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Inleiding 

Programma Hart van de Heuvelrug 
Deze uitwerking van het Streekplan 2005-20151 hangt samen met het Programma Hart van de Heu-
velrug. Dat programma heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Zeist, Leusden, 
Amersfoort, Soest en De Bilt te verbeteren. Hierbij ligt de prioriteit bij de ontwikkeling van een 
robuuste groene hoofdstructuur. Die wordt gerealiseerd door het aanleggen van twee groene verbin-
dingen ten oosten en ten westen van Soesterberg en één verbinding bij Bosch en Duin. Ook voorziet 
het programma in het vergroten van de groene kerngebieden door het slopen van daarbinnen gelegen 
rode functies. Naast deze groene projecten maken ook rode projecten deel uit van Hart van de 
Heuvelrug. De rode projecten zorgen voor middelen om bij te dragen in de kosten van de groene 
projecten en dragen bij aan het verminderen van het tekort aan woningen en bedrijventerrein. Uit-
gangspunten daarbij zijn een ten minste neutrale rood-groenbalans en ruimtelijke kwaliteitsverbete-
ring. Verder draagt Hart van de Heuvelrug bij aan de vermaatschappelijking van de zorg. 
 
Aan het Programma Hart van de Heuvelrug doen 17 partijen mee waaronder de betrokken gemeenten, 
ministeries, Het Utrechts Landschap, de Kamers van Koophandel en een aantal zorginstellingen. De 
provincie is de trekker van het programma.  
 
Om er voor te zorgen dat de rode projecten alleen gerealiseerd kunnen worden in samenhang met 
groene projecten en wordt voldaan aan de uitgangspunten, zijn de rode ontwikkelingen niet direct 
toegestaan op grond van het streekplan 2005 –2015. Daarvoor is het nodig uitwerkingsplannen van het 
streekplan op te stellen. Dit uitwerkingsplan is daar één van. 

 
1 Het Streekplan 2005-2015 met bijbehorende uitwerkingen zijn op 1 juli 2008 van rechtswege omgezet in een 
Structuurvisie. Voor de herkenbaarheid wordt in dit stuk wordt voor de herkenbaarheid gerefereerd aan de term 
Streekplan. 
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1. Aanleiding van deze streekplanuitwerking 
 
Het Streekplan Utrecht 2005-2015 (vastgesteld op 13 december 2004) biedt ons, gedeputeerde staten, 
de mogelijkheid om het Streekplan op onderdelen uit te werken. Ook na de invoering van de nieuwe 
Wro op 1 juli 2008 is dit op grond van artikel 9.1.2, vierde lid, van de Invoeringswet Wro mogelijk. 
Voor het Programma Hart van de Heuvelrug is een specifieke uitwerkingsregeling opgenomen in het 
Streekplan (paragraaf 14.4). Het doel van het Programma Hart van de Heuvelrug is het realiseren van 
een kwaliteitsimpuls van groen en rood door in te spelen op kansen en aanwezige kwaliteiten in het 
gebied. Deze kwaliteiten zijn neergelegd in een Kwaliteitsvisie 2030. Afspraken over de verdere 
uitvoering zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug (29 juni 2004). In de 
Raamovereenkomst zijn randvoorwaarden opgenomen voor de uitvoering van het Programma Hart 
van de Heuvelrug, de clustergewijze uitvoering van projecten, de specifieke toepassing van het 
compensatiebeginsel en de voorgenomen toepassing van de specifieke uitwerkingsregeling in het 
Streekplan.  
 
Eén van de clusters binnen het programma Hart van de Heuvelrug is Soest I. Deze Streekplanuitwer-
king vindt plaats op basis van de Hart van de Heuvelrug clusterovereenkomst Soest I (27 september 
2005). In deze clusterovereenkomst zijn de volgende groene en rode projecten vastgelegd: 
 
Groene projecten: 
1. ecologische verbinding Vlasakkers en de Oude Kamp 
2. herontwikkeling van het Kodakterrein 
3. herontwikkeling Jessurunkamp 
4. herontwikkeling Soesterveen 
 
Rode projecten: 
1. woningbouwlocatie Apollo-Noord 
2. bedrijventerrein Richelleweg. 
 
De groene projecten en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Richelleweg zijn mogelijk op basis 
van het streekplan. Voor Apollo-Noord is echter een uitwerking van het streekplan noodzakelijk. Op 
13 december 2005 hebben wij daarvoor de streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I vastgesteld. 
Op 11 juli 2007 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over beroepen tegen het bestemmingsplan 
Hart voor groen van de gemeente Soest. Dat bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling 
voor deze projecten. In de betreffende uitspraak heeft de Raad van State gesteld dat in de 
streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I van 2005 onvoldoende is onderbouwd dat wordt 
voldaan aan de vereisten van minimaal een neutrale rood/groenbalans, de tijdige versterking van de 
groene hoofdstructuur in het kader van de projecten alsmede de tijdige uitvoerbaarheid (in materiële 
en financiële zin) van de groene projecten, zoals vereist in de uitwerkingsregels van het streekplan. 
Naar het oordeel van de Raad van State is in de streekplanuitwerking van 2005 ook niet voldaan aan 
het vereiste van actieve bescherming en ontwikkeling van de waardevolle cultuurhistorische land-
schapselementen als bedoeld in de uitwerkingsregels van het streekplan. Om deze reden heeft de Raad 
van State geoordeeld dat aan de streekplanuitwerking geen betekenis kan toekomen in het kader van 
de beoordeling van het bestemmingsplan.  
Verder heeft de Raad van State aangegeven het in de onderhavige situatie logisch te vinden de in het 
streekplan opgenomen open contour in de streekplanuitwerking op te nemen als gesloten contour. 
Daarbij wordt ook gewezen op de rol van de streekplanuitwerking in het vigerende bestemmingsplan 
voor Richelleweg. De beoogde ontwikkeling van een bedrijventerrein is mogelijk na wijziging van de 
bestemming. In de wijzigingsbepalingen in het bestemmingsplan is die mogelijkheid expliciet 
gekoppeld aan een streekplanuitwerking. 
 
Gelet op dit standpunt van de Raad van State hebben wij besloten onderhavige streekplanuitwerking 
vast te stellen, ter vervanging van streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I uit 2005.  
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Deze uitwerking vervangt, na vaststelling, de Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I 
(vastgesteld door GS op 13 december 2005). 

Met deze nieuwe streekplanuitwerking menen wij te voldoen aan alle uitwerkingsregels zoals 
vastgelegd in het streekplan en daarmee tegemoet te komen aan de uitspraak van de Raad van State. In 
hun vergadering van 5 oktober 2009 heeft de Statencommissie Ruimte, groen en water expliciet 
aangegeven dat de onderhavige streekplanuitwerking naar hun oordeel voldoet aan de door PS in het 
streekplan vastgelegde uitwerkingsregels2.

Krachtens het streekplan is voor het sluiten van een open rode contour niet noodzakelijk om een 
streekplanuitwerking vast te stellen. Vanwege het oordeel van de Raad van State en in het bijzonder 
vanwege de rol van een streekplanuitwerking in de wijzigingsbepalingen in het streekplan hebben wij 
besloten om in dit specifieke geval het sluiten van de rode contour vast te leggen in deze streekplanuit-
werking. 
 
Verder is in deze streekplanuitwerking rekening gehouden met twee actuele ontwikkelingen: 
- de beoogde verplaatsing van sauna Soesterberg naar een locatie achter Kontakt der Kontinenten is 
meegenomen bij het bepalen van de rode contour; 
- de in de streekplanuitwerking van 2005 opgenomen contour voor Soesterberg Noordoost is 
achterwege gelaten omdat hier op dit moment niet wordt voorzien in ontwikkelingen in het kader van 
Hart voor de Heuvelrug. 

 
2 Gelet op de uitspraak van de Raad van State is het van belang dat in deze streekplanuitwerking expliciet wordt 
gemeld dat de statencommissie van oordeel is dat de uitwerking voldoet aan de in het streekplan vastgelegde 
uitwerkingsregels. Met deze zin wordt thans nog vooruit gelopen op het oordeel van de statencommissie. Na de 
vergadering van 5 oktober wordt deze zin (dan wel andere delen van de streekplanuitwerking) zo nodig 
aangepast aan het oordeel van de statencommissie. 
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2. Beleidskader en procedure uitwerkingsplan 
 
De realisering van projecten in het kader van het Programma Hart van de Heuvelrug vereist een aan-
pak op maat. Om deze aanpak op maat mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid het Streekplan uit te werken. Artikel 4a, achtste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 
artikel 9.1.2 vierde lid van de Invoeringswet Wro vormen de wettelijke basis voor dit uitwerkingsplan. 
Laatstgenoemd artikel regelt dat het recht dat gold vòòr het tijdstip van inwerkingtreden van de nieuwe 
Wro van toepassing blijft ten aanzien van een streekplan als bedoeld in artikel 4a van de WRO. Dit 
betekent dat wij, ondanks de inwerkingtreding van de nieuwe Wro, streekplanuitwerkingen kunnen 
vaststellen. Het vaststellen van uitwerkingsplannen moet plaatsvinden binnen de regels die in het 
Streekplan zelf zijn opgenomen (zie Bijlage I).  

2.1. Procedure van de streekplanuitwerking 
Met in achtneming van de specifieke uitwerkingsregeling doorloopt deze streekplanuitwerking de 
volgende procedure: 
 
• de Statencommissie voor Ruimte, Groen en Water spreekt op 5 oktober 2009 met ons over de 
voorgenomen uitwerking.  
 
• op 6 oktober 2009 willen wij de ontwerp-streekplanuitwerking vaststellen; 
 
• de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt toegepast. De inspraaktermijn loopt van dinsdag 20 oktober 2009 t/m maandag 30 november 
2009 (de inspraaktermijn bedraagt 6 weken). 
 
Vervolgens besluiten wij naar verwachting op 19 januari 2010 over de vaststelling van deze 
uitwerking. Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk daarna bekendgemaakt. 
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3. Omschrijving van de uitwerkingslocatie 
De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het groe-
ne karakter, de natuurwaarden en de recreatieve kwaliteiten maken dit gebied tot een zeer waardevol 
ecosysteem. In 2003 heeft dit geleid tot de aanwijzing van het zuidelijke deel van de Heuvelrug als 
Nationaal Park. Het beschermen van de kwaliteiten en het verbeteren hiervan is de kern van ons ruim-
telijk beleid. De Heuvelrug heeft in de loop van de tijd grote aantrekkingskracht uitgeoefend op de 
vestiging van instellingen en woon- en werkfuncties. Er bevinden zich bovendien diverse defensie-
terreinen van fors formaat binnen het Heuvelruggebied, evenals barrières in de vorm van (spoor)-
wegen en stedelijke structuren. Dit geleidelijke proces van verstedelijking over een langdurige periode 
heeft geleid tot versnippering van de Utrechtse Heuvelrug en heeft de natuurlijke kwaliteit van dit 
waardevolle gebied steeds meer onder druk gezet. 
Het beleid van het Streekplan is gericht op ontsnippering en het herstellen en versterken van de land-
schappelijke, ecologische en recreatieve samenhang. Het Programma Hart van de Heuvelrug speelt 
hier op in. Kern van dit programma is sanering van rood en ontwikkeling van natuur op strategische 
plaatsen ter verbetering van de groene hoofdstructuur. In ruil hiervoor wordt verstedelijking (kosten-
dragers) op geconcentreerde plaatsen buiten de cruciale zones (zie paragraaf 4.2) van de ecologische 
hoofdstructuur toegestaan. Daarnaast is vermaatschappelijking van de zorg een doelstelling van het 
programma Hart van de Heuvelrug. 

3.1 De rode projecten 
a. Woningbouwlocatie Apollo Noord.
Het Streekplan voorziet in de mogelijkheid van maximaal 500 woningen ten noorden van de woonwijk 
Apollo en ten oosten van de Oude Tempellaan in Soesterberg. Deze mogelijkheid is afhankelijk van 
uitwerking in het kader van het Programma Hart van de Heuvelrug. Het gebied is gelegen binnen de 
Ecologische hoofdstructuur. Het is omgeven door bestaande bebouwing en infrastructuur, hetgeen een 
aanknopingspunt is voor de locatiekeuze. Binnen de uitbreidingslocatie ligt een historische lanenstruc-
tuur met waardevolle bomen. De huidige aanduiding in het Streekplan is Landelijk gebied 3. In de 
Clusterovereenkomst Soest I is deze bouwlocatie als één van de kosten dragers voor de groene ontwik-
kelingen elders in de gemeente opgenomen.  
De begrenzing van de rode contour wijkt aan de noordzijde af van die welke is opgenomen in de 
streekplanuitwerking van 2005. De aangepaste begrenzing biedt ook ruimte om voor een nieuwe loca-
tie voor de te verplaatsen sauna Soesterberg. Deze sauna is thans gevestigd in het tracé van de ooste-
lijke ecologische corridor. Om de corridor te kunnen realiseren is verplaatsing van de sauna noodzake-
lijk. Daartoe is de sauna inmiddels verworven door de provincie en zijn gronden verworven op het 
terrein van Kontakt der Kontinenten, grenzend aan het bestaande sportveld. Beoogd wordt hier op een 
perceel van 2 ha een nieuwe locatie voor de sauna te realiseren. 
 
b. Bedrijventerrein Richelleweg 
Een circa 15 ha groot gebied tussen de Richelleweg, Zeisterspoor, Zuiderweg en de A-28 is thans bij 
Defensie in gebruik als tanktestbaan. In het streekplan Utrecht 1994 is ruimte geboden om hier een 
bedrijventerrein te realiseren met een oppervlakte tot 5 ha. In het kader van Hart van de Heuvelrug is 
in het Streekplan 18 ha bedrijventerrein toegewezen aan de regio Eemland. Soest valt onder deze 
regio. Van deze 18 ha is 10 ha toegewezen aan uitbreiding bedrijventerrein Richelleweg. Het 
Streekplan 2004-2015 voorziet hierin middels een open contour. 
Dit gebied maakt geen onderdeel uit van de Ecologische hoofdstructuur. 
 
In de streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I van 2005 was ook de locatie Soesterberg noord-
oost opgenomen, ondanks dat die locatie op dat moment niet was opgenomen in een Hart van de 
Heuvelrugcluster. Vervolgens heeft de Raad van State aangegeven niet te kunnen instemmen met de 
voor deze locatie opgenomen regeling in het bestemmingsplan Hart voor groen. De gemeente heeft 
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ook nog niet het voornemen om op korte termijn te voorzien in een rode bestemming voor dit gebied. 
Daarom is deze locatie ook niet meegenomen in deze streekplanuitwerking.  

3.2 Samenhang met de groene locaties 
In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug hangen de rode en groene projecten onlos-
makelijk samen. De woningbouwontwikkeling en de aanleg van het bedrijventerrein zijn afhankelijk 
van de daadwerkelijke groenontwikkeling. De groene compensatie voor de in de clusterovereenkomst 
genoemde verstedelijkingsopties Richelleweg en Apollo-Noord bestaat uit:  
- de realisering van een ecologische verbinding tussen het ecoduct over de A28 en de Vlasakkers 

(waaronder een ecoduct),  
- de herontwikkeling van de locaties Jessurunkamp en het Kodakterrein en 
- de natuurontwikkeling in Soesterveen. 
De groene locaties hoeven niet te worden vastgelegd in een streekplanuitwerking, omdat het 
streekplan de beoogde groene ontwikkeling al ondersteunt. Maar vanwege de samenhang met de rode 
projecten worden de groene projecten hier wel toegelicht.  
 
a. Jessurunkamp 
Het Jessurunkamp is gelegen aan de Beaufortlaan, ten westen van de kern Soestduinen. Ten tijde van 
het ondertekenen van de clusterovereenkomst Soest I was dit een militair terrein ter grootte van 
13 ha. Het betrof een intensief bebouwd complex met een groot aantal barakken. Na het overtollig 
stellen van het terrein door het ministerie van Defensie, heeft de provincie het terrein aangekocht in 
het kader van het programma Hart van de Heuvelrug. De aanwezige bebouwing is gesloopt en het 
terrein wordt ingericht als natuurgebied. Dit conform de visie voor het programma Hart van de 
Heuvelrug. In het bestemmingsplan ‘Hart voor groen’ van de gemeente Soest is voorzien in een bij de 
groene functie aansluitende bestemming. Deze bestemming vigeert thans. Daarmee is de rode, 
militaire bestemming vervallen.  
Het terrein valt binnen de streekplanaanduiding Landelijk gebied 3. 
 
b. Kodakterrein 
Deze locatie ligt tussen het Jessurunkamp en de kern Soestduinen. Ten tijde van het afsluiten van de 
clusterovereenkomst was dit terrein nog in gebruik als intensief bebouwd bedrijventerrein. Inmiddels 
is, na verwerving, sloop en herinrichting, hier in het kader van het programma Hart van de Heuvelrug 
het 1000-bomenbos gerealiseerd. Dit levert een bijdrage aan de uitbreiding van de groene structuur. In 
het bestemmingsplan ‘Hart voor groen’ van de gemeente Soest is voorzien in een bij de groene functie 
aansluitende bestemming. Deze bestemming vigeert thans. Daarmee is de rode, bedrijvenbestemming 
vervallen.  
Dit terrein valt binnen de streekplanaanduiding Landelijk gebied 3. 
 
c. Oostelijke corridor: ecologische verbinding Vlasakkers 
Een deel van de percelen aan de Amersfoortsestraat tussen de huisnummers 95c en 107/115 is 
aangewezen voor het maken van een ecologische verbinding tussen de gebieden ten noorden en ten 
zuiden van deze verkeersbarrière. De direct hierop aangesloten breder uitlopende zone aan de noord- 
en zuidzijde van het geplande ecoduct zal worden vrijgemaakt van bebouwing, fysieke belemmeringen 
en stedelijk gebruik. Hierdoor ontstaat een ecologische verbinding tussen het gebied Vlasakkers en de 
verder zuidelijk gelegen Leusderheide.  
Het gedeelte van de oostelijke corridor dat is gelegen tussen het al functionerende ecoduct over de 
A28 en het aan te leggen ecoduct over de N237 is inmiddels zodanig ingericht dat deze geschikt is om 
te functioneren als bos- en heidecorridor. Hiervoor is een motorcrossterrein verplaatst en is het 
bosgebied omgevormd tot een bos- en heidegebied. Deze herinrichting biedt ook mogelijkheden voor 
het te zijner tijd verplaatsen van de zandhagedissenpopulatie van de locatie Richelleweg.  
Aan het verkeersluw maken van de kolonel van Rooijenweg wordt nog gewerkt.  
De voor het kunnen aanleggen van het ecoduct over de N237 noodzakelijke verwerving van percelen 
en opstallen aan de Amersfoortsestraat vordert. Het merendeel van de percelen is verworven of bestaat 
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overeenstemming over de verwerving. Indien dit noodzakelijk is, zal worden over gegaan tot 
onteigening. 
Krachtens het bestemmingsplan Hart voor groen vigeert voor deze gronden een bij de groene functie 
passende bestemming, inclusief een bestemming die voorziet in de mogelijkheid van een ecoduct. 
De locatie valt binnen de streekplanaanduidingen Landelijk gebied 3 respectievelijk 4. 
 
d. Soesterveen 
In het gebied Soesterveen, tussen de Wieksloterweg en de stedelijke bebouwing van Soest, wordt op 
enkele percelen natuurontwikkeling plaats in combinatie met wateropvang. Het streekplan duidt het 
gebied aan als Landelijk gebied 3.  

