
Bijlage 3 

Memo 
 
Onderwerp: Rol van raden en staten tijdens traject ruimtelijk plan 
Van:  Stuurgroep hart van de heuvelrug 
Aan:  Raden en Staten 
 

1 Inleiding 
 
Op basis van de resultaten van de deelonderzoeken en het advies van het advisory panel zal 
landschapsbureau Alle Hosper vanaf oktober beginnen met het ontwerptraject tot ruimtelijk plan. 
Bijgevoegd treft u de conceptplanning aan voor de komende periode. In deze notitie wil ik graag 
ingaan op de wijze waarop wij raden en staten willen betrekken bij de komende planvorming. 
 
2 Een gezamenlijk project 
 
De herontwikkeling van de vliegbasis is een hart van de heuvelrug project waarbij de provincie 
Utrecht, de gemeente Zeist en de gemeente Soest gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de 
planvorming. Dit gezamenlijk opdrachtgeverschap vloeit voort uit de volgende privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke taak en verantwoordelijkheidverdeling. 
 
De provincie: Verantwoordelijk voor het opstellen van de streekplanuitwerking voor de vliegbasis. 
 Heeft intentie overeenkomst met het rijk tbv de verwerving van de gronden. 
Zeist:  Verantwoordelijk voor het opstellen van een gezamenlijk bestemmingsplan met de 

gemeente Zeist. 
Soest:  Verantwoordelijk voor opstellen van een gezamenlijk bestemmingsplan met de 

gemeente Soest.  
 
Aangezien het hier om een gezamenlijk gebiedsontwikkelingstraject gaat is het van belang dat 
raden en staten ook gezamenlijk optrekken. Zo wordt bereikt dat men vanaf het begin goed op de 
hoogte is van de ieders visie en belangen, zodat in gezamenlijkheid tot de beste oplossing 
gekomen kan worden.  
 
3 De rol van raden en staten 
 
Om te komen tot een zorgvuldig planvormingtraject is het van groot belang dat de raden en staten 
goed geïnformeerd zijn over de voortgang en op de juiste momenten hun inbreng kunnen leveren 
in de planvorming. Het voorstel is om hier op drie manieren in te voorzien. De exacte data zullen 
ingepland worden via de griffies van provincie, Zeist en Soest. 

• Op de hiervoor gecreëerde momenten in het planvormingtraject: 
o Januari 2008, gezamenlijke excursie van raden en staten naar de vliegbasis. De “eerste 

proeve” van ontwerpbureau Alle Hosper zal worden gepresenteerd. Vervolgens zal aan 
de hand daarvan een informeel gesprek plaatsvinden  over de ‘eerste proeve’ en de 
kansen en dilemma’s in de planvorming.  

o April 2008, gezamenlijke presentatie van het conceptplan aan de raden en Staten.  
o April 2008, raden en staten “horen” gezamenlijk reacties van inwoners op concept plan.  
o Mei, na overleg in eigen raad of statencommissie, stellen raden en staten gezamenlijk 

aanbevelingen op tbv het definitieve plan. 
o Oktober 2008, gezamenlijke presentatie van het conceptplan aan de raden en Staten.  
o Oktober 2008, raden en staten “horen” gezamenlijk reacties van inwoners op concept 

plan.  
o November, na overleg in eigen raad of statencommissie, stellen raden en staten 

gezamenlijk het Ruimtelijk plan vast. 
 

• Als onderdeel van de reguliere afstemming tussen raden en staten en hun portefeuillehouder. 
Indien daar behoefte aan is kan de projectleider altijd aanschuiven voor aanvullende 
toelichting. 

 
• Raden en staten worden via de portefeuillehouder periodiek geïnformeerd over de stand van 

zaken van het project door een schriftelijke voortgangsrapportage van de projectleider. 


