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Onderwerp: Intentieovereenkomst Soesterveen-De Wiek (gem. Soest) 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Graag informeren wij u over het besluit dat wij vandaag hebben genomen inzake het gebied 
Soesterveen – De Wiek (gemeente Soest). 
 
Voor het gebied De Wiek-Soesterveen hebben gemeente Soest, provincie, waterschap Vallei en Eem 
en Landgoed Pijnenburg een inrichtingsplan opgesteld. De vier partijen hebben diverse wensen voor 
de ontwikkeling van dit gebied. In het plan zijn de wensen in samenhang gebracht, zodanig dat ze tot 
ontwikkeling kunnen komen.  
 
Het plan voorziet m.n. in: 
• Het realiseren van ca 14 ha nieuwe natuur, waarvan ca 2,5 ha moerasgebied met 

waterbergingsfunctie en bijbehorende voorzieningen; 
• Sloop van ca. 1.300 m2 voormalige agrarische opstallen en het inleveren van een bouwrecht voor 

3.000m2 agrarische bebouwing; 
• De bouw van een villa binnen landgoed Pijnenburg (max. 1.400 m3, incl. bijgebouwen); 
• Vernieuwen en vergroten van een aantal bestaande woningen in het plangebied door benutting van 

de daarvoor bestaande mogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan. 
 
Wij hebben vandaag een intentieovereenkomst tussen de vier partijen vastgesteld die voorziet in 
afspraken over de eerste fase van de realisering van het plan.  
 
Wij onderschrijven het plan omdat het leidt tot: 
• realisering van het Hart van de Heuvelrugproject Soesterveen (natuurontwikkeling, recreatie en 

waterberging); 
• bijdraagt aan het op kortere termijn realiseren van in ons EHS-beleid opgenomen nieuwe natuur; 
• sloop van agrarische opstallen en vermindering van potentiële agrarische bebouwing; 
• een financiële meevaller van ca. € 1 mln. voor het programma Hart van de Heuvelrug. Uitvoering 

van het HvdH-project Soesterveen is namelijk geraamd op € 1 mln. Uitvoering van dit plan heeft 
tot gevolg dat het project wordt gerealiseerd zonder uitvoeringskosten voor rekening van Hart van 
de Heuvelrug. 

 
Het plan is alleen mogelijk door maatwerk toe te passen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de Hart 
van de Heuvelrug, Ruimte-voor-ruimte en de EHS-saldobenadering.  
De EHS-saldobenadering kan worden toegepast als er, onder meer, een kwaliteitsslag binnen de EHS 
gemaakt kan worden. Toevoeging van rood is hier noodzakelijk om groen te realiseren.  
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Binnen het generieke provinciale beleid zou de bouw van twee of drie woningen van 600 m3 passend 
zijn. Vanwege ruimtelijke overwegingen vinden wij dit hier echter minder gewenst. Dat zou immers 
leiden tot meer gebruiksdruk op het gebied, meer verspreid gelegen bebouwing en tot een vorm van 
woningbouw die qua aard minder passend is bij een landgoed. Wij kiezen om die reden voor één villa 
van 1400 m3 exclusief bijgebouwen. Deze maatvoering sluit aan bij de omvang van de bebouwing van 
nieuwe landgoederen. Een wooncomplex van allure kan onderdeel uitmaken van een nieuw landgoed. 
Voor nieuwe landgoederen in een Reconstructieplangebied is de omvang van de bebouwing op 
maximaal 1500 m3 exclusief bijgebouwen gesteld. Strikt beschouwd betreft het hier echter geen nieuw 
maar een bestaand landgoed. 
 
De intentieovereenkomst wordt ondertekend op 4 februari a.s. Dan zal er ook een gezamenlijk 
persbericht verschijnen.  

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