3.2 De rood-groenbalans 
Bij Hart van de Heuvelrug is sprake van toepassing van de EHS-saldobenadering zoals verwoord in 
zowel de Nota Ruimte als het Streekplan. Eén van de vereisten bij toepassing van de saldobenadering 
is dat de hoeveelheid groen minimaal gelijk blijft. Dit heeft in de Raamovereenkomst Hart van de 
Heuvelrug inhoud gekregen via de rood-groenbalans die minimaal neutraal moet zijn. 
 
Het Bestuurlijk platform Hart van de Heuvelrug is verantwoordelijk voor de rood-groenbalans. Van 
tijd tot tijd zorgt het Bestuurlijk Platform voor een actualisering van de rood-groenbalans. Op 18 juni 
2009 heeft de meest recente actualisering door het Bestuurlijk Platform plaatsgevonden. Toen is de 
volgende rood-groenbalans vastgesteld: 
 
Totaal overzicht rood groen balans afgesloten clusters  
cluster rood wordt groen groen wordt rood Balans 

 
Cluster Soest 20,6 21,4 - 0,8 
Cluster Zeist I 11,7  6,3  5,4 
Cluster Zeist II 18,8 12,0  6,8 
Cluster Zeist III  9,7  5,0  4,7 
Totaalbalans   + 16,1 

In deze rood-groenbalans is uitgegaan van een ten opzichte van de clusterovereenkomst Soest I 
aangepaste roodeffect van de ontwikkeling op de locatie Richelleweg. In de brief van 10 december 
2007 heeft het Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug aangegeven dat de rode bijdrage geen 2,2 
maar 3,4 ha dient te bedragen. Daarmee is in bovenstaand overzicht rekening gehouden. Met de onge-
veer 2 ha voor de sauna is in het totaaloverzicht nog geen rekening gehouden. Voor het Bestuurlijk 
Platform wordt dit actueel als dit wordt voorgesteld in een bestemmingsplan. Verplaatsing van de 
sauna naar de in het bestemmingsplan beoogde locatie past naar het oordeel van het Bestuurlijk 
Platform goed binnen de visie voor Hart van de Heuvelrug. De totaalbalans biedt hiervoor voldoende 
ruimte. 

3.3 M.e.r.-plicht 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) levert informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te 
wegen bij de besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen. De Europese Richtlijn 
Strategische Milieubeoordeling (2001/42/EG) is omgezet in nationale wetgeving. Het Besluit Milieu-
effectrapportage 1994 is hiervoor gewijzigd. De wijzigingen betreffen vooral de onderdelen C en D 
van de bijlage. Deze onderdelen bestaan nu uit 4 kolommen. Kolom 3 ziet op de m.e.r. voor plannen 
en kolom 4 heeft betrekking op m.e.r. voor besluiten.  
Aan de hand van de onderdelen C en D kan een m.e.r.(beoordelings)plicht worden vastgesteld. 
Hiervan is sprake als de omvang van een activiteit groter is dan de drempelwaarden van de C of D 
lijst. De omvang van de activiteiten van het gehele Programma Hart van de Heuvelrug blijft ver bene-
den de relevante drempelwaarden. Dat geldt ook voor dit uitwerkingsplan. De activiteiten van dit 
uitwerkingsplan vinden niet plaats in een Habitatgebied. Hieruit volgt dat voor dit uitwerkingsplan 
geen m.e.r. opgesteld hoeft te worden. 
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4. Toetsing 
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de uitwerking moet passen binnen de in het Streekplan neergelegde 
hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid. In het Streekplan is een specifieke uitwerkingsrege-
ling voor Hart van de Heuvelrug opgenomen. Hierin zijn algemene uitgangspunten voor Hart van de 
Heuvelrug geformuleerd. Bovendien stelt het Streekplan kwaliteitseisen aan de rode en groene projec-
ten. Uitwerking vindt plaats op basis van clusters van rode en groene projecten. Deze projecten zijn 
vastgelegd in de Clusterovereenkomst Vierde Kwadrant. In dit hoofdstuk wordt het uitwerkingsplan 
getoetst aan de uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug. 
 
Relevant is, dat de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de locatie Richelleweg op grond van het 
streekplan al zonder meer mogelijk is. Het streekplan voorziet hier in een zogenaamde open contour. 
In de toelichting van het streekplan is aangegeven dat hier een bedrijventerrein van 15 ha kan worden 
gerealiseerd. Voor het sluiten van open contouren is het niet noodzakelijk een streekplanuitwerking 
vast te stellen. Gelet op de directe samenhang tussen Richelleweg en Apollo-Noord (waarvoor dus wel 
een streekplanuitwerking nodig is) hebben we er voor gekozen Richelleweg wel mee te nemen in deze 
streekplanuitwerking. Dat komt de duidelijkheid in relatie tot de samenhang ten goede.  
Gelet op vorenstaande spitst de toetsing zich toe op de locatie Apollo-Noord.  

4.1 Toetsing aan de algemene uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug 
Het Programma Hart van de Heuvelrug richt zich op een substantiële verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit door het realiseren van groene en rode projecten, zoals neergelegd in de Kwaliteitsvisie 2030. 
Deze visie richt zich op drie hoofddoelen: 
 
a. Ecologie 
Het project Apollo-Noord is een rood project. De nu aanwezige ecologische waarden zullen 
grotendeels verloren gaan. Het ecologisch verlies hier worden primair gecompenseerd door de 
ontwikkeling van de oostelijke corridor en de al gerealiseerde saneringen van het Jessurunkamp en het 
Kodakterrein en de natuurontwikkeling binnen de locatie Soesterveen. Met name de ontwikkeling van 
de oostelijke corridor is een essentieel element voor de ecologische opwaardering waarin Hart van de 
Heuvelrug voorziet. Het is een bos- en heidecorridor met als ambitieniveau Edelhert. De corridor kent 
diverse doelsoorten (zie bijlage 2) zoals zandhagedis, nachtzwaluw en boommarter. Het realiseren van 
de oostelijke corridor is een essentieel element binnen het totaal van de Utrechtse Heuvelrug.  
De locaties Apollo-Noord en Richelleweg zijn gelegen in de minder kwetsbare delen van de 
ecologische hoofdstructuur. 
In paragraaf 3.2 is toegelicht dat het programma Hart van de Heuvelrug in totaal leidt tot een positieve 
rood-groenbalans.  
Per saldo is sprake van toename van de ecologische waarde.  
 
b. Recreatie 
Apollo-Noord is thans een recreatief uitloopgebied voor inwoners van Soesterberg. Deze functie zal 
verloren gaan.  
Hier staat tegenover dat het Kodakterrein, Jessurunkamp en Soesterveen een recreatief medegebruik 
gaan krijgen in het kader van de clusterovereenkomst Soest I. Het programma Hart van de Heuvelrug 
voorziet elders ook in een toename van het recreatief gebruik. Zo wordt het nabij de kern Soesterberg 
gelegen Kamp van Zeist ook mede voor recreatie ingericht.  
De locatie Richelleweg is thans een niet openbaar toegankelijk terrein. Voorzover hier al sprake is van 
recreatief gebruik is dit illegaal. 
 
c. Cultuurhistorie 
Binnen de locaties Apollo-Noord is een lanenstructuur herkenbaar die refereert aan de 17e eeuwse 
vakkenverkaveling langs de N237. Deze weg met aanliggende vakkenverkaveling is in de Cultuur 
Historische Hoofdstructuur opgenomen als bijzondere historische lijnstructuur met landgoedkarakter. 
Het gaat hier specifiek om de Oude Tempellaan, de Korndofferlaan en de Richelleweg. Zij geven de 
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tussenliggende twee identieke vakken maten aan 365 meter (100 Rhijnlandse roeden destijds). Deze 
zogeheten “sorties” hadden een breedte van 18, 80 meter met houtwallen ter weerszijden van 11, 28 
meter ieder. Een en ander maakt geen deel uit van een sturingsgebied zoals aangegeven op de 
strategiekaart CHS (4.3B) van het streekplan. Het is ook geen van rijks- of provinciewege aangewezen 
deel van een beschermd dorpsgezicht. Niettemin is het uit een oogpunt van behoud van de cultuur-
historische waarden en artefacten gewenst om naast behoud en herstel, het karakteristieke 17e –eeuwse 
gridpatroon, waar met een orthogonale uitbreiding/verfijning tot in de 19e eeuw op is voortgeborduurd, 
als ontwerpuitgangspunt wordt gebruikt. 
De locatie Richelleweg ligt buiten de Cultuurhistorische hoofdstructuur. 

4.2 Toetsing aan de kwaliteitseisen voor rode projecten 
In de in het Streekplan opgenomen uitwerkingsregels voor Hart van de Heuvelrug zijn kwaliteitseisen 
vastgelegd voor de rode projecten. Deze kwaliteitseisen worden in deze paragraaf getoetst. 
 
1. Rode projecten worden alleen gerealiseerd als deze voldoende positief saldo opleveren voor de 
realisering van de groene ambities en de sanering van rode functies; bovendien resulteren deze in 
minimaal een neutrale rood-groenbalans; bij voorkeur wordt er netto groene winst geboekt. 
Tegenover de rode projecten Richelleweg en Apollo-Noord staat de ontmanteling van het Jessurun-
kamp en het Kodakterrein ten gunste van natuurontwikkeling. Daarmede wordt een vergroting van het 
natuurgebied bij Soestduinen met de daarbij behorende bosranden bereikt. Daarnaast vindt op enkele 
percelen in het gebied Soesterveen natuurontwikkeling plaats en worden een aantal percelen aan de 
Amersfoortsestraat vrijgemaakt van bebouwing ten behoeve van de realisering van een ecologische 
verbindingszone tussen het gebied Vlasakkers en de Leusderheide. Voor de rood-groenbalans levert 
dit weliswaar een negatief saldo op, maar het ecoduct van het cluster Soest I geeft een grote kwaliteits-
impuls aan de gewenste robuuste groene hoofdstructuur.  
 
2. Rode projecten zijn alleen toelaatbaar in de minder kwetsbare delen van Hart van Heuvelrug; er 
zijn dus geen rode projecten mogelijk in de twee groene corridors en in de kerngebieden van het 
groene raamwerk zoals opgenomen in de kwaliteitsvisie 2030. 
De rode projecten Richelleweg en Apollo-Noord zijn gelegen in de minder kwetsbare delen van Hart 
van Heuvelrug. Richelleweg maakt geen onderdeel uit van de EHS. Apollo-Noord wel, maar heeft 
geen rol in de te versterken ecologische corridors. 
 
3.Rode projecten dienen concreet de aanwezige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten te 
respecteren en deze mogelijk verder te ontwikkelen; rode projecten mogen geen aanslag betekenen op 
de kwaliteiten van het gebied Hart van de Heuvelrug en zo de winst van groene projecten teniet doen. 
Het gebied Apollo-Noord wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van cultuurhistorische en 
landschappelijke kwaliteiten. Deze gebiedskenmerken noodzaken tot een zorgvuldige inpassing met 
respect voor deze kwaliteiten. Het behoud en versterken van deze gebiedskenmerken stellen wij als 
randvoorwaarden voor de uitwerking in de gemeentelijke planvorming. 
In paragraaf 4.3. wordt ingegaan op de natuurwaarden van Richelleweg en Apollo-Noord. 
 
4.Rode projecten dienen bijvoorkeur aansluitend aan bestaande stedelijk gebied te worden 
gerealiseerd dan wel worden ingepast in bestaande bebouwingsstructuren; er moeten waarborgen 
worden ingebouwd om negatieve effecten op de openbare ruimte te voorkomen, evenals op de 
milieubelasting en de regionale bereikbaarheid. 
De woningbouwlocatie wordt grotendeels omgeven door de stedelijke bebouwing van de kern 
Soesterberg en de oostelijke begrenzing wordt gevormd door de belangrijke regionale ontsluitingsweg 
Richelleweg. De locatie sluit rechtstreeks aan op de bestaande wijk Apollo en is een voortzetting van 
de bestaande stedelijke structuur. 
De locatie Richelleweg ligt ingeklemd tussen de kern Soesterberg, militaire (kazerne)complexen en de 
A28.  
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5. Rode projecten kunnen slechts worden gerealiseerd als de bouw aantoonbare verbinding aangaat 
met de groene omgeving. Dergelijke groene woonmilieus dienen te passen bij de aard en het karaker 
van Hart van de Heuvelrug en zo een kenbaar geheel te blijven. 
De beoogde rode ontwikkelingen zullen worden ontwikkeld in overeenstemming met de “Kwaliteits-
visie 2030 Hart van de Heuvelrug”. Er wordt een positieve bijdrage geleverd aan de versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit van de gebieden.  
 
Geconcludeerd kan worden dat beide projecten voldoen aan de kwaliteitseisen. 
Verder bevat het streekplan nog als uitwerkingsregel dat de projecten zijn voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing. In het vorenstaande zijn al diverse aspecten genoemd die de ruimtelijke 
onderbouwing leveren. Verder wijzen wij nog op het grote tekort aan woningen en naar de vraag naar 
bedrijventerrein in deze regio. 

4.3 Toetsing aan het compensatiebeleid natuur 
In dit kader zijn relevant de Boswet, de Flora- en faunawet en de Kwaliteitstoeslag vanuit het streek-
plan. 
 
Boswet 
De locatie Apollo-Noord valt op grond van de daarvoor door de gemeente vastgelegde begrenzing 
binnen de bebouwde kom zoals bedoeld in de Boswet. Daarmee geldt hier geen compensatieplicht. 
Voor de locatie Richelleweg kan wel sprake zijn van een compensatieplicht krachtens de Boswet. 
Binnen de groene projecten van Hart voor de Heuvelrug bestaat ruimte voor herplant.  
 
Flora- en faunawet 
Uit verricht onderzoek naar het voorkomen van soorten die krachtens de Ffw worden beschermd (Hart 
voor groen, flora- en faunaonderzoek 2006, inventarisaties provincie Utrecht 2006) blijkt dat de 
volgende soorten voorkomen: 
 
Terrein IV/V (Richelleweg), beschermde en bedreigde soorten 
Groep Soort Wetenschappelijke naam Ffw-tabel / broedvogel Rode Lijst 
amfibieën gewone pad Bufo bufo 1
reptielen zandhagedis Lacerta agilis 3 kwetsbaar 
broedvogel boompieper Anthus trivialis broedvogel  
broedvogel buizerd Buteo buteo broedvogel  
broedvogel fitis Phyloscopus trochilus broedvogel  
broedvogel groene specht Picus viridis broedvogel kwetsbaar 
broedvogel grote bonte specht Dendrocopus major broedvogel  
broedvogel grote lijster Turdus viscicorus broedvogel  
broedvogel heggemus Prunella modularis broedvogel  
broedvogel houtduif Columba palumbus broedvogel  
broedvogel koolmees Parus major broedvogel  
broedvogel merel Turdus merula broedvogel  
broedvogel pimpelmees Parus caeruleus broedvogel  
broedvogel roodborsttapuit Saxicola torquata broedvogel  
broedvogel spreeuw Sturnus vulgaris broedvogel  
broedvogel tjiftjaf Phylloscopus collybita broedvogel  
broedvogel torenvalk Falco tinnunculus broedvogel  
broedvogel vink Fringilla coelebs broedvogel  
broedvogel zanglijster Turdus philomelos broedvogel  
vleermuizen (alleen 
foeragerend) 

gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3

vleermuizen(alleen 
foeragerend) 

laatvlieger Eptesicus serotinus 3

overige zoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus 1
overige zoogdieren vos Vulpes vulpes 1
dagvlinders heideblauwtje Plebejus argus 3
dagvlinders heivlinder Hipparchia semele  gevoelig 
mieren behaarde rode bosmier Formica rufa 1
mieren kale rode bosmier Formica polyctena 1
planten brede wespenorchis Epipactis helleborine 1
planten dwergviltkruid Filago minima  gevoelig 
planten grondster Illecebrum verticillatum  gevoelig 
planten grote kaardenbol Dipsacus fullonum 1
planten korenbloem Centaurea cyanus  gevoelig 
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planten hondsviooltje Viola canina  gevoelig 

