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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer 

H. Scherer en R. Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende het project Hart van de Heuvelrug  

(d.d. 26-11-2012) 

 

 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting: 

In de commissie RGW heeft de PVV-fractie een aantal vragen gesteld over het project Hart van de 

Heuvelrug. De antwoorden leidden tot nog meer onduidelijkheid over de financiële gang van zaken omtrent 

dit project. 

 

De PVV-fractie heeft dan ook de volgende vragen. 

 

1. In de begroting van 2012 staat vermeld: “In de Raamovereenkomst tussen de Hart van de 

Heuvelrugpartners zijn afspraken opgenomen over hoe om te gaan met tekorten”. Hoe luiden die 

afspraken? 

 

2. Het terrein van Dorrestein is volgens de begroting 2013 in 2012 aangekocht. Heeft de provincie de 

koopsom betaald? Zo ja, hoe rijmt dat met uw antwoord dat er nog afspraken dienen te worden 

gemaakt over de voorfinanciering? Zo nee, wie heeft de aankoop van de grond dan betaald? 

 

3. U geeft aan dat het nog onduidelijk is of de Provincie trekker wordt van het nieuwe rode project 

Dorrestein. In de begroting 2013 (blz. 111) staat: “De hiervoor genoemde projecten (dus inclusief 

Dorrestein) die de provincie trekt….”.  Kunt u dat verklaren? Zo ja, hoe? 

 

4. Bent u bereid om af te zien van verdere provinciale investeringen in Dorrestein totdat duidelijk is 

dat na realisatie van rode contouren van het project Hart van de Heuvelrug alle tekorten volledig zijn 

weggewerkt? Zo nee, waarom niet? 

 

 

 

 



 

 

 

5. Uit uw antwoorden blijkt dat de lasten volgens de begroting 2012 voor het project Hart van de 

Heuvelrug € 73 miljoen bedragen (€ 90.808.000 minus € 17.862.000 (Vliegbasis Soesterberg). 

 

In de begroting 2013 luidt de rekensom als volgt: totale lasten € 149.295.000,00 minus € 93.694.000 

(lasten clusters Soest en Zeist) = € 56.114.000,00. Hoe verklaart u dit verschil van ca. € 17 miljoen? 

 

6. Waarom zijn in de begroting van 2013 de lasten van de clusters Soest en Zeist wel opgenomen en in 

2012 niet? 

 

7. Bent u het met de PVV-fractie eens dat zonder een heldere toelichting voor deze wijziging in het 

rapporteren het voor Statenleden onmogelijk is zo hun controlerende taak uit te voeren? Zo nee, 

waarom niet? 

 

8. U geeft aan dat de baten in de begroting van 2012 (€ 18.500.000,00 blz. 100) niet de naar beste 

weten de verwachte opbrengsten zijn (“een raming”), maar slechts zijn gerelateerd aan de even hoge 

lasten. Acht u dat een juiste wijze van begroten? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

 

9. Bent u het met de PVV-fractie eens dat Provinciale Staten er van uit zijn gegaan dat de bedragen in 

de begroting die vermeld zijn onder “baten” een raming betreffen van die baten en dat u met het 

achterwege laten van deze toelichting Provinciale Staten op het verkeerde been heeft gezet? Zo nee, 

waarom niet? 

 

10. Zijn er in de gehele begroting van 2013 baten opgenomen die niet het gevolg zijn van ramingen, 

maar die,  bijvoorbeeld, slechts zijn gerelateerd aan lasten? Zo ja, welk zijn dat? 

 

11. Zijn alle baten van het project Hart van de Heuvelrug tot en met 2018 nu wel gebaseerd op 

ramingen? Zo nee, waarop dan wel? 

 

12. Over de voormalige luchtmachtbasis komen 2 corridors. Eén voor grote en één voor kleine dieren. 

Nu het wildzwijn niet en het damhert slechts zeer beperkt welkom is in onze provincie, betekent dat 

dan dat de Oostelijk corridor, voor grote dieren, uitsluitend is aangelegd voor het edelhert? Zo ja, 

hoeveel edelherten verwacht u, waar is dat op gebaseerd en wat kost het aanleggen van de 

Oostelijke corridor? 

 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend, 

 

H. Scherer  

R. Dercksen  


