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Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Het programma Hart van de Heuvelrug voorziet in rode en groene projecten. De meeste rode projecten 
zijn pas mogelijk na uitwerking van het Streekplan 2005-2015. Het Streekplan bevat daarvoor speci-
fieke uitwerkingsregels.  
De in april 2007 ondertekende Hart van de Heuvelrug-clusterovereenkomst Zeist II bestaat uit twee 
deelovereenkomsten: Kamp van Zeist en Den Dolder Vierde Kwadrant. Voor Kamp van Zeist is al 
streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug II vastgesteld. Voor de deelovereenkomst Vierde Kwa-
drant was dat niet eerder mogelijk. De clusterovereenkomst op zich biedt namelijk onvoldoende zeker-
heid om een streekplanuitwerking op te stellen. Daarvoor is een in de deelovereenkomst omschreven 
realisatieovereenkomst noodzakelijk. Die zal naar verwachting dit najaar ondertekend worden en lijkt 
voldoende waarborgen te kunnen bieden voor voldoende opbrengsten (ten minste € 3 miljoen) voor de 
groene projecten in het cluster en voor voldoende ruimtelijke kwaliteit binnen de locatie Leeuwen-
horst.  
Zekerheid over een realisatieovereenkomst vormt voor ons een voorwaarde om de streekplanuitwer-
king vast te stellen. Wachten met het in procedure brengen van dit streekplanuitwerkingsplan tot de 
realisatieovereenkomst is afgerond is echter geen optie. Daarmee onstaat een gerede kans dat wel 
wordt beschikt over de realisatieovereenkomst maar alsnog aan het al ter goedkeuring aangeboden 
bestemmingsplan Den Dolder Noord op dit punt goedkeuring moet worden onthouden. Dit vanwege 
de proceduretijd voor de streekplanuitwerking en de harde wettelijke termijn waarbinnen een besluit 
moet worden genomen over een ter goedkeuring aangeboden bestemmingsplan. 
 
In de algemene uitwerkingsregels in het Streekplan 2005-2015 is opgenomen dat wij een besluit om 
over te gaan tot uitwerking van het streekplan mededelen aan de statencommissie. Dit doen wij hierbij. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Juridische basis om bestemmingsplan te kunnen goedkeuren dat noodzakelijk is om het i.h.k.v. het 
programma Hart van de Heuvelrug beoogd rode project Den Dolder Vierde Kwadrant te kunnen 
realiseren. 
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Financiële consequenties 
Het vaststellen van de (concept ontwerp) streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug III heeft geen 
financiële consequenties, behoudens de reguliere druk- en publicatiekosten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
 
Wanneer  Actie  Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug III 
19 augustus 2008 GS Vaststellen concept ontwerp streekplanuitwerking 

 
8 september 2008 Cie RGW Overleg over concept ontwerp streekplanuitwerking 
18 september 2008 PPC/PCL Advies over concept ontwerp streekplanuitwerking 
7 oktober 2008 GS Vaststellen ontwerp streekplanuitwerking 
di 21 oktober 2008 
tm ma 1dec 2008 

Inspraak Ontwerp streekplanuitwerking ligt gedurende 6 weken ter inzage 
(evt. een hoorzitting) 

2009 
22 januari 2009 GS Vaststellen streekplanuitwerking 
z.s.m. GS Bekendmaking streekplanuitwerking (er staat geen 

bezwaar/beroep open tegen de vastgestelde 
streekplanuitwerking). 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Conform de regels voor streekplanuitwerking zoals opgenomen in paragraaf 14.4 van het streekplan 
stellen wij u graag in de gelegenheid tot overleg over deze concept-ontwerp-streekplanuitwerking. 
Daartoe willen wij de uitwerking graag oriënterend met u bespreken op 8 september 2008.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