Terrein VI (Apollo Noord), beschermde en bedreigde soorten 
Groep Soort Wetenschappelijke naam Ffw-tabel / broedvogel Rode Lijst 
amfibieën bruine kikker Rana temporaria 1
amfibieën gewone pad Bufo bufo 1
broedvogel boomkruiper Certhia brachydactyla broedvogel  
broedvogel boomklever Sitta europaea broedvogel  
broedvogel bosuil Strix aluco broedvogel  
broedvogel goudvink Pyrrhula pyrrhula  kwetsbaar 
broedvogel groene specht Picus viridis broedvogel  
broedvogel grote bonte specht Dendrocopus major broedvogel  
vleermuizen (alleen 
foeragerend) 

gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3

vleermuizen(alleen 
foeragerend) 

watervleermuis Myotis daubentonii 3

overige zoogdieren eekhoorn Sciurus vulgaris 2
overige zoogdieren egel Erinaceus europaeus 1
overige zoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus 1
overige zoogdieren vos Vulpes vulpes 1 gevoelig 
mieren behaarde rode bosmier Formica rufa 1
mieren kale rode bosmier Formica polyctena 1
planten brede wespenorchis Epipactis helleborine 1
planten dwergviltkruid Filago minima  gevoelig 
planten grondster Illecebrum verticillatum  gevoelig 
planten grote kaardenbol Dipsacus fullonum 1
planten korenbloem Centaurea cyanus  gevoelig 
planten hondsviooltje Viola canina  gevoelig 

Voor alle flora- en faunawetsoorten geldt de zorgplicht (art. 2 Ffw). Voor de beschermde planten- en 
diersoorten gelden verder verschillende verbodsbepalingen (art. 8-13 Ffw), onder meer een verbod op 
het beschadigen, vernielen en verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren of groeiplaatsen 
van planten. Artikel 75 van de Ffw biedt mogelijkheid tot ontheffing van de verboden. De beschermde 
soorten zijn ingedeeld in verschillende categorieën met elk een verschillend beschermingsniveau en 
toetsingscriteria voor ontheffing: tabel 1, tabel 2, tabel 3 en vogelsoorten. Voor de soorten uit tabel 1 
geldt een algehele vrijstelling indien sprake is van werkzaamheden in het kader van een ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling. Bij de locaties Richelleweg en Apollo-Noord is hiervan sprake; voor de in 
het bovenstaande overzicht genoemde soorten uit tabel 1 geldt daarom een vrijstelling en is geen ont-
heffing nodig. 
Voor soorten van tabel 2 geldt bij een ontheffingsaanvraag de zogenoemde lichte toets; criteria zijn 
daarbij dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van (de betreffende 
populatie van) de soort en de activiteit moet een redelijk doel dienen. Voor soorten van tabel 3 en voor 
alle op het grondgebied van de EU inheemse vogels geldt de uitgebreide toets. Criteria hierbij zijn dat 
er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort, dat er geen 
alternatieven zijn en dat er sprake is van dwingende reden van groot openbaar belang. 
Op het terrein Richelleweg zijn vier soorten van tabel 3 en 16 soorten broedvogels vastgesteld. Op het 
terrein Apollo-Noord zijn één soort van tabel 2, twee soorten van tabel 3 en 23 broedvogels vastge-
steld. De op grond van de Ffw vereiste ontheffingen voor het kunnen toepassen van de afwijkings-
bevoegdheid voor de locatie Richelleweg is verleend maar nog niet onherroepelijk. Die voor de locatie 
Apollo-Noord is nog niet aangevraagd. Oriënterende gesprekken met LNV hebben geleerd dat het 
verkrijgen van ontheffingen tot de mogelijkheden behoort. Meer in het bijzonder overwegen wij 
hieromtrent nog het volgende 
 
Mogelijkheid tot ontheffing 
Artikel 75 van de Ffw biedt mogelijkheid tot ontheffing van dit verbod. Criterium hierbij is dat geen 
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor de soorten uit 
bijlage 2 en 3 geldt daarbij ook dat aangegeven moeten worden dat er geen alternatieven zijn en er 
sprake is van dwingende reden van groot openbaar belang. 
Zoals hiervoor als is opgemerkt is de ontheffing voor Richelleweg verleend en blijkt uit oriënterende 
gesprekken met LNV dat het verkrijgen van een ontheffing voor Apollo-Noord tot de mogelijkheden 
behoort.  
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Beoordeling criteria voor ontheffing 
Ten aanzien van de aanvragen voor ontheffingen artikel 75 overwegen wij het volgende.  
 
Gunstige staat van instandhouding: 
De financiële opbrengsten van de ontwikkelingen binnen de beide locaties worden benut om de groene 
projecten te kunnen realiseren. Deze projecten leiden per saldo tot een hogere kwaliteit van de EHS 
binnen het plangebied en binnen de Utrechtse Heuvelrug. Dit geldt zowel voor soorten van bos als van 
heide. Voor de Zandhagedis en voor de andere soorten waarvoor de Ffw-ontheffingen zijn vereist 
(zoals het Heideblauwtje), zal de biotoop er op vooruit gaan.  
Bij de locatie Richelleweg is thans sprake van een geïsoleerde populatie Zandhagedissen die zich 
verder uitstrekt in een smalle strook heide langs de A28. Deze populatie is geïsoleerd geraakt van de 
Leusderheide door de aanleg van de A28. Het groene project oostelijke corridor leidt er juist toe dat 
twee bestaande kernpopulaties (Leusderheide en Vlasakkers) met elkaar worden verbonden. Gelet 
hierop is de gunstige staat van instandhouding van de soort in voldoende mate verzekerd. Dit geldt 
ook voor het Heideblauwtje. Het terrein Richelleweg wordt door de vleermuizen gebruikt als foera-
geergebied; er zijn geen geschikte verblijfplaatsen. In de omgeving is nog voldoende foerageergebied 
aanwezig. Er wordt derhalve geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 
twee vleermuissoorten. Bij de broedvogels gaat het om meest algemene soorten. Ontheffing is moge-
lijk als werkzaamheden buiten het broedseizoen van de broedvogels worden uitgevoerd. Van twee 
soorten zijn mogelijk permanente nesten aanwezig die jaarrond zijn beschermd (groene en grote bonte 
specht). Gezien het project oostelijke corridor en bossen met meer oudere bomen in de buurt wordt de 
gunstige staat van instandhouding van deze soorten niet bedreigd. Dit geldt ook voor de overige broed-
vogels. 
Op het terrein van Apollo-Noord is een eekhoorn aangetroffen. Het leefgebied wordt door aanleg van 
de woonwijk verkleind. Gezien het feit dat door het realiseren van de projecten nieuwe leefgebieden 
worden gerealiseerd en er in de omgeving bos blijft bestaan, is de gunstige staat van instandhouding 
van de eekhoorn verzekerd. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen en paarplaatsen van de foeragerende 
vleermuizen in het gebied vastgesteld, alleen buiten het gebied. Het foerageergebied zal door de aan-
leg van de wijk kleiner worden, maar ook in een woonwijk zijn foerageermogelijkheden voor de aan-
wezige vleermuispopulaties aanwezig. Er wordt derhalve geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat 
van instandhouding van de twee vleermuissoorten. Bij de broedvogels gaat het om meest algemene 
soorten. Ontheffing is mogelijk als werkzaamheden buiten het broedseizoen van de broedvogels 
worden uitgevoerd. Daarnaast zal ook een woonwijk voor diverse soorten een leefgebied zijn. De 
duurzame staat van instandhouding van de broedvogels wordt niet bedreigd. Van vier soorten zijn 
(mogelijk) permanente nesten aanwezig die jaarrond zijn beschermd (groene, grote bonte en zwarte 
specht en bosuil). Gezien het project oostelijke corridor en bossen met meer oudere bomen in de buurt 
wordt de gunstige staat van instandhouding van deze soorten niet bedreigd. 
 
Geen alternatieven: 
De keuze voor de locatie Apollo-Noord en Richelleweg hangt samen met de ligging aansluitend aan de 
bestaande bebouwing van de kern Soesterberg en de bestaande militaire complexen ten oosten van de 
kern Soesterberg. Een nieuwe locatie aan de westzijde van Soesterberg (ten westen van de huidige 
rode contour) is niet gewenst omdat daar de westelijke ecologische corridor wordt aangelegd. Aan de 
noordzijde ontbreken vooralsnog mogelijkheden vanwege de ligging van de vliegbasis en bestaande 
hindercontouren van bedrijven. Een locatie aan de zuidzijde is ongewenst omdat daarmee de A28 zou 
moeten worden overschreden, hetgeen uit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst is, maar ook uit 
ecologisch oogpunt ongewenst is.  
Voor de locatie Richelleweg is verder relevant dat op basis van het vorige streekplan voor deze locatie 
al werd voorzien in de mogelijkheid tot het realiseren van een bedrijventerrein en het gegeven dat het 
terrein thans eigendom is van het ministerie van Defensie. In het kader van het programma Hart van de 
Heuvelrug is dat ministerie bereid deze gronden voor natuurprijs over te dragen. Daardoor ontstaat 
hier de mogelijkheid om (in combinatie met Apollo-Noord) voldoende middelen te verwerven om de 
groene projecten te realiseren. De keuze voor een locatie die tegen een marktprijs moet worden 
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verworven leidt tot onvoldoende opbrengsten voor de groene projecten. Van acceptabele alternatieven 
is dan ook geen sprake. 
 
Dwingende reden van groot openbaar belang: 
Nu de plannen per saldo leiden tot een aantoonbare versterking van de natuur binnen de ecologische 
hoofdstructuur is ook in voldoende mate sprake van dwingende reden van groot openbaar belang.  
In het document “Spelregels EHS (beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en 
herbegrenzen EHS)” van de ministeries van LNV en VROM en de provincies is natuurontwikkeling 
aangemerkt als een maatschappelijk belang als bedoeld in de Flora- en Faunawet (blz. 36).  
Daarbij is het mogelijk dat de kwaliteitsverbetering die plaatsvindt als gevolg van de toepassing van 
de EHS-saldobenadering voldoende is om tegemoet te komen aan de bepalingen uit de Flora- en 
faunawet. Een en ander is echter afhankelijk van de soorten die het betreft en de situatie ter plaatse. 
In het document “Spelregels EHS” is het project “Hart van de Heuvelrug” specifiek als voorbeeld 
genoemd van een rood-voor-groenontwikkeling met toepassing van de EHS-saldobenadering 
 
Conclusie 
De gunstige staat van instandhouding van de genoemde soorten door compensatie, alternatieven en 
doelen Hart van de Heuvelrug wordt niet bedreigd. Er is reden van groot openbaar belang en er zijn 
geen alternatieven. Daarmee wordt aan de voorwaarden voor ontheffing Ffw volgens de lichte en de 
uitgebreide toets voldaan. Derhalve kunnen de ontheffingen voor de verbodsbepalingen van de Flora- 
en Faunawet door het ministerie van LNV worden verleend. Wel zullen er naar aanleiding van de 
ontheffingsaanvragen mogelijk nog voorwaarden gesteld worden ten aanzien van de uitvoering. Het 
gaat hierbij om zaken als het werken in bepaalde seizoenen, wegvangen van dieren of het voor 
aanvang van werkzaamheden ontoegankelijk maken van de terreinen voor beschermde soorten. Dit 
hoort bij het uitvoeringstraject, waar tevoren rekening mee worden gehouden. 
 
Gelet op het vorenstaande is voldoende aannemelijk dat de vereiste Ffw-ontheffingen verleend kunnen 
worden.  
 
Kwaliteitstoeslag 
In het streekplan is aangegeven dat binnen de EHS het compensatiebeginsel van toepassing is. In de 
provinciale Handleiding bestemmingsplan 2006 is dit beleid nader ingevuld. Daarbij is als beleidsregel 
opgenomen dat als onderdeel van het compensatiebeginsel geldt de kwaliteitstoeslag. In het informa-
tiedeel van de handleiding is de achtergrond van deze kwaliteitstoeslag toegelicht en de wijze waarop 
de kwaliteitstoeslag invulling kan krijgen. Achtergrond is dat oudere waarden van natuur- en bos-
gebieden niet onmiddellijk vervangbaar zijn door nieuwe en dat onderdelen die deel uitmaken van 
grotere natuureenheden niet onmiddellijk vervangbaar zijn door meer geïsoleerde gebieden.  
Verder is in de handleiding aangegeven dat naast kwantitatieve invulling van de kwaliteitstoeslag ook 
kwalitatieve compensatie mogelijk is. 
Daarnaast is in het streekplan aangegeven dat gelet op de dynamiek in het projectgebied Hart van de 
Heuvelrug, waarvan met het onderhavige bestemmingsplan Hart voor Groen beoogde ontwikkelingen 
deel uitmaken, de toepassing van het compensatiebeginsel op enkele punten afwijkt van het in 
generieke zin geformuleerde beleid. 
Gelet op het feit dat binnen deze beide gebieden alleen algemenere soorten voorkomen en de gebieden 
geen deel uitmaken van een grotere natuureenheid, bestaat er geen aanleiding voor een kwaliteits-
toeslag. Los hiervan leidt de compensatie waarin het programma Hart van de Heuvelrug voorziet tot 
een aantoonbare kwaliteitstoeslag. Dit vooral doordat hier geïsoleerde natuur juist wordt gecompen-
seerd door natuurontwikkeling die bijdraagt aan het versterken van en het onderling verbinden van 
grotere natuureenheden. Dat is de basisgedachte van Hart van de Heuvelrug. Voor de locatie Apollo-
Noord, waarvoor de clusterovereenkomst Soest I al voorziet in compensatie is hiervan ook sprake. De 
groene projecten dragen alle bij aan een kwaliteitsimpuls voor de EHS. In die zin is hier al sprake van 
een aantoonbare kwaliteitsverbetering voor de natuur. Hetgeen uiteraard ook inherent is aan toepassing 
van de EHS-saldobenadering.  
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4.4 Watertoets 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaat het Streekplan uit van de lagenbenadering: de fysieke 
ondergrond, het infrastructurele netwerk en de gebruikslaag.12 De lagenbenadering vereist dat bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de consequenties voor alle drie lagen in beeld worden gebracht. 
Alleen dan kunnen de eerste en tweede laag een belangrijker en medeordenende rol spelen. 
Gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de waterhuishouding. Omdat de waterhuishouding per 
locatie verschilt, verschilt ook de geschiktheid voor een gebruiksfunctie per locatie. Bij het opstellen 
van het Streekplan is een uitgebreide watertoets uitgevoerd. Voor het op 23 juni 2005 vastgestelde 
Bestemmingsplan Hart voor Groen 2005 is een watertoets uitgevoerd. 
 
Het gebied waarop deze uitwerking betrekking heeft ligt niet in een waterwin-, of grondwaterbescher-
mingsgebied. Wel is sprake van ligging in een 100 jaars aandachtsgebied. Het beleid voor de 
aandachtsgebieden sluit de beoogde rode ontwikkelingen niet uit. Bij functiewijziging moet wel 
rekening worden gehouden met het waterwinbelang. In het bestemmingsplan zal toegelicht moeten 
worden hoe de bescherming gestalte krijgt. 

4.5 Raad van State 
Op 11 juli 2007 heeft de Raad van State geoordeeld dat in de streekplanuitwerking Hart van de 
Heuvelrug I van 2005 onvoldoende is onderbouwd: 
1. dat wordt voldaan aan de vereisten van minimaal een neutrale rood/groenbalans,  
2. de tijdige versterking van de groene hoofdstructuur in het kader van de projecten alsmede de tijdige 
uitvoerbaarheid (in materiële en financiële zin) van de groene projecten, zoals vereist in de 
uitwerkingsregels van het streekplan 
3. het vereiste van actieve bescherming en ontwikkeling van de waardevolle cultuurhistorische land-
schapselementen als bedoeld in de uitwerkingsregels van het streekplan. 
Om deze reden is door de Raad van State geoordeeld dat aan de streekplanuitwerking geen betekenis 
kan toekomen in het kader van de beoordeling van het bestemmingsplan.  
 
Dit standpunt van de Raad van State geeft ons aanleiding om hier nader in te gaan op deze punten. 
 
1. neutrale rood/groenbalans 
Ten tijde van het afsluiten van de clusterovereenkomst Soest I was sprake van een licht positieve rood-
groenbalans (plus 0,4 ha). Een herberekening door het Bestuurlijk Platform van de rood-groenbalans 
voor de locatie Richelleweg heeft geleid tot 1,2 ha extra rood. Daarmee heeft het cluster als zodanig 
geen positieve rood-groenbalans. Verder valt te verwachten dat de noodzakelijke verplaatsing van de 
sauna ook zal leiden tot ca. 2 ha extra rood. De planvorming voor Soesterveen zal naar zich nu laat 
aanzien leiden tot meer groen dan waarvan is uitgegaan in de clusterovereenkomst. Een en ander 
betekent dat de clusterovereenkomst Soest I naar verwachting zal sluiten met een tekort op de rood-
groenbalans van 1,1 tot 2,8 ha. Op het niveau van het programma Hart van de Heuvelrug is echter nog 
steeds sprake van een ruim positieve rood-groenbalans. In de paragraaf 3.2 opgenomen totaalbalans 
zijn de extra ha’s voor Richelleweg al verwerkt. Als de extra rode claim van de sauna wordt 
verdisconteerd resteert nog een plus van 14 ha. Aan het vereiste van een minimaal neutrale rood-
groenbalans wordt derhalve ruim voldaan op het niveau van het programma. 
 
2. tijdige versterking groene hoofdstructuur 
Een wezenlijk deel van de groene ambities, zowel binnen de cluster Soest I als binnen het programma 
Hart van de Heuvelrug is inmiddels gerealiseerd. Het Kodakterrein (van bedrijventerrein naar natuur) 
is gerealiseerd, Jessurunkamp (militair bedrijventerrein naar natuur) is nagenoeg gereed, belangrijke 
delen van de herinrichting van de oostelijke corridor zijn gerealiseerd en voor het ecoduct in de ooste-
lijke corridor zijn belangrijke aankopen gedaan. Naast deze aan Soest I gekoppelde projecten zijn in 
het kader van Hart van de Heuvelrug twee ecoducten gerealiseerd en is een derde in aanbouw. Verder 
zijn diverse aankopen gedaan om de westelijke corridor te kunnen realiseren. Ook de planvorming en 
verwerving door de provincie van vliegbasis Soesterberg en landgoed de Paltz dragen bij aan het tijdig 
versterken van de groene hoofdstructuur. 
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3. cultuurhistorische landschapsstructuur. 
Dit aspect speelt een rol bij de locatie Apollo-Noord. In paragraaf 4.1 is hierop ingegaan. 
Kortheidshalve verwijzen wij naar het daar gestelde. 
 



Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I – 2009 (versie voor cie RGW) 17

5. Streekplanuitwerking en kaart 
De streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I bestaat uit wijzigingen in de tekst van hoofdstuk 10 
Ruimtelijk beleid voor gewest Eemland en van de plankaart v.w.b. de rode contour voor de kern 
Soesterberg. 

5.1 Wijzigingen in de streekplantekst 
Om het leesgemak te vergroten worden de wijzigingen in een ruimer kader weergegeven. De 
gewijzigde teksten zijn cursief weergegeven.

1. In paragraaf 10.2 wordt “Tabel 10.2A: woningbouwprogramma 2005-2015 gewest Eemland; 
(afgeronde getallen)” met de bijbehorende voetnoten gewijzigd. 
 
Wonen 
Tabel 10.2A: woningbouwprogramma 2005–2015 gewest Eemland; (afgeronde aantallen)  
 Woning-

voorraad 
1-1-2005 

Restcapaciteit 
per 1-1-2005  
(indicatief) 

Nieuwe 
inbreiding 
2005-2015 
(indicatief) 

Nieuwe 
uitbreiding 
2005-2015 

Woningbou
wprogram
ma 2005-
2015 

% groei 
t.o.v. 
voorraad 
2005 

Amersfoort 57.060 9.750 3.400 0 13.150 23.0%

Baarn 10.440 70 380 200 650 6.2%

Bunschoten 6.880 330 20 1640 1.990 28.9%

Eemnes 3.400 150 50 250 450 13.2%

Leusden 11.370 950 450 100 1.500 13.2%

Soest 19.170 560 140 500 1) 700 + 500 1) 6.3%

Woudenberg 4.210 200 100 200 2) 500 3) 11.9%

Gewest Eemland 112.530 12.010 4.540 2.890 19.440 17.3%
1) 500 woningen in Soesterberg locatie Apollo/noord in kader van Hart van Heuvelrugproject. 
2) in totaal gaat het om 280 woningen waarvan echter 80 woningen zijn te faseren voor de periode ná 2015.  
3) In de streekplanperiode is er verder de mogelijkheid van een afrondende bebouwing met maximaal 54 woningen als 
compensatieproject in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Deze maken geen onderdeel uit van het in 
de tabel aangegeven gemeentelijke woningbouwprogramma van 500 woningen. 
 

2. In paragraaf 10.2 wordt “Tabel 10.2B: programma werken 2005 – 2015 gewest Eemland” met de 
bijbehorende voetnoten gewijzigd.  
 

Tabel 10.2B: programma werken 2005–2015 gewest Eemland 
 Bedrijventerrein 

aantal netto ha  
restcapaciteit per 1-1-
2003 3) 

Bedrijventerrein 
aantal bruto ha  
nieuwe locaties 2005-
2015 

Amersfoort 80 15
Baarn  5
Bunschoten 5.9 30 1)

Eemnes 10
Leusden 1.7
Soest 7.7 18 2) 
Woudenberg 20
Gewest Eemland 95.3 98
1) van deze 30 hectare aan de zuidzijde van Bunschoten is 20 hectare bestemd voor verplaatsing van Zuidwenk.  
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2) oppervlak van in totaal 18 hectare in kader van Hart van Heuvelrugproject; hiervan is reeds 10 ha toegerekend aan locatie 
Richelleweg boven de aanwezige restcapaciteit van bruto 5 hectare De overige 8 ha hangen ‘boven de markt’ en zijn nog niet 
aan een locatie toegewezen. Bij onvoldoende zekerheid over compenserende groene maatregelen zal voor deze stedelijke 
ontwikkeling elders in het gewest een locatie (of locaties) worden gezocht. (Zie ook de passage over Hart van de Heuvelrug 
in paragraaf 7.9 De Utrechtse Heuvelrug.) 
3) de opgenomen aantallen restcapaciteiten hebben betrekking op de periode vanaf 2003 en wijken daarmee af van de in 
paragraaf 6.5 (Werken) genoemde restcapaciteit van 350 hectare netto (als totaal van de vier deelgebieden) vanaf 2005 ter 
bepaling van de totale opgave aan nieuw bedrijventerrein. 
 

3. De tekst zoals aangegeven in het Streekplan 2004 – 2015, paragraaf 10.2 Stedelijk gebied 
“Ruimtelijke ontwikkelingen per kern” voor de gemeente Soest wordt naar aanleiding van de 
voorgaande overwegingen de tekst voor de kern Soesterberg als volgt gewijzigd. 
 
Soesterberg 
De kern ligt op de oude ontwikkelingsas tussen Utrecht en Amersfoort. In de loop van de tijd heeft 
hier in grote mate verspreide verstedelijking plaatsgevonden. Buiten de kern dient dit zo veel mogelijk 
te worden tegengegaan om de bufferwerking van de Utrechtse Heuvelrug tussen Utrecht en 
Amersfoort zo goed mogelijk in stand te houden. In de kern Soesterberg is nog een restcapaciteit voor 
woningbouw aanwezig. Verder is het gebied ten westen van Oude Tempellaan binnen de contour 
opgenomen om het stedelijk vernieuwingsproject Dorpsplein te kunnen realiseren. 
 
In het kader van het Programma Hart van de Heuvelrug is in het gebied Apollo- Noord de bouw van 
maximaal 500 woningen toegestaan. De woningbouwlocatie van 18 ha sluit aan op de bestaande 
woonwijk Apollo. Bij de uitwerking dient waar mogelijk rekening te worden gehouden met de 
waardevolle lanenstructuur binnen dit gebied en met de cultuurhistorische waarden in de omgeving. 
Tegenover deze verstedelijking staat op basis van de gesloten Clusterovereenkomst Soest een ten 
minste gelijkwaardige groene compensatie elders in de gemeente Soest verbindende voorwaarde voor 
deze verstedelijking, die als financieel-economische kostendrager fungeert. Het betreft de sanering 
van een militair complex en een voormalige bedrijfsfunctie nabij Soestduinen, het creëren van een 
ecologische verbinding en een ecoduct over de Amersfoortseweg ongeveer 2,5 km oostelijk van 
Soesterberg en natuurontwikkeling in Soesterveen. Aansluitend op de woningbouwlocatie Apollo-
Noord kan in beginsel de vestiging van een te verplaatsen sauna worden toegestaan, indien de 
aanwezige sauna bij de ontworpen ecologische corridor oostelijk van Soesterberg niet gehandhaafd 
kan blijven. 
 
Er bestaat in beginsel de mogelijkheid voor nog 500 woningen en 18 hectare (bruto) nieuw 
bedrijventerrein, die aan het gewest Eemland zijn toegekend. Van dit aantal hectaren bedrijventerrein 
is, in kader van het project hart van de Heuvelrug, 10 hectare toegerekend naar de locatie Richelleweg. 
Dit wordt toegevoegd aan de reeds op grond van vigerend ruimtelijk beleid aanwezige restcapaciteit 
van 5 hectare bruto. De overige 8 hectare moeten nog worden toegedeeld. Dit is afhankelijk van het 
project Hart van de Heuvelrug, waarbij moet worden bepaald in welke verhouding dit aantal staat tot 
het realiseren of reconstrueren van groene structuren in het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. 
De aard van het project, de procesgang en de ‘spelregels’ van het project zijn beschreven in paragraaf 
7.9 (De Utrechtse Heuvelrug). Over de uitkomsten van dit deel van het project Hart van de Heuvelrug 
bestaat nog geen duidelijkheid, evenals over de verstedelijkingslocaties (wonen en werken) die hierbij 
in het geding zijn.  
 
Onlangs is duidelijk geworden dat de vliegfunctie van Vliegbasis Soesterberg zal worden opgeheven. 
In paragraaf 8.5 hebben wij aangegeven dat er op dit moment onvoldoende duidelijkheid bestaat over 
het moment waarop dit gebeurt en de condities waaronder. Gezien de ligging zal het toekomstig 
gebruik meegenomen worden in het project Hart van de Heuvelrug.  
 
De verkeerskundige consequenties aan de westkant van Soesterberg (op Zeister grondgebied) ten 
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gevolge van stedelijke ontwikkelingen (Sterrenberg/Beukbergen en in de kern Soesterberg) heeft de 
aandacht. Wij zullen samen met de betrokken gemeenten een ontsluitingsplan uitwerken. 
Het Kamp van Zeist ten zuiden van de A28 valt buiten de contour. Het gebied wordt omringd door de 
uitgestrekte boscomplexen van de Utrechtse Heuvelrug. Er zijn vergevorderde plannen om ten minste 
eenderde deel van het complex weer een natuurlijke staat te geven en ook om bepaalde functies elders 
onder te brengen. Afhankelijk van het verloop van deze ontwikkelingen zal de contour te zijner tijd 
definitief worden bepaald.  
 

5.2 Wijziging van de streekplankaart 
De rode contour bij Soesterberg wordt zodanig aangepast dat de locatie Apollo-Noord binnen deze 
contour komt te liggen. Tevens wordt de open contour bij Richelleweg gesloten. 
 

Kaart 1: contouren volgens Streekplan Utrecht 2005-2015 
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Kaart 2: nieuwe contouren Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I 2009 
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6. Inspraakreacties 
PM 
 



Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I – 2009 (versie voor cie RGW) 22

7. Beroep  
Op grond van het bepaalde in artikel 4a, achtste lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening, en artikel 9.1.2 
vierde lid van de Invoeringswet Wro kunnen uitwerkingsplannen geen concrete beleidsbeslissing be-
vatten. Dit betekent dat de uitwerkingsplannen niet onderhevig zijn aan bezwaar en beroep zoals neer-
gelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de vaststelling van deze streekplanuitwerking kan 
dus om die reden geen beroep ingesteld worden.  
 
Bij vaststelling krijgt de streekplanuitwerking dezelfde status als het Streekplan. De 
streekplanuitwerking vervangt niet het Streekplan als toetsingskader, 
maar werk het op onderdelen uit. Deze uitwerking vormt het toetsingskader voor het gemeentelijk 
bestemmingsplan. 
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8. Bijlagen  

Bijlage 1: Uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug 
De realisering van projecten in het kader van het Programma Hart van de Heuvelrug vereist een 
aanpak op maat. Om deze aanpak op maat mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid het Streekplan uit te werken. Artikel 4a, tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, vormt de wettelijke basis van een uitwerkingsplan. Het vaststellen van uitwerkingsplannen 
moet plaatsvinden binnen de regelen die in het Streekplan zelf zijn opgenomen. 
 
I. Beleidskader 
De uitwerking moet passen binnen de in het Streekplan neergelegde hoofdlijnen9 van het ruimtelijk 
beleid. Hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk gebruik: 
1. zorgvuldig ruimtegebruik: voor ruimtelijke ontwikkelingen, zowel in het stedelijk als in het 
landelijk gebied, is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. 
2. water: water vormt een ordenend principe. Bij nieuwe ruimtelijke afwegingen vormt water een 
vertrekpunt. 
3. infrastructuur: de beschikbaarheid van bestaande infrastructuur en de (toekomstige) capaciteit van 
deze infrastructuur zijn mede bepalend bij het kiezen van nieuwe verstedelijkingslocaties. 
4. verstedelijking: wij streven naar een gedifferentieerd aanbod van wonen, werken en voorzieningen. 
Nieuwe woningbouw en bedrijventerreinen orden vooral gerealiseerd in het stadsgewest Utrecht en het 
gewest Eemland. Daarnaast vormen Veenendaal en Woerden regionale opvangkernen. Elders in de 
provincie voeren wij een terughoudend verstedelijkingsbeleid. 
5. landelijk gebied: wij voeren een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid gericht op het versterken van zowel 
de (cultuurhistorische) identiteit, de landschappelijke diversiteit als de vitaliteit van het landelijk 
gebied en op de kwaliteit van de natuur en de ecologische samenhang. 
 
II. Algemene uitgangspunten van specifieke uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug  

Partijen streven gezamenlijk naar een substantiële verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door het 
realiseren van groene en rode projecten in het kader van het project Hart van de Heuvelrug. Beoogd 
wordt een schaalsprong in kwaliteit op regionaal niveau, dus voor het Hart van de Heuvelrug als 
geheel, zoals uitgewerkt in de Kwaliteitsvisie 2030 (de Kwaliteitsvisie wordt nog aangevuld met het 
gebied van de vliegbasis Soesterberg). Vanuit deze visie zetten partijen zich in voor drie hoofddoelen: 

- Ecologie: het ontwikkelen van twee robuuste groene corridors ten oosten en westen van 
Soesterberg, alsmede over de spoorlijn Utrecht – Amersfoort, inclusief de benodigde ecoducten en 
faunapassages, om de Heuvelrug als geheel tot een samenhangend en continu kerngebied voor de 
natuur te ontwikkelen; 

- Recreatie: afleiden en bundelen van intensieve en grootschalige recreatieve activiteiten in enkele 
concentratiegebieden in de regio om de recreatiedruk op kwetsbare delen van de ecologische 
hoofdstructuur te verminderen en het functioneren ervan te versterken. Andere delen van het Hart 
van de Heuvelrug worden daarentegen beter toegankelijk gemaakt (onthekken) en beter ontsloten 
door het ontwikkelen van een recreatief netwerk van doorgaande fiets-, wandel- en ruiterpaden; 

- Cultuurhistorie: actieve bescherming en ontwikkeling van de waardevolle cultuurhistorische 
landschapselementen en artefacten om de identiteit van Hart van de Heuvelrug te versterken en de 
rijke geschiedenis ervan weer zichtbaar te maken voor bewoners en recreanten. 

 

Kwaliteitseisen aan groene projecten: 
- Groene projecten als onderdeel van de oostelijke groene corridor en de corridor over de spoorlijn 

moeten concreet bijdragen aan de inrichtings- en dimensioneringseisen volgens de gidssoort 
‘edelhert’; groene projecten als onderdeel van de westelijke groene corridor moeten concreet 
bijdragen aan de inrichtings- en dimensioneringseisen volgens de gidssoort ‘boommarter’;  
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- Voor het overige leveren groene projecten ofwel een gerichte kwaliteitsimpuls op voor het 
vergroten van de recreatieve mogelijkheden in het Hart van de Heuvelrug ofwel dragen ze bij aan 
het zichtbaar maken van het cultuurhistorisch erfgoed. 

- Prioriteit wordt gegeven aan projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van een recreatief 
netwerk van fiets-, wandel- en ruiterpaden en die tegelijk condities scheppen voor nieuwe 
particuliere initiatieven en toeristische activiteiten rond natuurbeleving en cultuurhistorie. 

 

Kwaliteitseisen aan rode projecten: 
- Rode projecten worden alleen gerealiseerd als deze een voldoende positief saldo opleveren voor 

de realisering van de groene ambities en de sanering van rode functies; bovendien resulteren deze 
in minimaal een neutrale rood-groenbalans; bij voorkeur wordt er netto groene winst geboekt. 

- Rode projecten zijn alleen toelaatbaar in de minder kwetsbare delen van Hart van de Heuvelrug; er 
zijn dus geen rode projecten mogelijk in de twee groene corridors en in de kerngebieden van het 
groene raamwerk zoals opgenomen in de kwaliteitsvisie 2030. 

- Rode projecten dienen concreet de aanwezige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten te 
respecteren en deze zo mogelijk verder te ontwikkelen; rode projecten mogen geen aanslag 
betekenen op de kwaliteiten van het gebied Hart van de Heuvelrug en zo de winst van groene 
projecten teniet doen. 

- Rode projecten dienen bij voorkeur aansluitend aan bestaand stedelijk gebied te worden 
gerealiseerd dan wel worden ingepast in bestaande bebouwingsstructuren; er moeten voldoende 
waarborgen worden ingebouwd om negatieve effecten op de openbare ruimte te voorkomen, 
evenals op de milieubelasting en de regionale bereikbaarheid. 

- Rode projecten kunnen slechts worden gerealiseerd als de bouw een aantoonbare verbinding 
aangaat met de groene omgeving. Dergelijke groene woonmilieus dienen te passen bij de aard en 
het karakter van Hart van de Heuvelrug en zo een herkenbaar geheel te blijven. 

 

III. Specifieke uitwerkingsregeling Hart van de Heuvelrug 

a. Gedeputeerde staten stellen één of meerdere uitwerkingsplannen vast voor projecten in het kader 
van Hart van de Heuvelrug. Zolang geen uitwerking heeft plaatsgevonden gelden voor het gebied 
Hart van de Heuvelrug de in dit streekplan opgenomen rode contouren; 

b. Uitwerking vindt plaats op basis van clusters van groene en rode projecten. De uitwerking kan 
betrekking hebben op het aanpassen van bestaande rode contouren en bij uitzondering op het 
trekken van nieuwe rode contouren; 

c. Bij uitwerking van groene en rode projecten zijn de hiervoor genoemde kwaliteitseisen onverkort 
van toepassing. Bij de ruimtelijke onderbouwing van projecten wordt tevens aan de samenhang 
van de betreffende projecten zowel onderling als in het verband van het project Hart van de 
Heuvelrug aandacht besteed; 

d. Bij de uitwerking gelden tevens de voorwaarden die in de algemene uitwerkingsregeling zijn 
opgenomen onder het 4e t/m 7e gedachtestreepje. 

