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Inleiding 
Ten behoeve van de herinrichting van vliegbasis Soesterberg is een Toekomstvisie opgesteld. 
Daarover is op verschillende wijzen gecommuniceerd met inwoners (bewonersavonden, thematische 
werkateliers, internet discussieforum). De volgende stap om te komen tot herinrichting van de vlieg-
basis is het opstellen van een Ruimtelijk Plan in Hoofdlijnen. Met dat plan wordt beoogd op basis van 
de Toekomstvisie en de inbreng vanuit de inwoners tot een meer gedetailleerd plan te komen, dat is 
getoetst op haalbaarheid (wettelijk, beleidsmatig, financieel). Wij vinden het gewenst dat het Ruimte-
lijk Plan wordt vastgesteld door uw staten en de raden van Soest en Zeist. Daarbij is de planning dat de 
vaststelling nog kan plaatsvinden door de huidige staten, dus vòòr maart 2007. 
Ter vaststelling ligt thans voor, een notitie van Uitgangspunten voor het Ruimtelijk Plan. Hiermee 
willen wij bereiken dat wij bij het opstellen van het Ruimtelijk Plan beschikken over een door uw 
staten en de beide gemeenteraden vastgesteld kader. Naar ons is gebleken wilt u -alvorens het Ruimte-
lijk Plan in Hoofdlijnen vast te stellen- overleggen met inwoners, teneinde hun opvatting te kunnen 
betrekken bij uw standpuntbepaling. Tegen deze achtergrond is het besluit zodanig geformuleerd dat 
enerzijds voldoende duidelijk wordt welke richting wij op moeten gaan bij het opstellen van het 
concept-Ruimtelijk Plan, maar anderzijds er voor u ruimte ontstaat om, indien het overleg met 
inwoners daartoe aanleiding geeft, alsnog af te wijken van uitgangspunten. 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van  18 september 2006  
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 6 juni 2006, dienst/sector REG/rso, nummer 
2006reg002298i; 
 
Overwegende: 

- dat de vliegbasis Soesterberg per 1 januari 2008 voor een belangrijk deel vrij komt;  
- dat tijdige planvorming voor herinrichting van dat gebied gewenst is; 
- dat daartoe een Ruimtelijk Plan in Hoofdlijnen moet worden opgesteld waarin ook de 

haalbaarheid van ontwikkelingen wordt getoetst; 
- dat het voor het voorbereiden van een dergelijk plan gewenst is te beschikken over te hanteren 

uitgangspunten die zijn vastgesteld door de raden van Soest en Zeist en door PS; 
 
Besluiten:  
 
� De notitie Uitgangspunten Ruimtelijk Plan in Hoofdlijnen herinrichting vliegbasis Soesterberg  

zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit vast te stellen als leidraad voor het opstellen van het 
Ruimtelijk Plan, waarbij zij de mogelijkheid openhoudt van uitgangspunten af te wijken, indien de 
uitwerking daarvan in het Ruimtelijk Plan of overleg met inwoners over het concept Ruimtelijk 
Plan daartoe aanleiding geeft. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 



PS2006REG13 - 4 - 

 



PS2006REG13 - 5 - 

 

Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Beoogd effect 
Te beschikken over een door uw staten en de gemeenteraden van Soest en Zeist vastgesteld kader voor 
het opstellen van een Ruimtelijk Plan in Hoofdlijnen voor de herinrichting van vliegbasis Soesterberg. 
 
Argumenten 
De planvorming voor een project met een omvang en een veelheid aan belangen als dat van de 
toekomstige inrichting van vliegbasis Soesterberg is iets wat stapsgewijs gaat. Begonnen wordt met 
een zeer globale visie en in enkele stappen wordt toegewerkt naar een gedetailleerd uitvoeringsplan. 
De Toekomstvisie is de eerste stap geweest. De volgende stap is het Ruimtelijk Plan in Hoofdlijnen. 
Dat vormt vervolgens de basis voor een Master Plan met bestemmingsplan en streekplanherziening.  
 
De nu ter vaststelling voorliggende Uitgangspuntennotitie dient als kader voor het Ruimtelijk Plan in 
Hoofdlijnen dat begin 2007 moet worden vastgesteld door de raden van Soest en Zeist en PS. Voor de 
inhoud van de notitie zijn leidend geweest de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de 
Toekomstvisie, het Streekplan, de Nota Ruimte, input vanuit de provinciale beleidsdiensten en 
algemene beleidsuitgangspunten zoals deze gelden binnen de beide gemeenten en uiteraard de inbreng 
tijdens de bewonersavonden en werkateliers.  
Als bijlage bij de notitie is opgenomen een lijst met ideeën en initiatieven voor het gebruik en de 
inrichting van de voormalige vliegbasis die de afgelopen periode bij het Programmabureau zijn binnen 
gekomen.  
 
Kanttekeningen 
Op dit moment kan niet worden overzien of alle in de notitie opgenomen uitgangspunten wel te 
combineren zijn tot een haalbaar plan. Op dit moment is er nog onvoldoende informatie voorhanden 
om daarover een afgewogen standpunt te kunnen innemen. Dit zal eerst blijken bij het opstellen van 
het Ruimtelijk Plan. Indien onverhoopt blijkt dat door de uitgangspunten een haalbaar plan onmogelijk 
is, zal op dat moment een bestuurlijk besluit moeten worden genomen over de wijze waarop verder 
gegaan moet worden. 
 
Communicatie 
Omdat het een gezamenlijk project betreft binnen Hart van de Heuvelrug vindt de communicatie niet 
plaats door de afzonderlijke partijen maar centraal onder regie van het Programmabureau Hart van de 
Heuvelrug. 
 
Bijlagen 
1. Notitie Uitgangspunten Ruimtelijk Plan in Hoofdlijnen herinrichting vliegbasis Soesterberg 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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