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Onderwerp: Overdracht landgoed De Paltz 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
De provincie Utrecht draagt de gronden van het landgoed De Palz in de gemeente Soest over aan Het 
Utrechts Landschap. In 2007 kocht de provincie het landgoed, om de eenheid met de aangrenzende 
vliegbasis te waarborgen. Omdat de provincie zelf geen natuurgebieden beheert, is er gezocht naar een 
organisatie die dat wel kon. Het is nu aan Het Utrechts Landschap om het landgoed goed te beheren en 
open te stellen voor het publiek. De op het landgoed aanwezige gebouwen blijven in eigendom van de 
provincie tot het moment dat Het Utrechts Landschap hier een koper (of kopers) voor gevonden heeft.  
 
Voorgeschiedenis 
Eind 2007 is het landgoed De Paltz (natuurgebied) aangekocht door de provincie. De aankoop werd in 
het bijzonder gedaan voor de doelen van het project Hart van de Heuvelrug. Het gebied de Paltz vormt 
een essentiële schakel in de ontwikkeling van de oostelijke EHS-corridor binnen het project. Het 
landgoed bestaat uit ca. 74 ha bos en 3 ha nieuwe natuur met daarop drie verspreid liggende gebouwen 
(een hoofdgebouw in zeer slechte staat, een koetshuis en een gastenverblijf) en enkele opstallen. Het 
was de bedoeling het landgoed in 2008 over te dragen aan HUL. Door beslaglegging door dhr. 
Zeeman was dit echter niet mogelijk. Eind 2010 is de beslaglegging beëindigd. De overdracht kan 
daardoor nu plaatsvinden. 

Essentie / samenvatting: 
De gronden van landgoed De Paltz worden overgedragen aan Het Utrechts Landschap. Deze 
overdracht aan het HUL past volledig bij zijn rol van terreinbeherende organisatie. De gebouwen 
blijven eigendom van de provincie tot het moment waarop HUL met instemming van de provincie 
voor deze gebouwen een koper (of kopers) gevonden heeft.

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realisatie aaneengesloten natuurgebied. Het veiligstellen van de oostelijke EHS-corridor, onderdeel 
van de ecologische verbinding over de Heuvelrug. 
 

Financiële consequenties 
Het landgoed is in 2007 door de provincie aangekocht voor € 6,5 mln. De provincie draagt de gronden 
over aan Het Utrechts Landschap voor een bedrag van € 4,15 mln. (aankoopkosten gronden plus 
beheerskosten provincie voor landgoed vanaf 2007-nu). Om deze aankoop te kunnen doen ontvangt 
Het Utrechts Landschap een subsidie van € 4,15 mln. van de provincie (volgens de bestaande 
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afspraken gedekt uit het aankoopbudget ILG: € 2,15 mln. ten laste van het rijksbudget ILG en € 2,0 
mln. ten laste van de provinciale Reserve aankopen natuurreinen).  
 
De gebouwen blijven eigendom van de provincie tot het moment waarop HUL met instemming van de 
provincie voor deze gebouwen een koper (of kopers) gevonden heeft. De opbrengsten van de verkoop 
van de gebouwen komen ten goede aan de provincie. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de doorlevering van de gronden van landgoed De Paltz aan Het Utrechts 
Landschap. 
 

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