 

Gedeputeerde staten gaan niet eerder tot uitwerking over dan nadat: 
a. de projecten zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing; 
b. de tijdige versterking van de groene hoofdstructuur wordt aangetoond in het kader van de 
projecten; 
c. de tijdige uitvoerbaarheid (in materiële en financiële zin) van groene projecten wordt aangetoond.  
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Bijlage 2: doelsoorten 
 
Boscorridor  Heidecorridor 

droge heide  
 

veldkrekel 
heidesabelsprinkhaan 
schavertje 
bruine winterjuffer 
kommavlinder 
eikenpage 
heideblauwtje 
groentje 
rugstreeppad 
zandhagedis 
nachtzwaluw 
boomleeuwerik 
roodbortstapuit 
tapuit 
geelgors 
das 

vochtige en natte 
heide 
 

heidesabelsprinkhaan 
groentje 
heideblauwtje 
gentiaanblauwtje 
heikikker 
poelkikker 
levendbarende hagedis 
hazelworm 
ringslang 
das 

droog grasland schavertje 
veldkrekel 
kommavlinder 
heideblauwtje 
rugstreeppad 
zandhagedis 
roodborsttapuit 
tapuit 
geelgors 
das 

bruine winterjuffer 
eikenpage 
groentje 
levendbarende hagedis 
hazelworm 
nachtzwaluw 
groene specht 
zwarte specht 
boomleeuwerik  
fluiter 
wielewaal 
kruisbek  
eekhoorn  
rosse vleermuis 
boommarter 
das 

stuifzand  tapuit 
nachtzwaluw 
rugstreeppad 
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Bijlage 3: Clusterovereenkomst Soest I Programma Hart van de Heuvelrug 
 

Programma Hart van de Heuvelrug  
 

Clusterovereenkomst Soest I 
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Toelichting op clusterovereenkomst Soest I 
 

1. Algemeen 
1.1. De Utrechtse Heuvelrug is het op een na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het 
vervult een belangrijke functie, zowel uit een oogpunt van natuur en landschap, als uit een oogpunt 
van recreatieve aantrekkelijkheid voor de Randstad. De Utrechtse Heuvelrug mag dan een groot aan-
eengesloten bosgebied zijn, juist de ecologisch, landschappelijk en recreatief zo belangrijke eenheid 
van het gebied wordt op diverse plaatsen verstoord door barrières zoals bebouwing, (spoor)wegen en 
hekken. De waarden en functies van het gebied staan hierdoor onder druk. Dit speelt in sterke mate in 
het hart van het gebied gelegen tussen de gemeenten Amersfoort, Soest en Zeist. Tegelijk is hier 
sprake van de nodige dynamiek in het gebied. Deze dynamiek spitst zich toe op zorginstellingen en de-
fensieterreinen. Een deel van de defensieterreinen en gebouwen komt naar verwachting de komende 
tijd vrij. In de huidige zorgvisie staat integratie in de maatschappij centraal. Dit heeft tot gevolg dat 
gebouwen vrijkomen en instellingen worden ontmanteld of samengevoegd tot grotere complexen. Ook 
willen sommige zorginstellingen woonfuncties op hun terrein realiseren die niet aan de zorg zijn ge-
relateerd.  
 
1.2. Het Programma Hart van de Heuvelrug is één van de tien projecten die in onderlinge samenhang 
worden ontwikkeld onder de naam Agenda 2010. In februari 2003 hebben provinciale staten van de 
provincie Utrecht (hierna: de provincie) voor alle projecten de plannen van aanpak vastgesteld, wat het 
startsein vormde voor de uitvoering van de projecten. Met het Programma Hart van de Heuvelrug 
wordt de in paragraaf 1.1. geschetste dynamiek benut om de groene kwaliteiten en de groene eenheid 
binnen dit deel van de Heuvelrug te behouden en te versterken. Daarbij worden ruimtelijke randvoor-
waarden gecreëerd voor kwaliteitsverbetering en maatschappelijke integratie van de zorg en voor be-
houd van cultuurhistorische waarden. Uitgangspunten daarbij zijn ten minste een neutrale rood-
groenbalans, financiële verevening en ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Om tot realisering van het 
project te komen hebben de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest, Zeist, de provincie, de 
Kamer van Koophandel Utrecht, de Stichting Utrechts Landschap, de Stichting Reinaerde, de 
Stichting Abrona, de Stichting Altrecht, de Minister van Defensie, de Minister van Financiën, de 
Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Mi-
nister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de besloten vennootschap 
Railinfrabeheer B.V., tevens handelend onder de naam ProRail, op 29 juni 2004 de Raamovereen-
komst Hart van de Heuvelrug ondertekend. In deze raamovereenkomst zijn de randvoorwaarden vast-
gelegd die gelden voor de uitvoering van het Programma Hart van de Heuvelrug. 
Het Programma Hart van de Heuvelrug bestaat uit verschillende (deel)projecten, de zgn. clusters. De 
groene en rode ambities zijn in deze clusters terug te vinden. De rode projecten in een cluster zijn no-
dig om realisering van groene projecten in dat cluster mogelijk te maken. Er bestaat dan ook een on-
losmakelijk verband tussen rode en groene projecten vanwege de financiële verevening (is: financiële 
herverdeling) die tussen deze projecten zal plaatsvinden. Dat betekent dat rode projecten voldoende fi-
nanciële middelen moeten genereren om hieruit de realisering van groene projecten te kunnen bekosti-
gen. Voorts mag een rood project niet leiden tot verstoring van de rood-groenbalans, terwijl ook een 
bijdrage moet worden geleverd aan de ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het gebied. 

 
1.3. Eén van de clusters binnen het Programma Hart van de Heuvelrug is Soest I. Dit cluster omvat 
twee rode projecten en vier groene projecten.  
De rode projecten hebben betrekking op de woningbouwlocatie Apollo-Noord en het bedrijventerrein Richelleweg. Door de verkleining van 
de geluidscontouren rond de vliegbasis Soesterberg wordt woningbouw in het gebied Apollo-Noord mogelijk gemaakt. Door de (verdere) 
ontwikkeling van het bedrijventerrein Richelleweg – dat gelegen is vlakbij de A28 – ontstaan mogelijkheden om bedrijven die thans in de 
woonomgeving gevestigd zijn naar dit bedrijventerrein te verplaatsen, terwijl er ook ruimte is voor de vestiging van nieuwe bedrijven. 

De groene projecten omvatten de aanleg van de oostelijke groene corridor, inclusief de aanleg van een ecoduct over de Amersfoortsestraat. In 
het verlengde van dit ecoduct wordt de Amersfoortsestraat tussen de Vlasakkers en de Oude Kamp vrijgespeeld van rode functies en worden 
inrichtingsmaatregelen genomen zoals het verwijderen van hekwerken, het treffen van verkeersmaatregelen rond het Zeisterspoor waardoor 
deze weg veiliger kan worden overgestoken door dieren, alsmede bosomvorming. Het betreft de gebieden gelegen tussen de A28 (ter hoogte 
van het Leusderheide ecoduct) en de Vlasakkers ten noorden van de Amersfoortsestraat (de N237). Tot de groene projecten behoren voorts 
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de herontwikkeling van het Kodakterrein, het Jessurunkamp (opslagplaats van Defensie) en een gebied in Soesterveen tot bos/natuur. 
Hierdoor ontstaat aan de oostkant van Soesterberg een groene ecologische zone die zal worden versterkt door de aanleg van een ecoduct over 
de autosnelweg A28 (te realiseren door het Rijk) en een ecoduct over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort in de buurt van Den Dolder (te re-
aliseren door Prorail).  

 
1.4. De Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug moet verder worden uitgewerkt in clusterovereen-
komsten waarin de rechten en verplichtingen van de bij die clustercontracten betrokken partijen zijn 
vastgelegd. Met de clusterovereenkomst Soest wordt nadere uitwerking gegeven aan deze raamover-
eenkomst. 
 

2.  Partijen bij de clusterovereenkomst 
Uitgangspunt bij een clusterovereenkomst (hierna: overeenkomst) is dat deze alleen wordt aangegaan 
door partijen die (1e) in financiële zin risicodragend zijn en die (2e) een belangrijke trekkende rol ver-
vullen bij de realisering van een project. In het cluster Soest I zijn dat de provincie en de gemeente 
Soest. Omdat bepaalde projecten in het cluster Soest I mogelijk consequenties kunnen hebben voor 
een cluster Zeist, is ook deze gemeente partij bij deze overeenkomst. De gemeente Zeist is partij 
vanwege de onderlinge financiële verevening tussen de clusters en vanwege de ruimtelijke samenhang 
tussen de Soester en Zeister projecten.  

De binding van de provincie en de gemeente Soest aan deze overeenkomst is in juridisch opzicht 
echter een andere dan die van de gemeente Zeist. Laatstgenoemde gemeente is geen risicodragende 
partij bij het cluster Soest I en vervult ook geen trekkende rol bij de realisering van projecten in dit 
cluster. De consequentie hiervan is dat er voor de gemeente Zeist geen privaatrechtelijke rechten en 
verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeien waardoor zij hieraan niet als rechtspersoon gebon-
den wordt. Er is alleen sprake van een bestuursrechtelijke binding van een bestuursorgaan – het col-
lege van burgemeester en wethouders – aan deze overeenkomst. Om die reden worden burgemeester 
en wethouders van de gemeente Zeist als bestuursorgaan partij bij deze overeenkomst en niet de ge-
meente Zeist als rechtspersoon. Daarentegen ontstaan er voor de provincie en de gemeente Soest – 
juist vanwege het feit dat zij in financieel opzicht risicodragende partijen zijn en daarop rechtens 
kunnen worden aangesproken – wel privaatrechtelijke rechten en verplichtingen zodat zij als 
rechtspersonen worden gebonden door deze overeenkomst. Dat impliceert dat de provincie en de ge-
meente Soest als partij worden vermeld en niet de colleges van gedeputeerde staten en burgemeester 
en wethouders. 

 

3. Artikelgewijze toelichting 
 

Artikelen 1 t/m 4
In deze bepalingen zijn vastgelegd de definities, het doel van de overeenkomst, de algemene verplich-
tingen van partijen en de mogelijkheid van een partij om – wanneer dat met het oog op de realisering 
van groene en rode projecten binnen het cluster Soest noodzakelijk wordt geacht – een 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten met een partij die niet deelneemt aan de overeenkomst (bijv. 
een projectontwikkelaar). Van bijzonder belang zijn de algemene verplichtingen van partijen. Deze 
hebben tot doel de uitvoering van projecten zo soepel mogelijk te laten verlopen en te vermijden dat 
een van de partijen onverhoopt en onbedoeld handelingen verricht die de voortgang zouden kunnen 
belemmeren. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de informatie- en overlegplicht van partijen.  
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Artikel 5: De stuurgroep 

I. Algemeen 
Het Programma Hart van de Heuvelrug bestaat uit verschillende clusters van rode en groene projecten. 
Gelet op de samenhang tussen de diverse projecten – vooral in de sfeer van de regionale 
grondexploitatie en een evenwichtige rood-groenbalans – wordt het noodzakelijk geacht om een 
uitvoeringsorganisatie in het leven te roepen die in beginsel alle projecten die onderdeel zijn van het 
Programma Hart van de Heuvelrug gaat aansturen. Deze uitvoeringsorganisatie bestaat uit een 
bestuurlijk samengestelde stuurgroep en een ambtelijke managementgroep. Uitgangspunt voor de 
samenstelling van de uitvoeringsorganisatie in een bepaald cluster is dat hierin alleen partijen 
vertegenwoordigd zijn die een (cluster)overeenkomst met elkaar zijn aangegaan. De criteria voor 
deelname aan een dergelijke overeenkomst zijn aangegeven in de toelichting op paragraaf 2 (Partijen 
bij de clusterovereenkomst): financieel risicodragend en het vervullen van een belangrijke trekkende 
rol bij de realisering van een project. Dat betekent dat samenstelling van de uitvoeringsorganisatie en 
de rol van partijen hierin per overeenkomst kunnen wisselen. De uitvoeringsorganisatie moet flexibel 
van opzet zijn, in die zin dat hieraan ook kan worden deelgenomen door gemeenten wanneer er een 
nieuw project moet worden gerealiseerd dat consequenties kan hebben op het schaalniveau van het 
Programma Hart van de Heuvelrug. Deze gemeenten zijn niet als partij bij de betreffende 
overeenkomst betrokken maar kunnen wel worden verzocht toe te treden tot de uitvoeringsorganisatie 
wanneer de zojuist geschetste situatie zich voordoet. De uitvoeringsorganisatie heeft dus de vorm van 
een groeimodel. Het voorgaande betekent overigens niet dat een bepaalde (cluster)overeenkomst niet 
zou kunnen voorzien in een andere uitvoeringsorganisatie. Bijzondere omstandigheden kunnen nopen 
tot een dergelijke afwijking. Een en ander is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het 
geval, zoals bijv. de doelstellingen van betrokken partijen bij een bepaald cluster. Ook de betrokken-
heid van een of meer private partners bij een cluster kan hierbij een rol spelen. 

 

II. Het cluster Soest I 
De invulling van de uitvoeringsorganisatie voor het cluster Soest I is toegesneden op de hiervoor 
onder Algemeen geschetste sturingsfilosofie. Deelnemende partijen aan de uitvoeringsorganisatie voor 
het cluster Soest I zijn de provincie en de gemeenten Soest en Zeist omdat zij partij zijn bij de 
clusterovereenkomst Soest. In de toelichting op paragraaf 2 (Partijen bij de clusterovereenkomst) is 
nader ingegaan op het feit dat deze partijen juridisch op verschillende wijze aan deze overeenkomst 
gebonden zijn. Er wordt in voorzien dat ook andere gemeenten die betrokken zijn bij het Programma 
Hart van de Heuvelrug tot de uitvoeringsorganisatie voor het cluster Soest I kunnen toetreden. Dat zijn 
de gemeenten Amersfoort, De Bilt en Leusden. Toetreding door deze gemeenten is in ieder geval aan 
de orde wanneer er een nieuw project in de gemeente Soest gerealiseerd zou worden dat consequenties 
kan hebben op het schaalniveau van het Programma Hart van de Heuvelrug.  

De uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door een bestuurlijk samengestelde stuurgroep (artikel 5) 
die wordt ondersteund door een ambtelijke managementgroep (artikel 6). De stuurgroep bestaat uit 
drie personen die worden aangewezen door de partijen bij deze overeenkomst. De stuurgroep wijst zelf 
de voorzitter uit haar midden aan terwijl de vertegenwoordiger van de provincie de secretaris aanwijst. 
De bijzondere verantwoordelijkheid die de provincie heeft voor de uitvoering van Agenda 2010 en 
waarvan het Programma Hart van de Heuvelrug een belangrijk onderdeel vormt, maakt het gewenst 
c.q. noodzakelijk dat deze secretaris in beginsel door de provincie wordt geleverd.3 De taken van de 
stuurgroep zijn uitgewerkt in het derde lid van artikel 5. In het vierde lid is de positie geregeld die de 
vertegenwoordiger van de gemeente Zeist in de stuurgroep heeft. Deze heeft alleen stemrecht voor zo-
ver het gaat om projecten van de gemeente Soest die consequenties kunnen hebben voor een cluster in 
de gemeente Zeist. De vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Soest in de stuurgroep be-
oordelen of dergelijke consequenties aanwezig zijn. Wanneer deze vertegenwoordigers het niet met 
elkaar eens kunnen worden en om die reden de stemmen staken, beslist de vertegenwoordiger van de 
provincie. Wanneer uitoefening van het stemrecht niet aan de orde is, betekent dat overigens niet dat 
 
3 Zie over Agenda 2010 paragraaf 1.2. 



Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I – 2009 (versie voor cie RGW) 31

de vertegenwoordiger van de gemeente Zeist niet aan de beraadslagingen kan deelnemen. In het vijfde 
lid wordt de toetreding tot de stuurgroep geregeld van de gemeenten Amersfoort, De Bilt en Leusden 
voor het geval er een voorstel moet worden voorbereid over de aanwijzing van een nieuw project in de 
gemeente Soest conform het bepaalde in artikel 8, tweede lid (zie de toelichting op deze bepaling) en 
dat nieuwe project consequenties kan hebben op het schaalniveau van het Programma Hart van de 
Heuvelrug. De stuurgroep stelt de betreffende gemeenten in dat geval in de gelegenheid om tot haar 
toe te treden. Deze mogelijkheid van toetreding is ook aan de orde wanneer de stuurgroep zou 
overwegen om een voorstel aan de provincie te doen over de aanwijzing van een compenserend rood 
project. In de toelichting op artikel 15 (Risicoverdeling) wordt hier nader op ingegaan. Het zesde lid 
heeft betrekking op het stemrecht van de vertegenwoordigers in de stuurgroep. In het zevende lid is 
bepaald dat wanneer de stuurgroep bij de uitoefening van haar taken geen overeenstemming kan 
bereiken, zij hiervan mededeling doet aan partijen die vervolgens met elkaar in overleg treden over 
een oplossing van het gerezen probleem (of problemen). 

Van belang is – maar deze overeenkomst is niet het juridische document om dat te regelen – dat de 
vertegenwoordigers van partijen in de stuurgroep voldoende mandaat van hun colleges hebben om in 
de stuurgroep te kunnen functioneren. Wanneer er zaken aan de orde zijn die gevolgen zouden kunnen 
hebben voor het Programma Hart van de Heuvelrug in zijn totaliteit, wint de stuurgroep het advies in 
van het Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug. Artikel 8, vierde lid, bevat daartoe – kort gezegd 
– in ieder geval een verplichting wanneer een project vervangen zou moeten worden door een ander 
project. 

