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Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Door de gemeenten Soest en Zeist wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de herinrichting van 
vliegbasis Soesterberg. De plannen zijn in nauw overleg met de provincie opgesteld en begeleid door 
de stuurgroep vliegbasis waarin de PH Gebiedsontwikkeling zitting heeft. Omdat een raad alleen 
bestemmingsplannen voor zijn eigen grondgebied kan vaststellen gaat het hier om twee bestemmings-
plannen: één voor het Soester en één voor het Zeister grondgebied van de vliegbasis. De plannen zijn 
wel volledig op elkaar afgestemd. Een besluitMER en een actuele toets van de EHS-saldobenadering 
en een Flora- en faunawettoets zijn als bijlagen bij de plannen gevoegd.  
Vanwege de belangen (o.a. financieel) en de betrokkenheid van de provincie bij de herinrichting van 
de vliegbasis, brengen wij de bestemmingsplannen hierbij onder uw aandacht.  
 
Voorgeschiedenis 
Door uw Staten en de beide gemeenteraden is in 2009 het Ruimtelijk plan herinrichting vliegbasis 
Soesterberg (RP) vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn hiervan de juridisch-planologische 
vertaling. 
Verder hebben de Staten en de raden van Soest en Zeist ingestemd met een Samenwerkingsovereen-
komst (SOK) over de herinrichting van de vliegbasis. Hierin zijn ook afspraken opgenomen over de 
bestemmingsplannen. Daarbij is o.m. de intentie vastgelegd maximaal € 10 mln. extra opbrengsten te 
genereren voor het programma Hart van de Heuvelrug. 
 
Essentie / samenvatting: 
- inhoud bestemmingsplan 
De bestemmingsplannen zijn in overeenstemming met de bedoelingen van het RP. Belangrijke 
aspecten in het RP zijn behoud van de natuurwaarden, recreatief medegebruik, behoud van 
cultuurhistorische waarden, vestiging van het nationaal defensiemuseum en woningbouw, mede als 
financiële drager voor de planuitvoering. 
 
De natuurwaarden worden veilig gesteld door de bestemming Natuur, die is opgenomen voor het hele 
plangebied, m.u.v. het museumkwartier, de woonlocaties, de pleisterplaats bij Soesterberg en delen 
van het defensieterrein Camp New Amsterdam. Onder het kopje EHS-saldobenadering (hieronder) 
wordt nader ingegaan op de natuurwaarden. 
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Het recreatief medegebruik krijgt vorm via het expliciet toestaan van extensieve recreatie (w.o. 
wandelen en fietsen) in de bestemming Natuur. Dit maakt ook de aanleg van wandel- en fietspaden 
mogelijk, mits dit de landschaps- en natuurwaarden niet wezenlijk verstoort. Ook bieden de bestem-
mingsplannen de mogelijkheid om de beoogde uitkijktorens te bouwen. Recreatief-toeristische moge-
lijkheden bieden de plannen o.m. door de bestemming Cultuur en ontspanning voor het museum-
kwartier (museum, informatiecentrum, boomkronenpad) en horeca (pleisterplaats Soesterberg).  
 
Zowel de bestemming Cultuur en ontspanning als de bestemming Natuur zijn medebestemd voor de 
instandhouding van de cultuurhistorische waarden.  
 
De bestemming Cultuur en ontspanning maakt het museum ruimtelijk mogelijk. Defensie is betrokken 
bij het opstellen van het bestemmingsplan. Enkele binnen het museumkwartier gelegen belangrijke 
natuurobjecten zijn afzonderlijk bestemd tot natuur. 
 
