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Aan Provinciale Staten Datum : 11 november 2009 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water Uw kenmerk : 2009RGW191 
 Ons kenmerk : 2009INT250608 
 Contactpersoon : R. Jonge Poerink 
 E-mail : ruurd.jonge.poerink 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 3251 
 Bijlage(n) : quick scan 
 

Onderwerp: : quick scan naar de haalbaarheid van het voorstel tot ‘historisch verantwoord en 
duurzaam openbaar vervoer Defensiemuseum en Hart van de Heuvelrug’ (voorstel van de heer M. 
Vossestein, juni 2009) 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 8 juni jl. hebben uw staten van de heer M. Vossestein ontvangen de nota “Historisch verantwoord 
en duurzaam openbaar vervoer Defensiemuseum en Hart van de Heuvelrug”. Tijdens de behandeling 
van het Ruimtelijk plan herinrichting vliegbasis Soesterberg, op 11 juni jl., heeft de portefeuillehouder 
Ruimtelijke ontwikkeling uw staten toegezegd in een quick scan de haalbaarheid te onderzoeken van 
het voorstel van de heer Vossestein. Hierbij ontvangt u deze quick scan ter kennisname. 

Essentie / samenvatting: 
In de quick scan is geconcludeerd dat het voorstel van de heer Vossestein niet haalbaar is. Dit op 
grond van het volgende: 

1. Het voorstel is financieel niet haalbaar omdat: 
a. de investeringskosten van 28- 30 MLN te hoog zijn om door de partijen gedragen te 

kunnen worden;  
b. de ramingen van de modal split en hiermee de prognoses van het aantal gebruikers 

onrealistisch hoog zijn; 
c. desondanks nog steeds sprake is van een exploitatie tekort tussen de 1,6 en 2,3 MLN 

per jaar.  
2. Het voorgestelde tracé past niet binnen de visie op de herontwikkeling van de vliegbasis (o.m. 

in relatie tot de heidecorridor en het gebruik voor zweefvliegen). 
3. Defensie is van mening dat het tracé over de Vlasakkers leidt tot ernstige belemmeringen in 

het oefengebruik en mogelijke problemen met beveiliging.  
 
De aanbeveling uit het voorstel van de heer Vossestein om te zoeken naar duurzame vervoers-
oplossingen kan worden meegenomen in de uitwerking van de beoogde recreatieve verbinding van 
station Den Dolder via het museumkwartier naar Soesterberg, zoals opgenomen in het ruimtelijk plan 
Vliegbasis Soesterberg. 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
geen 
 
Financiële consequenties 
geen 
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Vervolgprocedure/voortgang 
geen 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de quick scan. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