 
Artikel 6: De managementgroep
In dit artikel is de positie geregeld van de ambtelijke managementgroep. Deze bestaat – net als de be-
stuurlijke stuurgroep – uit drie personen. Partijen benoemen ieder een vertegenwoordiger in deze ma-
nagementgroep. De managementgroep wijst uit haar midden de voorzitter aan terwijl de vertegen-
woordiger van de provincie de secretaris aanwijst. In de toelichting op artikel 5 is hier (onder II) nader 
op ingegaan. De managementgroep is belast met het ondersteunen van de stuurgroep en verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de projecten. In het derde lid is een en ander nader uitgewerkt. In het 
vierde lid is geregeld dat de managementgroep een ambtelijk werkverband in het leven kan roepen om 
haar te ondersteunen bij haar werkzaamheden, bijv. in de vorm van een projectgroep. Zij maakt in dat 
geval nadere afspraken over de verdeling van kosten en huisvesting. Deze kosten hebben alleen be-
trekking op dit ambtelijk werkverband en niet op de kosten die de ambtelijke organisatie van een partij 
moet maken voor een mogelijke bijdrage aan een bepaald project. In het vijfde lid is vastgelegd dat de 
managementgroep het programmabureau Hart van de Heuvelrug in kennis stelt van haar rapportages 
aan de stuurgroep.4 Dat kan op eenvoudige wijze door middel van het zenden van een afschrift. Het 
programmabureau moet inzicht hebben in de voortgang van alle projecten die samen het Programma 
Hart van de Heuvelrug vormen. Het gaat daarbij met name om kwaliteit, financiën en voortgang. 
Zonodig moet het programmabureau de noodzakelijke stappen zetten om de voortgang van projecten 
te borgen. Daartoe behoren o.m. acties in initiërende of bemiddelende zin, alsmede rapportages aan het 
Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug. Een adequate rapportage door de managementgroep is 
dus noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren van het programmabureau. 
De positie van de vertegenwoordiger Zeist in de managementgroep is vergelijkbaar met die van haar 
vertegenwoordiger in de stuurgroep. Dit is geregeld in het achtste lid. De managementgroep kan wor-
den uitgebreid met vertegenwoordigers van de gemeenten Amersfoort, De Bilt en Leusden wanneer 
een voorstel moet worden ontwikkeld over de realisering van een nieuw project in de gemeente Soest 
dat consequenties kan hebben op het schaalniveau van het Programma Hart van de Heuvelrug, of een 
voorstel moet worden gedaan over de aanwijzing van een compenserend rood project (zie de 
toelichting op artikel 15, Risicoverdeling). Een en ander is vastgelegd in het negende lid. De 
toetreding tot de managementgroep van genoemde gemeenten wordt in handen gelegd van de 
stuurgroep. In het tiende lid is geregeld wat er moet gebeuren wanneer de managementgroep bij de 
uitoefening van haar taken geen overeenstemming kan bereiken. 
 

4 Het programmabureau is nader omschreven in artikel 1, lid 13 van deze overeenkomst.  
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Schematisch weergegeven ziet de uitvoeringsorganisatie er als volgt uit: 

 
Bestuurlijk samengestelde stuurgroep 

Deelnemers: gedeputeerde, wethouders gemeenten Soest en Zeist 
Uitbreiding mogelijk:  in bepaalde gevallen met de gemeenten Amersfoort, De Bilt en Leusden 
Beslissing over uitbreiding: door stuurgroep 
Voorwaarde: voorstel voor realisering nieuw project in Soest op schaalniveau 

Programma Hart van de Heuvelrug of aanwijzing compenserend rood 
project 

Kerntaak: bestuurlijk verantwoordelijk voor aansturing cluster Soest I 

↕

Ambtelijke managementgroep 

Deelnemers: ambtelijke vertegenwoordigers provincie Utrecht, gemeenten Soest en 
Zeist 

Uitbreiding mogelijk:  in bepaalde gevallen met de gemeenten Amersfoort, De Bilt en Leusden 
Beslissing over uitbreiding: door stuurgroep 
Voorwaarde: voorstel voor realisering nieuw project in Soest op schaalniveau 

Programma Hart van de Heuvelrug of aanwijzing compenserend rood 
project 

Kerntaak: de stuurgroep in staat stellen tijdig voorstellen te doen en besluiten te 
nemen 

Bevoegdheid: instellen ambtelijk werkverband ter ondersteuning (bijv. projectgroep) 

Artikel 7: Fasen van een project
Centraal bij de realisering van het cluster Soest I staat de uitvoering van rode en groene projecten. 
Deze projecten worden in de tijd gezien echter gefaseerd uitgevoerd. Voorkomen moet worden dat bij 
ieder project voor een andere aanpak wordt gekozen waardoor mogelijk allerlei problemen zouden 
kunnen ontstaan. Anders gezegd: het is van belang dat de aanpak en het beheer van de projecten op 
uniforme wijze plaatsvindt. Artikel 7 bevat daartoe een regeling die erop neerkomt dat de 
managementgroep bij het uitwerken van een project de verschillende fasen hiervan in acht moeten 
nemen en iedere fase moeten afsluiten met een beslisdocument dat moet worden ingediend bij de 
stuurgroep. De te onderscheiden fasen betreffen de oriëntatiefase, de voorbereidingsfase, de 
realisatiefase en de overgangsfase. In deze laatste fase komt o.m. het beheer van een project aan de 
orde.  
 
Artikel 8: Groene en rode projecten
In het eerste lid worden de groene en rode projecten uit het cluster Soest I benoemd. Dit cluster vormt 
het casco van het Programma Hart van de Heuvelrug. Het streven is erop gericht om dit casco te 
realiseren binnen de looptijd van het Streekplan 2005-2015. Dat betekent dat gedurende de looptijd 
van de projecten sprake kan zijn van zich wijzigende omstandigheden die tot gevolg hebben dat een 
bepaald project of mogelijk zelfs meerdere projecten niet kunnen worden gerealiseerd. Om te 
voorkomen dat door een dergelijke ontwikkeling het Programma Hart van de Heuvelrug vertraging 
zou kunnen oplopen of in het ergste geval niet gerealiseerd zou kunnen worden, voorziet deze 
overeenkomst in een flexibiliteitregeling die het mogelijk maakt de benoemde projecten te vervangen 
door andere. In het tweede lid en volgende is deze regeling nader uitgewerkt. In het vijfde lid zijn de 
randvoorwaarden aangegeven die gelden voor vervanging van een project door een ander project. Op 
deze wijze wordt voorkomen dat de uitgangspunten voor het Programma Hart van de Heuvelrug 
worden aangetast. Het gaat hierbij vooral om de rood-groenbalans, de grondexploitatie en de 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Overigens komt een ander project alleen in beeld als een beoogd 
project – die benoemd zijn in het eerste lid – niet gerealiseerd kan worden. Wat er dan moet gebeuren, 
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wordt geregeld in artikel 20 (Overleg partijen). Het tweede lid van artikel 8 bevat dus een 
calamiteitenregeling om te voorkomen dat het cluster Soest I niet kan worden gerealiseerd omdat een 
in het eerste lid benoemd project niet kan worden gerealiseerd. 

 
Artikel 9: Projecten algemeen
In het eerste lid is bepaald dat de in artikel 8, eerste lid, genoemde projecten nader zijn uitgewerkt in 
Bijlage II bij deze overeenkomst. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: de omschrijving van 
het project, de trekker van het project (per fase), de prestatie, de rood-groenbalans, de financiën (het 
resultaat), de activiteiten per fase, de tijd, de kwaliteit, de verzorging van de informatie, de organisatie, 
de communicatie, de risicoverdeling, de rapportages. Wanneer een project zou worden vervangen door 
een ander project – zie hierover de toelichting op artikel 8 – wordt deze Bijlage door de partijen bij 
deze overeenkomst aangepast en vastgesteld. In het tweede lid zijn de financiële uitgangspunten van 
de projecten vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de rekenregels die in 2004 zijn opgesteld door de 
Grontmij zoals omschreven in de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug. Bij ieder project is een 
voorcalculatie gemaakt op basis van de rekenregels voor de kosten (budget) en de dekking (baten). 
Naast het saldo (baten minus de kosten) zijn ook de rente en inflatiekosten opgevoerd in dezelfde sys-
tematiek zoals deze in de rekenregels zijn vastgelegd. Het saldo inclusief de rente en inflatiekosten is 
het saldo contante waarde. Op basis van de voornoemde uitgangspunten is er voorcalculatorisch 
sprake van een sluitende grondexploitatie in het cluster Soest I. Het derde lid bevat de rood-
groenbalans. In Bijlage 2 bij de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug is aangegeven op welke 
wijze de rood-groenbalans wordt berekend; het bestemmingsplan vormt hierbij het vertrekpunt. In het 
vierde lid is aangegeven welke partij trekker van een project is. Uitwerking van de projecten vindt 
plaats door de managementgroep die hierbij het vierde lid in acht moet nemen. 

 

Artikel 10: Ruimtelijke kwaliteitsverbetering

In deze bepaling is vastgelegd dat de projecten uit het cluster Soest I leiden tot ruimtelijke kwaliteits-
verbetering. Dat betekent dat deze projecten voldoen aan de Regionale Kwaliteitsvisie 2030 die deel 
uitmaakt van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug. Bij vervanging van een project door een 
ander project moet uiteraard ook aan deze Regionale Kwaliteitsvisie 2030 worden voldaan. Dat is als 
randvoorwaarde vastgelegd in artikel 8, vijfde lid, onder E. 

 

Artikel 11: Beheercommissie Fonds
Deze bepaling heeft betrekking op de Beheercommissie Fonds, die haar basis vindt in de Raamover-
eenkomst Hart van de Heuvelrug. Uit deze Raamovereenkomst vloeit de verplichting voor partijen 
voort om, wanneer uit de financiële verevening van een cluster een financieel overschot voortvloeit, 
dit overschot in het Fonds te storten. Dit Fonds zal worden ingesteld door de Beheercommissie Fonds. 
De verevening wordt in de artikelen 13 en 14 nader uitgewerkt op projectniveau respectievelijk clus-
terniveau. 

 

Artikel 12: Voorfinanciering

In de toelichting op artikel 5 is ingegaan op de uitvoeringsorganisatie van de projecten. Deze bestaat 
uit een bestuurlijk samengestelde stuurgroep en een ambtelijke managementgroep. Op grond van 
artikel 12 kan de stuurgroep verzoeken om voorfinanciering van een project. In het eerste lid is als 
uitgangspunt vastgelegd dat de trekker die belast is met de voorbereiding van een project, verplicht is 
de voorfinanciering van dat project op zich te nemen. In artikel 9, vierde lid, is vastgelegd welke partij 
trekker is. Zolang er echter voldoende financiële middelen in het Fonds aanwezig zijn vindt de 
voorfinanciering van een project vanuit het Fonds plaats en wordt de trekker hier niet op 
aangesproken. Mocht het Fonds echter geen of onvoldoende financiële middelen bevatten, dan doet de 
stuurgroep een verzoek om voorfinanciering aan de trekker van een project. In het tweede lid is een en 
ander nader uitgewerkt. Op deze wijze kan worden voorzien in de voortgang van de uitvoering van 
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deze projecten. De ‘spelregels’ voor voorfinanciering vanuit het Fonds kunnen uiteraard niet in deze 
overeenkomst worden vastgelegd maar moeten door de Beheercommissie Fonds worden opgesteld.  
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Artikelen 13 en 14: Verevening op projectniveau en clusterniveau

Uitgangspunt is dat het positieve saldo van een afgerond project binnen het cluster Soest I volledig 
wordt afgedragen aan een project binnen dit cluster dat op basis van voorcalculatie zal uitkomen op 
een negatief saldo (verevening op projectniveau). Dit uitgangspunt is vastgelegd in het eerste lid van 
artikel 13. Het tweede lid maakt het mogelijk dat een positief saldo op basis van voorcalculatie be-
schikbaar wordt gesteld. In het derde lid is als voorwaarde voor bevoorschotting vastgelegd dat door 
de provincie en de gemeente Soest wordt vastgesteld dat een nog niet afgerond project reeds daadwer-
kelijk zodanige financiële baten heeft opgeleverd dat deze groter zijn dan de (te verwachten) totale 
lasten van dat project, inclusief reeds gedane investeringen. Op deze wijze worden de financiële ri-
sico’s van deze partijen bij het beschikbaar stellen van een eventueel voorschot zeer beperkt. 

Nadat alle projecten uit het cluster Soest I zijn afgerond dragen de provincie en de gemeente Soest de 
positieve saldi van de grondexploitatie van dit cluster volledig af aan de Beheercommissie Fonds, dit 
op basis van nacalculatie en een accountantsverklaring (verevening op clusterniveau). De verevening 
op clusterniveau is uitgewerkt in artikel 14. 

 

Artikel 15: Risicoverdeling
Een project als Hart van de Heuvelrug brengt door zijn gecompliceerdheid en lange looptijd onvermij-
delijk met zich mee dat de deelnemende partijen aan een (cluster)overeenkomst bepaalde financiële ri-
sico’s lopen. In dit geval gaat het om de provincie en de gemeente Soest. In paragraaf 2 (Partijen bij de 
clusterovereenkomst) is uiteengezet waarom de gemeente Zeist niet als rechtspersoon gebonden wordt 
door deze overeenkomst (omdat er voor deze gemeente geen privaatrechtelijke rechten en verplich-
tingen uit de overeenkomst voortvloeien).  

In artikel 15 is de risicoverdeling tussen de provincie en de gemeente Soest geregeld. Het eerste lid 
houdt in dat deze partijen tijdig met afdoende voorstellen komen om een dreigend tekort op de 
grondexploitatie van het cluster Soest I te voorkomen. Het gaat dus om een procesafspraak om het 
ontstaan van feitelijke tekorten op een project te voorkomen. In de artikelen 5 en 6 van deze overeen-
komst is de uitvoeringsorganisatie van de projecten in het cluster Soest I geregeld. In artikel 5, derde 
lid, onder B, wordt als taak van de stuurgroep omschreven, het monitoren en zonodig bijsturen van de 
voortgang van projecten. De uitvoeringsorganisatie van de projecten is op zodanige wijze vorm gege-
ven dat een eventueel dreigend tekort op een project tijdig kan worden gesignaleerd zodat betrokken 
partijen door middel van adequate maatregelen en besluiten het ontstane probleem kunnen oplossen. 
Het eerste lid van artikel 15 voorziet hierin. Ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen kan echter 
niet op voorhand worden uitgesloten dat feitelijk toch een tekort op de grondexploitatie van het cluster 
Soest I ontstaat. Voor dit geval bevat het tweede lid een regeling. Het derde lid bevat een regeling voor 
de situatie die ontstaat wanneer een oplossing op basis van het eerste en tweede lid niet mogelijk blijkt 
te zijn. Provincie en gemeente verzoeken in dat geval aan de Beheercommissie of het Fonds ruimte 
biedt of gaat bieden voor het afdekken van het tekort. Wanneer dat het geval is, is er sprake van 
verevening tussen clusters. Het vierde lid bevat een risicoregeling die eerst van toepassing is na 
afronding van alle clusters binnen het Programma Hart van de Heuvelrug en er sprake is van een 
negatief saldo over het totaal van clusters binnen dit Programma. Kort gezegd onderzoeken de partijen 
in dat geval of dit totaaltekort op een nader overeen te komen wijze kan worden afgeboekt, dan wel 
wijzen zij een compenserend rood project aan op het totaaltekort op te lossen. Als randvoorwaarde 
voor een dergelijke aanwijzing geldt overigens dat er niet een negatieve rood-groenbalans op het 
schaalniveau van het Programma Hart van de Heuvelrug mag ontstaan. Uiteraard zal het nieuwe rode 
project moeten voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in de Raamovereenkomst. De 
planologische vastlegging van het project vindt plaats door de gemeente die op grond van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening – zoals die op dat tijdstip luidt – bevoegd is de planologische maatregel te 
nemen die realisering van het project mogelijk moet maken. Bij geen of onvoldoende planologische 
medewerking maken gedeputeerde staten zonodig gebruik van het hun ten dienste staande 
planologisch instrumentarium.  
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Artikel 16: Bijzondere verplichtingen

In dit artikel is een aantal bijzondere verplichtingen voor partijen opgenomen. In de leden 1 t/m 5 zijn 
deze nader uitgewerkt. Het eerste lid houdt de verplichting in voor de provincie en de gemeente Soest 
om, met inachtneming van wettelijke procedures en eisen van zorgvuldigheid, tijdig de vereiste pu-
bliekrechtelijke besluiten te nemen die nodig zijn om realisering van projecten mogelijk te maken. De 
gemeente neemt dus zo snel als dat nodig is een planologische besluit – bijv. een herziening van een 
bestemmingsplan of een verzoek aan gedeputeerde staten om afgifte van een verklaring van geen be-
zwaar – terwijl de provincie zo snel als mogelijk is een besluit zal nemen over de goedkeuring van dat 
bestemmingsplan of de afgifte van de gevraagde verklaring van geen bezwaar. In het tweede lid is ge-
regeld dat grondtransacties ten behoeve van projecten door partijen worden aangegaan onder de ont-
bindende voorwaarde dat de vereiste publiekrechtelijke besluiten worden verkregen. Deze voorwaarde 
moet voorkomen dat partijen mogelijk blijven zitten met gronden die niet voor het beoogde project 
kunnen worden aangewend, bijv. omdat geen planologische medewerking kan worden verkregen als 
gevolg van een uitspraak van de bestuursrechter in een beroepsprocedure. Het derde lid bevat de ver-
plichting om voorgenomen grondtransacties ten behoeve van projecten in het cluster Soest ter schrif-
telijke instemming voor te leggen aan de stuurgroep. In spoedeisende gevallen wordt de instemming 
gevraagd van de colleges van gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders van de gemeente 
Soest. Wanneer één van beide colleges niet kan instemmen met de voorgenomen grondtransactie vindt 
nader bestuurlijk overleg plaats. Het vierde en vijfde lid hebben betrekking op mogelijke grond-
transacties van de gemeente Zeist en de positie van deze gemeente bij de besluitvorming in de stuur-
groep over grondtransacties. 

 

Artikel 17: Inwerkingtreding

Deze bepaling regelt het tijdstip waarop de overeenkomst in werking treedt. 

 

Artikel 18: Opzegging
In dit artikel is bepaald dat de overeenkomst niet door partijen kan worden opgezegd. Het belangrijk-
ste doel van deze bepaling is de continuïteit van de voortgang van de projecten in het cluster Soest te 
waarborgen. De grote belangen die gemoeid zijn met het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwali-
teitsverbetering van het gebied, zijn ook gediend met een dergelijke bepaling. 

 

Artikel 19: Onvoorziene omstandigheden
Dit artikel bevat de gebruikelijke bepalingen over het optreden van onvoorziene omstandigheden. De 
regeling voorziet in een overlegverplichting voor partijen. 

 

Artikel 20: Overleg partijen
Niet valt uit te sluiten dat een bepaald project niet kan worden gerealiseerd. De oorzaak hiervan kan 
gelegen zijn in bijv. het ontbreken van het vereiste planologische kader zoals een bestemmingsplan of 
een vrijstellingsbesluit op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Denkbaar is 
dat een uitspraak van de bestuursrechter of een interventie van het Rijk een belemmering vormen voor 
de vereiste planologische basis. In het eerste lid is geregeld dat wanneer een project niet kan worden 
gerealiseerd door welke oorzaak dan ook, partijen in dat geval met elkaar in overleg treden. In artikel 
20 wordt een en ander nader uitgewerkt. Daarbij komt ook de toevoeging van een ander project ter 
compensatie van het vervallen project aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de positie van 
de gemeente Zeist. 

