat precies de financiële omvang is en welk 
kosten verzekerbaar zijn en welke niet. Als de inventarisatie af is, wordt er 
gezamenlijk bekeken op welke manier er aanvullend financiering geregeld kan 
worden door het Rijk, de provincie en de gemeente. De overleggen hiervoor 
worden naar verwachting aankomende maand gepland. Daarnaast zal het 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zich inzetten om de financiële gevolgen van 
de valwind in en om Leersum bij goede doelen fondsen, bedrijven en private 
partijen onder de aandacht te brengen. Parallel aan het spoor dat gaat over de 
financiering van het herstel van het gebied, wordt er door de terreinbeherende 
organisaties en het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug in onderlinge 
afstemming gewerkt aan het verder opruimen, het veilig maken en de eerste 
stappen naar herstel van het gebied. 

VVD en SGP 4 Graag wil de VVD samen met de SGP de brief over Leersum 
willen opwaarderen. Motivatie:

 de valwind heeft een grote impact op Leersum gehad, 
GS heeft toegezegd actiegericht zaken op te pakken

 Vanuit media en het gebeid bereiken ons signalen dat 
het opzetten van herstel langzamer gaat dan gewenst

 Wij willen het college andermaal tot spoed manen
 En zijn overigens benieuwd naar de reactie van het 

kabinet op het verzoek tot ondersteuning vanuit 
rijksmiddelen

De impact van de valwind is zo groot geweest, dat het waarschijnlijk nog jaren 
gaat duren voordat Leersum weer zo groen is als vóór de valwind. Herstel van 
flora en fauna en natuurontwikkeling zijn langdurige processen, waarvan het 
ingewikkeld is om die te versnellen. Daarentegen kunnen we als provincie wel 
het verschil maken, waar het gaat om het bieden van ondersteuning aan de 
gemeente, terreinbeherende organisaties en landgoedeigenaren die bezig zijn 
met het opruimen en het herstellen van het gebied. Zo ondersteunen wij de 
gemeente met de coördinatie in het gebied door de detachering van een 
provinciale medewerker aan de gemeente, zorgen we voor betrokkenheid en 
afstemming met het Rijk en brengen we in beeld hoe de provincie aanvullend 
(financieel) kan bijdragen aan het herstel van het gebied.
Voor de reactie verwijzen we graag naar de antwoorden 1 en 3.
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