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Onderwerp: Concept-ontwerp Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I - 2009 
 
Voorgestelde behandeling:  
ter oriënterende bespreking 
 

Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Het programma Hart van de Heuvelrug voorziet in rode en groene projecten. De meeste rode projecten 
zijn pas mogelijk na uitwerking van het Streekplan 2005-2015. Het Streekplan bevat daarvoor speci-
fieke uitwerkingsregels. Op 13 december 2005 hebben wij de Streekplanuitwerking Hart van de 
Heuvelrug I vastgesteld. Die streekplanuitwerking voorziet in de Hart van de Heuvelrug woningbouw-
locatie Apollo-Noord in de kern Soesterberg. Op 29 augustus 2005 heeft uw commissie de uitwerking 
besproken. Uw commissie heeft geen aanleiding gezien om de uitwerking niet in overeenstemming te 
achten met de uitwerkingsregels in het Streekplan.  
 
De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 11 juli 2007 over bestemmingsplan Hart voor Groen 
(gemeente Soest) daarentegen wel geoordeeld dat aan de streekplanuitwerking geen betekenis kan 
toekomen in het kader van de beoordeling van het bestemmingsplan omdat, naar het oordeel van de 
Raad van State, de uitwerking in onvoldoende mate voldoet aan de uitwerkingsregels die zijn 
opgenomen in het Streekplan.  
 
Dit standpunt van de Raad van State geeft ons aanleiding om een nieuwe uitwerking in procedure te 
brengen die tegemoet komt aan de opmerkingen van de Raad van State. Gelet op de opvattingen van 
de Raad van State is er aanleiding om in de nieuwe streekplanuitwerking tevens de begrenzing van 
bedrijventerrein Richelleweg op te nemen. 
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 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. 
 
Deze uitwerking vervangt, na vaststelling, de Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I uit 2005. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Streekplanuitwerking voor de Hart van de Heuvelrug locaties Apollo-noord en Richelleweg die 
voldoet aan de door de Raad van State genoemde vereisten. 
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Financiële consequenties 
Het vaststellen van de (concept ontwerp) streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I heeft geen 
financiële consequenties, behoudens de reguliere druk- en publicatiekosten. 
Er is wel sprake van en indirect financieel belang: de locaties waarin de streekplanuitwerking voorziet 
zorgen voor baten voor Hart van de Heuvelrug. De financiële gevolgen van de Raad van State-uit-
spraak die aanleiding vormt voor deze streekplanuitwerking, zijn al verwerkt in de Masterexploitatie 
Hart van de Heuvelrug die u eerder hebt ontvangen (commissievergadering 6 april 2009). 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
 
Wanneer  Actie  Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug I - 2009 
1 september 2009 GS Vaststellen concept-ontwerp streekplanuitwerking 

 
5 oktober 2009 Cie RGW Overleg over concept-ontwerp streekplanuitwerking 
6 oktober 2009 GS Vaststellen ontwerp streekplanuitwerking 
di 20 oktober t/m 
ma 30 november 
2009 

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

19 januari 2010 GS Vaststellen streekplanuitwerking 
z.s.m. GS Bekendmaking streekplanuitwerking (er staat geen 

bezwaar/beroep open tegen de vastgestelde 
streekplanuitwerking). 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Conform de regels voor streekplanuitwerking zoals opgenomen in paragraaf 14.4 van het Streekplan 
stellen wij u graag in de gelegenheid tot overleg over deze concept-ontwerp streekplanuitwerking. 
Daartoe willen wij de uitwerking graag oriënterend met u bespreken op 5 oktober 2009.  
 

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