 

Artikel 21: Ontbinding overeenkomst
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Artikel 20 bevat een overlegverplichting voor partijen voor het geval een project niet kan worden ge-
realiseerd door het ontbreken van het vereiste planologische kader. In artikel 21 wordt geregeld de si-
tuatie die ontstaat wanneer het in artikel 20 bedoelde overleg als uitkomst heeft dat het cluster Soest 
niet kan worden gerealiseerd. In dat geval kan de overeenkomst door de provincie en de gemeente 
Soest worden ontbonden. Gelet op de positie van de gemeente Zeist bij deze overeenkomst ligt het niet 
voor de hand dat zij om ontbinding kan verzoeken. Er is alleen sprake van een bestuursrechtelijke bin-
ding en niet van een binding van deze gemeente als rechtspersoon. In het vijfde lid worden de eisen 
vermeld waaraan een verzoek om ontbinding – dat schriftelijk moet worden gedaan – moet voldoen. 
Ontbinding van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden wanneer de provincie en de gemeente Soest 
hierover overeenstemming hebben bereikt en schriftelijk met de ontbinding hebben ingestemd. Het 
zevende lid bevat een termijn waarbinnen de schriftelijke instemming met de ontbinding moet hebben 
plaatsgevonden. Wanneer deze overeenstemming niet kan worden bereikt is de in artikel 23 opgeno-
men geschillenregeling van toepassing. 

In het negende lid is de mogelijkheid opgenomen dat de provincie of de gemeente Soest eenzijdig de 
ontbinding van de overeenkomst inroept wanneer op 1 november 2005 geen overeenstemming met het 
Rijk (Domeinen) is bereikt over de verwerving van het terrein Richelleweg voor een acceptabele 
grondprijs.  

 

Artikel 22: Beëindiging overeenkomst
In dit artikel is vastgelegd dat de overeenkomst eindigt nadat de provincie en de gemeente Soest 
schriftelijk zijn overeengekomen dat de grondexploitatie van het cluster Soest I is afgesloten. De 
gemeente Zeist kan niet om beëindiging van de overeenkomst verzoeken. De reden hiervoor is de-
zelfde als die waarom zij niet om ontbinding van de overeenkomst kan vragen (zie de toelichting op 
artikel 21). Wanneer deze overeenstemming niet kan worden bereikt is de in artikel 23 opgenomen ge-
schillenregeling van toepassing. 

 

Artikel 23: Geschillenregeling
Bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen zich altijd geschillen voordoen. Artikel 23 voorziet 
erin dat dergelijke geschillen in de eerste plaats worden opgelost door middel van bestuurlijk overleg 
tussen partijen. Wanneer dat niet lukt, wordt gekozen voor mediation. Wanneer ook mediation niet tot 
een oplossing leidt kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Er is dus sprake van 
een getrapte regeling waarin alleen in het uiterste geval een beroep op de rechter kan worden gedaan. 
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Hart van de Heuvelrug clusterovereenkomst Soest I 
 
Partijen: 
1. De provincie Utrecht als rechtspersoon, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. J.H. 

Ekkers, gedeputeerde, op grond van artikel 176, twee lid, van de Provinciewet, gemachtigd door 
de Commissaris van de Koningin bij besluit d.d. 27 september 2005 en handelend ter uitvoering 
van het besluit van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht d.d. 24 mei 2005, hierna te 
noemen: de provincie Utrecht. 

2. De gemeente Soest als rechtspersoon, op grond van artikel 171, eerste lid, van de Gemeentewet, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs. J.J.L.M. Janssen, handelend 
ter uitvoering van het besluit van de Raad van de gemeente Soest d.d. 23 juni 2005, hierna te 
noemen: de gemeente Soest. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist als bestuursorgaan, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.G. Boekhoven, burgemeester, handelend ter uitvoe-
ring van het besluit van de Raad van de gemeente Zeist d.d. 17 mei 2005, hierna te noemen: de ge-
meente Zeist. 

 
gezamenlijk te noemen: partijen: 
 
Overwegingen: 
 
1. De gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest, Zeist, de provincie Utrecht, de Kamer van 

Koophandel Utrecht, de Stichting Utrechts Landschap, de Stichting Reinaerde, de Stichting 
Abrona, de Stichting Altrecht, de Minister van Defensie, de Minister van Financiën, de Minister 
van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de besloten vennootschap Railin-
frabeheer B.V., hebben op 29 juni 2004 de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug onderte-
kend. 

2. In de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug zijn de randvoorwaarden vastgelegd die gelden 
voor de uitvoering van het Programma Hart van de Heuvelrug (de beoogde ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering, het beginsel van de rood-groenbalans, financiële verevening tussen de 
projecten en de daarvoor geldende uniforme rekenregels), de clustergewijze uitvoering van de 
projecten (de wijze waarop een clusterovereenkomst tot stand komt), de specifieke toepassing van 
het compensatiebeginsel en de voorgenomen toepassing van de specifieke uitwerkingsregeling in 
het streekplan (inclusief de planologische uitwerking daarvan). 

3. Op grond van artikel 12 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug wordt ter realisering 
van de projecten binnen een cluster een clusterovereenkomst gesloten waarin de rechten en ver-
plichtingen van de partijen bij die clusterovereenkomst zijn neergelegd. Partijen bij een cluster-
overeenkomst zijn steeds de provincie Utrecht, de betrokken gemeente(n) en eventuele andere be-
langhebbende partijen. 

4. Partijen geven met de voorliggende clusterovereenkomst (hierna: overeenkomst) nadere uitwer-
king aan artikel 12 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug. 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 160, eerste lid , onder e, van de Gemeentewet en artikel 158, eerste lid, 
onder e, van de Provinciewet, alsmede de artikelen 10, 11 en 12 van de Raamovereenkomst; 
 
Komen overeen als volgt: 

 



Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I – 2009 (versie voor cie RGW) 39

Hoofdstuk I: Algemeen 
 

Artikel 1: Definities 
1. Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug: de op 29 juni 2004 door zeventien partijen gesloten 

overeenkomst waarmee beoogd wordt tot realisering te komen van groene en rode projecten bin-
nen het Programma Hart van de Heuvelrug. 

2. Overeenkomst: de voorliggende clusterovereenkomst zoals bedoeld in artikel 12 van de Raam-
overeenkomst Hart van de Heuvelrug. 

3. Programma Hart van de Heuvelrug: het project zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de 
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug. 

4. Cluster: een pakket groene en rode projecten die binnen één grondexploitatie worden betrokken en 
die leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 

5. Cluster Soest: een pakket groene en rode projecten binnen de gemeente Soest die binnen één 
grondexploitatie worden betrokken en die leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 

6. Streekplan: het door provinciale staten van Utrecht op 13 december 2004 vastgestelde Streekplan 
2005-2015. 

7. Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug: het overleg met de bestuurlijke vertegenwoordigers 
van de partijen zoals bedoeld in artikel 9 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.  

8. Groen project: ontwikkeling die leidt tot bestemmingswijziging naar natuur en bos dan wel tot het 
opheffen van ecologische barrières binnen het Programma Hart van de Heuvelrug, die voldoet aan 
de gewenste ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 

9. Rood project: ontwikkeling van woningen, kantoor- of bedrijfsruimten en andere niet-groene 
functies buiten de rode bebouwingscontouren zoals aangegeven in het streekplan binnen het 
Programma Hart van de Heuvelrug, die voldoet aan de gewenste ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 

10. Ruimtelijke kwaliteitsverbetering: de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals omschreven in 
Bijlage I bij de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug waarvan tevens de Regionale Kwali-
teitsvisie 2030 deel uitmaakt die overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze Raamovereen-
komst verder zal worden gedetailleerd in nadere besluitvorming. 

11. Stuurgroep: de stuurgroep zoals bedoeld in artikel 5. 
12. Managementgroep: de managementgroep zoals bedoeld in artikel 6. 
13. Programmabureau Hart van de Heuvelrug: het door gedeputeerde staten van Utrecht ingestelde 

programmabureau dat verantwoordelijk is voor het faciliteren en coördineren van het Programma 
Hart van de Heuvelrug zoals beschreven in artikel 1, vierde lid, van de Raamovereenkomst Hart 
van de Heuvelrug. 

14. Beheercommissie Fonds: de commissie zoals bedoeld in artikel 10 van de Raamovereenkomst 
Hart van de Heuvelrug. 

15. Contante waarde: kosten en baten gebaseerd op prijspeil van heden inclusief de kosten van rente 
en effecten van inflatie. 

16. Voorcalculatie: berekening van de geschatte kosten en baten voordat het project is uitgevoerd. 
17. Nacalculatie: berekening van kosten en baten op basis van werkelijke cijfers nadat het project is 

uitgevoerd. 
 

Artikel 2: Doel van de overeenkomst 
De provincie en de gemeente Soest beogen binnen het cluster Soest te komen tot de realisering van een 
pakket groene en rode projecten die leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in 
artikel 1, tiende lid, dit door middel van één grondexploitatie en onderlinge verevening van de 
projecten. 

 

Artikel 3: Algemene verplichtingen 
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1. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, in de mate waarin zulks in de gegeven 
omstandigheden in redelijkheid gevergd zal kunnen worden, al datgene te doen respectievelijk na 
te laten, daaronder mede begrepen het sluiten van realiseringsovereenkomsten, wat hun samen-
werking zoals voorzien in de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug, zal kunnen bevorderen 
respectievelijk belemmeren.  

2. Partijen verplichten zich over en weer om elkaar te informeren over alle activiteiten en 
ontwikkelingen in het Hart van de Heuvelrug – inclusief transacties die betrekking hebben op het 
(mogelijk) vervreemden van grond en onroerend goed – die van belang zijn voor het cluster Soest. 

3. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, indien door enige oorzaak hun samen-
werking mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe aanwezig is, onverwijld 
met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien op welke wijze alsnog aan de be-
doeling van deze overeenkomst kan worden tegemoet gekomen. 
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Hoofdstuk II: Samenwerking 
 

Artikel 4: Samenwerking met andere partijen 
Partijen bij deze overeenkomst kunnen een samenwerkingsovereenkomst met een niet aan deze overeenkomst deelnemende partij aangaan 
wanneer dat met het oog op de realisering van groene en rode projecten binnen een cluster noodzakelijk wordt geacht. Alleen de partij die de 
samenwerkingsovereenkomst met de andere partij aangaat is aan deze samenwerkingsovereenkomst gebonden. De stuurgroep wordt over 
deze samenwerkingspartner geïnformeerd door de partij die de samenwerkingsovereenkomst met haar heeft gesloten. 
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Hoofdstuk III: Uitvoeringsorganisatie 
 

Artikel 5: De stuurgroep 
1. Partijen stellen een bestuurlijk samengestelde stuurgroep in en benoemen ieder een vertegenwoordiger als lid.  
2. De stuurgroep wijst uit haar midden de voorzitter aan. De vertegenwoordiger van de provincie wijst een secretaris aan.  
3. De stuurgroep is belast met de volgende taken: 

A. het aansturen van de in artikel 6 bedoelde managementgroep en de projecten zoals bedoeld in artikel 8; 
B. het monitoren en zonodig bijsturen van de voortgang van projecten zoals bedoeld in artikel 8; 
C. het tijdig verzoeken aan de Beheercommissie Fonds om de financiële middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn voor de 

realisering van een groen project zoals bedoeld in artikel 8; 
D. het beheer van de financiële middelen zoals bedoeld onder C nadat deze door de Beheercommissie Fonds beschikbaar zijn 

gesteld; 
E. het toekennen van de financiële middelen zoals bedoeld onder C aan een groen project nadat deze door de Beheercommissie 

Fonds beschikbaar zijn gesteld; 
F. het doen van voorstellen aan partijen over de aanwijzing van een nieuw project zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, wanneer 

daartoe aanleiding bestaat; 
G. het indienen van verzoeken om voorfinanciering van een project zoals bedoeld in artikel 12; 
H. het doen van voorstellen aan de provincie en de gemeente Soest over de verevening op clusterniveau zoals bedoeld in artikel 14; 
I. het doen van voorstellen aan de provincie en de gemeente Soest wanneer redelijkerwijs te verwachten is dat een beroep moet 

worden gedaan op het bepaalde in artikel 15; 
J. het doen van voorstellen aan de provincie over de aanwijzing van een compenserend rood project zoals bedoeld in artikel 15, 

vierde lid;  
K. het nemen van besluiten: 

(1e) bij mogelijke termijnoverschrijding bij de voortgang van een project; 

(2e) bij mogelijke financiële overschotten of tekorten op een project; 

(3e) over rapportages zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, onder A; 

(4e) op beslisdocumenten zoals bedoeld in artikel 6, zevende lid; 

(5e) ingeval van een mededeling zoals bedoeld in artikel 6, tiende lid; 

(6e) in het kader van verevening op projectniveau zoals bedoeld in artikel 13; 

(7e) ingeval van grondtransacties zoals bedoeld in artikel 16, derde en vierde lid; 

(8e) in onvoorziene gevallen die van belang zijn voor de voortgang van projecten in het cluster Soest.  

4. De vertegenwoordiger van de gemeente Zeist heeft alleen stemrecht voor zover het gaat om projecten van de gemeente Soest die naar 
het oordeel van de vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Soest consequenties hebben voor een cluster in de gemeente 
Zeist. Bij het ontbreken van overeenstemming daarover tussen de vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Soest beslist de 
vertegenwoordiger van de provincie.  

5. De stuurgroep stelt de gemeenten Amersfoort, De Bilt en Leusden in de gelegenheid tot haar toe te treden wanneer een voorstel moet 
worden gedaan over: 
(1e) de aanwijzing van een nieuw project in de gemeente Soest, overeenkomstig het bepaalde in het derde lid, onder F, wanneer dat 

project consequenties kan hebben op het schaalniveau van het Programma Hart van de Heuvelrug; 

(2e) de aanwijzing van een compenserend rood project zoals bedoeld in het derde lid, onder J. 

6. Bij besluitvorming in de stuurgroep over een voorstel zoals bedoeld in het vijfde lid hebben alle vertegenwoordigers stemrecht. 
7. Wanneer de stuurgroep bij de uitoefening van haar taken geen overeenstemming kan bereiken doet zij hiervan mededeling aan partijen. 

Partijen treden met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen. 
 

Artikel 6: De managementgroep 
1. Partijen stellen een ambtelijke managementgroep in en benoemen ieder een vertegenwoordiger als lid.  
2. De managementgroep wijst uit haar midden de voorzitter aan. De vertegenwoordiger van de provincie wijst een secretaris aan.  
3. De managementgroep is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de stuurgroep en de uitvoering van projecten door middel van: 

A. het tijdig informeren van en rapporteren aan de stuurgroep; 
B. het voorbereiden van door de stuurgroep te nemen besluiten; 
C. het voorbereiden van voorstellen die door de stuurgroep aan partijen zullen worden gedaan;  
D. het coördineren, initiëren, faciliteren en uitvoeren van de projecten zoals bedoeld in artikel 8; 
E. het bewaken van de voortgang van de projecten en de verschillende fasen hiervan zoals bedoeld in artikel 7; 
F. het opstellen van beslisdocumenten zoals bedoeld in artikel 7, derde lid. 

4. De managementgroep kan voor de ondersteuning van haar taak een ambtelijk werkverband in het leven roepen. Daarbij worden 
afspraken gemaakt over de verdeling van kosten en huisvesting. 

5. De managementgroep stelt het programmabureau Hart van de Heuvelrug in kennis van haar rapportages aan de stuurgroep zoals 
bedoeld in het derde lid onder A. 

6. Bij het opstellen van een beslisdocument zoals bedoeld in het derde lid, onder F, wordt in ieder geval aandacht besteed aan de 
voortgang van het programma, de rood-groenbalans zoals bedoeld in artikel 9, derde lid, de ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals 
bedoeld in artikel 1, tiende lid, financiën en communicatie.  

7. Het beslisdocument wordt ingediend bij de stuurgroep. 



Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I – 2009 (versie voor cie RGW) 43

8. De vertegenwoordiger van de gemeente Zeist heeft alleen stemrecht voor zover het gaat om projecten van de gemeente Soest die naar 
het oordeel van de vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Soest consequenties hebben voor een cluster in de gemeente 
Zeist.  

9. Bij toepassing van het bepaalde in artikel 5, vijfde lid, stelt de stuurgroep de gemeenten Amersfoort, De Bilt en Leusden in de 
gelegenheid toe te treden tot de managementgroep. Het bepaalde in artikel 5, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

10. Wanneer de managementgroep bij de uitoefening van haar taken geen overeenstemming kan bereiken doet zij hiervan mededeling aan 
de stuurgroep.  

 

Artikel 7: Fasen van een project 
1. Een project zoals bedoeld in artikel 8, wordt uitgewerkt in de volgende fasen: 

A. de oriëntatiefase; 
B. de voorbereidingsfase; 
C. de realisatiefase; 
D. de overgangsfase. 

2. De in het eerste lid bedoelde uitwerking vindt plaats op basis van het ‘Handboek Projectmatig werken provincie Utrecht’ dat als Bijlage 
I bij deze overeenkomst is gevoegd. 

