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Datum : 9 november 2009 

Aan : Commissie RGW 

Van : Daan Martens Tel.: 2861 

Onderwerp : De Paltz: conservatoir beslag en bodemprocedure 

Geachte lezer, 
 
Op 9 oktober 2007 hebben GS besloten tot aankoop van het landgoed De Paltz. Dit ter veiligstelling 
van de ecologische waarden van het gebied en ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen op het 
landgoed dat grenst aan de vliegbasis Soesterberg. 
 
De heer Zeeman heeft indertijd beslag laten leggen op het landgoed ter voorkoming van de levering 
door de heer Raatjes aan de provincie. Nadat de eigenaar door de voorzieningenrechter in het gelijk 
was gesteld heeft laatsgenoemde het beslag opgeheven. De levering aan de provincie heeft daarna 
plaatsgevonden. 
 
Op 2 september 2009 heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake de bodemprocedure tussen Zeeman 
en Raatjes. Hoewel de rechtbank aangeeft dat Zeeman recht heeft op een schadevergoeding, geeft zij 
ook aan dat er van levering van het landgoed aan Zeeman geen sprake meer kan zijn. 
 
Wetende dat de provincie Utrecht voornemens is het landgoed deels danwel geheel over te dragen aan 
een terrein beherende organisatie, heeft de heer Zeeman op 24 september 2009 conservatoir beslag 
laten leggen op het landgoed. Op 8 oktober 2009 ontving de provincie de dagvaarding van de 
rechtbank om op 4 november 2009 ter zitting te verschijnen. 
 
De Provincie heeft reeds juridisch advies in deze zaak ingewonnen vanwege een klacht bij de 
Europese Commissie met betrekking tot subsidieverlening bij doorlevering van het landgoed. Om die 
reden is de doorlevering tot nader order aangehouden. De provincie beraadt zich thans op de te 
ondernemen acties en de strategie ten aanzien van het beslag en het verweer bij de rechtbank. 
Algemene lijn daarin is dat het landgoed niet aan Zeeman hoeft te worden overgedragen en dat de 
subsidie, noodzakelijk om de doorlevering aan een TBO te kunnen financieren, zal worden 
veiliggesteld. 
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het landgoed in eigendom van de provincie zal blijven. 
 