3. Iedere fase van een project zoals bedoeld in het eerste lid, wordt afgerond met een door de managementgroep op te stellen 
beslisdocument.5

5 In de oriëntatiefase is dat een projectopdracht, in de voorbereidingsfase een projectplan, in de realisatiefase 
een voortgangsrapportage en overdrachtsdocument. In de overgangsfase gaat het om een overdrachtsdocu-
ment waarin o.m. het beheer aan de orde komt. 
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Hoofdstuk IV: Projecten 
 

Artikel 8: Groene en rode projecten 
1. Het cluster Soest bevat de volgende projecten: 

Groene projecten:

A. de aanleg van de oostelijke groene corridor, zijnde: 
1. de aanleg van een ecoduct over de Amersfoortsestraat; 
2. het vrijspelen van rode functies aan de Amersfoortseweg tussen de Vlasakkers en de Oude Kamp in het verlengde van het 

onder 1 bedoelde ecoduct; 
3. het nemen van inrichtingsmaatregelen zoals het verwijderen van hekwerken, het treffen van verkeersmaatregelen rond het 

Zeisterspoor, alsmede bosomvorming; 
B. de herontwikkeling van de locaties Jessurunkamp, Kodakterrein en een gebied in Soesterveen tot bos/natuur; 
Rode projecten:

A. ontwikkeling van woningbouw in de locatie Apollo-Noord te Soesterberg; 
B. de aanleg van een regionaal bedrijventerrein aan de Richelleweg6 te Soesterberg. 

2. De in het eerste lid genoemde projecten kunnen door de provincie en de gemeente Soest, op voorstel van de stuurgroep overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 5, derde lid, onder F, worden vervangen door andere projecten wanneer daartoe aanleiding bestaat. 

3. Wanneer een nieuw project zoals bedoeld in het tweede lid consequenties heeft voor een cluster in de gemeente Zeist, is instemming 
van deze gemeente met het nieuwe project vereist. 

4. Een besluit zoals bedoeld in het tweede lid wordt door de provincie en de gemeente Soest niet genomen dan nadat eerst advies is 
gevraagd aan het Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug. 

Voor de vervanging van een project zoals bedoeld in het tweede lid gelden de volgende randvoorwaarden: 
A. er bestaat overeenstemming tussen de provincie en de gemeente Soest over de noodzaak van vervanging; 
B. er bestaat overeenstemming tussen de provincie en de gemeente Soest over verevening van kosten die al gemaakt zijn in verband 

met een project dat komt te vervallen, inclusief reeds gedane investeringen; 
C. de rood-groenbalans zoals bedoeld in artikel 9, derde lid, blijft minimaal neutraal; 
D. de grondexploitatie is financieel in evenwicht; 
E. het nieuwe project leidt tot ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in artikel 1, tiende lid. 
 

Artikel 9: Projecten algemeen 
De projecten zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, zijn nader uitgewerkt in de bij deze overeenkomst 

behorende Bijlage II. Wanneer één of meerdere van deze projecten op grond van het bepaalde in 
artikel 8, tweede lid, wordt of worden vervangen door één of meerdere andere projecten, wordt 
Bijlage II aangepast en door de provincie en de gemeente Soest vastgesteld. 

Voor de in artikel 8, eerste lid, vermelde projecten gelden de volgende financiële uitgangspunten:  
 

Projecten   budget  dekking  saldo saldo 
contante waarde7

Oostelijke corridor  16.7   3.0  13.7-    
Jessurunkamp     2.2     2.2-    
Kodakterrein   10.1    10.1-    
Soesterveen    1.0     1.0-    
Apollo Noord   15.8  35.4  19.6+      
Richelleweg8 3.0  11.6   8.6+       

Totaal    48.8  50.0 1.2 0

6 Het bedrijventerrein Richelleweg beslaat totaal 14,4 ha. Hiervan was 5 ha al mogelijk op basis van het 
streekplan 1994. Dit deel valt buiten de verevening in het kader van het programma Hart van de Heuvelrug. 
De 5 ha is primair bedoeld voor plaatselijke bedrijven. 

 
7 Het saldo contante waarde is berekend over het totaal van de projecten; het bedraagt € 8.908,-, afgerond € 0,-. 
8 De hier genoemde cijfers hebben alleen betrekking op het deel van Richelleweg dat valt binnen het 

Programma Hart voor de Heuvelrug (in casu 9,4 ha).  
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3. Voor de in artikel 8, eerste lid, genoemde projecten geldt de volgende rood-groenbalans: 
 

Bestemmingsplan Rood -> groen Groen -> rood 
Oostelijke corridor Hart voor groen 

2005 
4.4 hectare  

Jessurunkamp bos Hart voor groen 
2005 

10.4 hectare  

Kodakterrein bos Hart voor groen 
2005 

5.0 hectare  

Soesterveen natuur Soesterveen 2007 0.8 hectare  
Richelleweg provincie (regionaal 
bedrijventerrein)9

Hart voor groen 
2005 

 2.2 hectare 

Apollo Noord Hart voor groen 
2005 

 18.0 hectare 

Totaal  20.6 hectare 20.2 hectare 

4. Voor de verschillende projecten zijn de volgende partijen trekker: 
 

Voorbereiding (inclusief aankoop 
van grond) 

Realisatie Beheer en overdracht 

Oostelijke corridor Provincie  Provincie  Provincie  

Jessurunkamp Provincie  Provincie  Gemeente  

Kodakterrein Provincie Provincie  Gemeente 

Soesterveen Gemeente Gemeente Gemeente 

Apollo Noord Gemeente Gemeente Gemeente 

Richelleweg (regionaal 
bedrijventerrein) 

Provincie en gemeente Gemeente en provincie Gemeente en provincie 

Artikel 10: Ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
De in artikel 8, eerste lid, genoemde projecten leiden tot ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals be-
doeld in artikel 1, tiende lid.  

 

9 Omdat het gemeentelijk deel van ca. 5 ha. geen deel uitmaakt van het Programma Hart van de Heuvelrug (zie 
noot 5), blijft dat buiten de rood-groenbalans. 
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Hoofdstuk V: Financiële afspraken 

 

Artikel 11: Beheercommissie Fonds 
Op grond van artikel 10 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug wordt door de provincie 
een Beheercommissie in het leven geroepen die een Fonds zal instellen dat door deze commissie zal 
worden beheerd. Tevens vloeit uit deze bepaling de verplichting voor partijen voort om indien uit de 
financiële verevening van een cluster een financieel overschot voortvloeit, dit in het Fonds te storten. 
Er wordt krachtens genoemde bepaling alleen een uitkering uit het Fonds gedaan ten behoeve van de 
realisering van een groen project in het kader van een clusterovereenkomst. 

 

Artikel 12: Voorfinanciering 
1. De trekker die belast is met de voorbereiding van een project zoals bedoeld in artikel 9, vierde lid, 

is verplicht de voorfinanciering van een project op zich te nemen, behoudens het bepaalde in het 
tweede lid. 

2. Wanneer er voldoende financiële middelen in het Fonds aanwezig zijn doet de stuurgroep een ver-
zoek aan de Beheerscommissie Fonds over de voorfinanciering van projecten vanuit het Fonds. 

 

Artikel 13: Verevening op projectniveau 
1. De provincie en de gemeente Soest verplichten zich om het positieve saldo van een afgerond pro-

ject binnen het cluster Soest I volledig af te dragen ten behoeve van een project binnen het cluster 
Soest I dat op basis van voorcalculatie zal uitkomen op een negatief saldo.  

2. Het in het eerste lid bedoeld positieve saldo wordt op basis van voorcalculatie bij wijze van voor-
schot, eventueel fasegewijs, ter beschikking van de stuurgroep gesteld. 

3. Voorwaarde voor de beschikbaarstelling van een voorschot zoals bedoeld in het tweede lid is dat 
door de provincie en de gemeente Soest is vastgesteld dat een nog niet afgerond project reeds 
daadwerkelijk zodanige financiële baten heeft opgeleverd dat deze groter zijn dan de totale (te 
verwachten) lasten, inclusief gedane investeringen, van dat project.  

4. De vaststelling zoals bedoeld in het derde lid wordt door de provincie en de gemeente Soest 
schriftelijk vastgelegd. 

 

Artikel 14: Verevening op clusterniveau  
1. De provincie en de gemeente Soest verplichten zich om een eventueel positief saldo van de grond-

exploitatie van het cluster Soest I volledig af te dragen aan de Beheercommissie Fonds.  
2. Voorwaarde voor de in het eerste lid bedoelde afdracht is dat alle projecten uit het cluster Soest I 

zijn afgerond. 
3. De in het eerste lid bedoelde afdracht vindt plaats op basis van nacalculatie en een accountants-

verklaring. 

 

Artikel 15: Risicoverdeling 
1. De provincie en de gemeente Soest verplichten zich om bij een dreigend financieel tekort binnen 

het cluster Soest I tijdig met afdoende voorstellen te komen om te voorkomen dat feitelijk een 
tekort ontstaat. 
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2. De provincie en de gemeente Soest verplichten zich om bij een feitelijk financieel tekort binnen 
het cluster Soest I tijdig met afdoende voorstellen te komen om het tekort op te lossen, door samen 
buiten het cluster Soest I naar mogelijkheden te zoeken om het tekort af te dekken. 

3. Wanneer, ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid, niet kan worden voorkomen dat er een 
tekort ontstaat binnen het cluster Soest I verzoeken de provincie en de gemeente Soest aan de 
Beheerscommissie als bedoeld in artikel 11 of het Fonds ruimte biedt of gaat bieden voor het 
afdekken van het tekort. Wanneer deze ruimte aanwezig is of gaat komen, kan de stuurgroep 
middelen uit het fonds beschikbaar stellen voor het afdekken van het tekort. Hiermee is sprake van 
verevening tussen clusters.  

4. Indien na afronding van alle clusters binnen het Programma Hart van de Heuvelrug een negatief 
saldo resteert over het totaal van de clusters, onderzoekt de provincie in samenwerking met de 
gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest en Zeist de mogelijkheid van een afboeking van 
het tekort op een nader overeen te komen wijze, dan wel wijzen zij overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 5, derde lid, onder J, een compenserend rood project aan om dit tekort op te lossen. De 
locatie voor dit project is gelegen in één van genoemde gemeenten en zal niet worden aangewezen 
dan na overeenstemming daarover tussen de gemeente wiens grondgebied het betreft en de 
provincie. 

5. De in het vierde lid bedoelde locatie wordt planologisch vastgelegd door de gemeente die daartoe 
bevoegd is op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zoals die op dat tijdstip luidt. 

6. Bij het ontbreken van overeenstemming tussen partijen over een locatie zoals bedoeld in het vierde 
lid of wanneer er sprake is van geen of onvoldoende planologische medewerking zoals bedoeld in 
het vijfde lid, maken gedeputeerde staten zonodig gebruik van hun planologische bevoegdheden 
op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zoals die op dat tijdstip luidt. De gemeenten 
behouden daarbij uiteraard hun publiekrechtelijke bevoegdheden.  
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Hoofdstuk VI: Instrumentarium  
 

Artikel 16: Bijzondere verplichtingen 
1. De provincie en de gemeente Soest spannen zich in om, met inachtneming van wettelijke procedu-

res en eisen van zorgvuldigheid, tijdig de vereiste publiekrechtelijke besluiten te nemen die nodig 
zijn om realisering van de projecten mogelijk te maken.  

2. Grondtransacties ten behoeve van projecten in het cluster Soest I worden door partijen aangegaan 
onder de ontbindende voorwaarde dat de vereiste publiekrechtelijke besluiten worden verkregen. 

3. Voorgenomen grondtransacties ten behoeve van projecten in het cluster Soest I worden ter 
schriftelijke instemming voorgelegd aan de stuurgroep. In spoedeisende gevallen wordt een 
voorgenomen grondtransactie ter instemming voorgelegd aan het college van gedeputeerde staten 
en aan het college van burgemeester en wethouders van Soest. Indien één van beide colleges niet 
kan instemmen met de voorgenomen grondtransactie wordt nader bestuurlijk overleg gepleegd. 

4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op grondtransacties van de gemeente Zeist ten 
behoeve van een eigen project dat consequenties kan hebben voor het cluster Soest I. 

5. Bij het nemen van besluiten door de stuurgroep zoals bedoeld in het derde en vierde lid heeft de 
vertegenwoordiger van de gemeente Zeist stemrecht voor zover het gaat om grondtransacties die 
naar het oordeel van de vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Soest consequenties 
hebben voor een cluster in de gemeente Zeist. Bij het ontbreken van overeenstemming daarover 
tussen de vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Soest beslist de vertegenwoordiger 
van de provincie.  
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Hoofdstuk VII: Slotbepalingen 
 

Artikel 17: Inwerkingtreding 
Deze overeenkomst treedt in werking de dag na ondertekening door partijen hiervan. Indien de over-
eenkomst niet door partijen op dezelfde datum wordt getekend, geldt als datum van inwerkingtreding 
de laatst opgetekende datum.

Artikel 18: Opzegging 
Deze overeenkomst kan niet door partijen worden opgezegd. 
 

Artikel 19: Onvoorziene omstandigheden 
Bij het optreden van omstandigheden die op het tijdstip van ondertekening van deze overeenkomst re-
delijkerwijs niet waren te voorzien of konden worden voorzien en die op enigerlei wijze van invloed 
zijn op de nakoming van deze overeenkomst, treden partijen met elkaar in overleg. Een verzoek om 
overleg wordt door een partij schriftelijk gedaan. Het verzoek bevat een aanduiding van bedoelde om-
standigheden. 

 

Artikel 20: Overleg partijen 
1. Wanneer een project niet kan worden gerealiseerd door welke oorzaak dan ook, treden partijen 

met elkaar in overleg.  
2. Een verzoek om overleg zoals bedoeld in het eerste lid wordt door een partij 

schriftelijk gedaan. In het verzoek worden in ieder geval aangegeven: 
A. de mogelijkheid om een ander project zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, ter 

compensatie toe te voegen; 
B. de consequenties van het niet doorgaan van een project voor het cluster Soest I en zo mogelijk 

ook voor een cluster in de gemeente Zeist; 
C. de investeringen die reeds gedaan zijn in verband met het onder A bedoelde project; 
D. mogelijke oplossingsrichtingen wanneer de toevoeging van een compenserend 

project zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid, niet mogelijk is.  

 

Artikel 21: Ontbinding overeenkomst 
1. Wanneer het in artikel 20 bedoelde overleg als uitkomst heeft dat het cluster Soest I niet kan wor-

den gerealiseerd, kan deze overeenkomst worden ontbonden. 
2. De in het eerste lid bedoelde uitkomst wordt schriftelijk vastgelegd.  
3. Een verzoek om ontbinding van deze overeenkomst kan alleen worden gedaan door de provincie 

of de gemeente Soest. 
4. Een verzoek om ontbinding zoals bedoeld in het derde lid kan eerst worden gedaan 

nadat de schriftelijke verklaring zoals bedoeld in het tweede lid is opgesteld. 
5. Een verzoek om ontbinding zoals bedoeld in het derde lid wordt schriftelijk gedaan. 

In het verzoek worden in ieder geval aangegeven: 
A. de financiële consequenties van het niet doorgaan van het cluster Soest I, onder meer in 

verband met reeds gedane investeringen; 
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B. de mogelijke financiële consequenties van het niet doorgaan van het cluster Soest voor een 
cluster in de gemeente Zeist, onder meer in verband met reeds gedane investeringen; 

C. mogelijke oplossingsrichtingen in verband met de onder A en B bedoelde financiële conse-
quenties.  

6. De overeenkomst wordt alleen ontbonden wanneer de provincie en de gemeente Soest hierover 
overeenstemming hebben bereikt en schriftelijk met de ontbinding hebben ingestemd. 

7. De provincie en de gemeente Soest worden geacht geen overeenstemming zoals bedoeld in het 
zesde lid te hebben bereikt wanneer zij niet binnen zes maanden nadat een schriftelijk verzoek om 
ontbinding zoals bedoeld in het vijfde lid is gedaan, schriftelijk met de ontbinding hebben inge-
stemd. 

8. Bij het ontbreken van overeenstemming zoals bedoeld in het zesde lid is de geschillenregeling zo-
als bedoeld in artikel 23 van toepassing. 

9. Indien op 1 november 2005 geen overeenstemming is bereikt met de Minister van Financiën, 
vertegenwoordigd door de directeur van de Regionale directie Domeinen West, over het voor een 
acceptabele grondprijs verwerven van het in artikel 8 bedoelde terrein Richelleweg, treden de 
provincie en de gemeente Soest met elkaar in overleg om te beoordelen of er aanleiding bestaat 
vanwege dit gegeven deze overeenkomst te ontbinden. De overeenkomst is ontbonden wanneer de 
provincie of de gemeente Soest binnen vier weken na bedoeld overleg schriftelijk en gemotiveerd 
heeft medegedeeld van oordeel te zijn dat door het ontbreken van uitzicht op verwerving van het 
terrein voor een acceptabele prijs, onvoldoende waarborgen bestaan voor de financiële 
uitvoerbaarheid van het cluster Soest I. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat geen sprake is van een verzoek maar van een mededeling.  

 

Artikel 22: Beëindiging overeenkomst 
1. De overeenkomst eindigt nadat de provincie en de gemeente Soest schriftelijk zijn overeengeko-

men dat de grondexploitatie van het cluster Soest I is afgesloten. 
2. Bij het ontbreken van overeenstemming zoals bedoeld in het eerste lid is de geschillenregeling zo-

als bedoeld in artikel 23 van toepassing. 
 

Artikel 23: Geschillenregeling 
1. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uit-

voering van deze overeenkomst overeen dat door middel van bestuurlijk overleg getracht zal wor-
den tot een oplossing te komen.  

2. Een verzoek om bestuurlijk overleg zoals bedoeld in het eerste lid wordt door een partij schrifte-
lijk gedaan. 

3. Wanneer het bestuurlijk overleg zoals bedoeld in het tweede lid niet binnen zes maanden na aan-
vang tot een oplossing heeft geleid, wordt het geschil behandeld overeenkomstig het NMI Media-
tion-reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut.  

4. Indien mediation zoals bedoeld in het derde lid niet leidt tot oplossing van het geschil en dit door 
de mediator schriftelijk is vastgesteld, kan het geschil aan de bevoegde rechter worden voorge-
legd. 

 

Bijlagen 
 
I. Handboek projectmatig werken provincie Utrecht 

II. Projectenoverzicht 
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Aldus overeengekomen en ondertekend in drievoud, op 27 september 2005 te Soest,  
 

provincie Utrecht      mr. J.H. Ekkers 
gedeputeerde 

gemeente Soest      drs. J.J.L.M. Janssen 
burgemeester 

gemeente Zeist       drs. R.G. Boekhoven 
burgemeester 