De in het RP opgenomen woonlocatie is bestemd tot Woongebied, althans voor zover gelegen buiten 
de hindercirkels van het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. Voor het deel in de hinderzone is de 
bestemming Groen opgenomen met een wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming Woongebied. Die 
wijziging kan plaatsvinden als de hinderzone komt te vervallen (hierop richt het Masterplan Soester-
berg zich). De plannen stellen geen voorwaarden aan de woningbouwdifferentiatie, maar wel een 
maximum dichtheid (woningen per hectare, i.c. 30). Het noemen van een maximum aantal woningen 
stuit op praktische bezwaren omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de verdeling van de woningen 
over de beide bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen bieden mogelijkheden voor het realise-
ren van een woningbouwprogramma met voldoende opbrengst om de herinrichtingskosten te dekken 
en voor de optimalisatie t.b.v. een extra opbrengst van maximaal € 10 mln. voor het programma Hart 
van de Heuvelrug (zoals opgenomen in de SOK). 
 
- EHS-saldobenadering en flora- en faunawet 
Omdat het plangebied deel uitmaakt van de EHS, is de herinrichting alleen mogelijk door toepassing 
van de EHS-saldobenadering, zoals vastgelegd in de Spelregels EHS en de PKB-Nota Ruimte. Het RP 
is in 2009 getoetst aan de EHS-saldobenaderingsvoorwaarden. De minister van LNV heeft geconclu-
deerd dat het RP in overeenstemming was met de eisen. Daarbij was uitgegaan van de toen beschik-
bare natuurinventarisatiegegevens. Deze gegevens gaven een goed beeld, maar waren niet volledig. 
Ten behoeve van concretisering van de plannen en om te voldoen aan de Flora- en faunawet is in 2009 
en 2010 een jaarrond-inventarisatie uitgevoerd (door de beperkte toegankelijkheid toen het nog in 
militair gebruik was, was een dergelijke inventarisatie eerder niet mogelijk). Hierdoor is er nu een 
compleet overzicht. Hieruit blijkt dat de natuurwaarden hoger zijn, dan waarvan tijdens de saldotoets 
in 2009 is uitgegaan. Het in het RP geschetste eindbeeld voor natuurwaarden verandert niet, maar een 
deel van de gedachte meerwaarde blijkt al aanwezig te zijn. Dit gegeven is aanleiding geweest om de 
EHS-saldotoets te herijken en opnieuw voor te leggen aan het ministerie (thans ELI). De herijkte toets 
leidt tot de conclusie dat nog steeds wordt voldaan aan de vereisten voor toepassing van de EHS-
saldobenadering. Wel is de kwalitatieve toename van de natuurwaarden geringer, vanwege de al 
hogere aanwezige waarden in de uitgangssituatie. De minister heeft wederom positief geoordeeld. 
 
Op de vliegbasis komen diverse soorten planten en dieren voor die relevant zijn voor de toepassing 
van de Flora- en faunawet (Ffw). Als dergelijke soorten voorkomen moet in een bestemmingsplan 
onderbouwd worden, dat het plan niet in strijd is met de Ffw. Voor het provinciale natuurdeel, 
inclusief de westelijke corridor door CNA heeft het Utrechts Landschap een inrichtings- en beheerplan 
opgesteld. In dit plan zijn de concrete uitvoeringsmaatregelen voor inrichting en beheer van natuur, de 
cultuurhistorische elementen en het recreatieve medegebruik uitgewerkt. Door het treffen van hierin 
beschreven maatregelen en planning kan overtreding van verbodsbepalingen uit de Ffw worden 
voorkomen. 
De herijkte EHS-saldotoets en het Ffw-onderzoek zijn als bijlage opgenomen bij het 
bestemmingsplan. 
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De wijze waarop de EHS-saldotoets- en de Ffw-toets op dit moment zijn verankerd in de bestem-
mingsplannen laat nog te wensen over. De Raad van State is op deze onderwerpen veelal bijzonder 
secuur bij hun oordeelsvorming over bestemmingsplannen. Op dit punt moeten de bestemmingsplan-
nen worden aangescherpt. Anders is er een reële kans dat de Raad van State de vaststellingsbesluiten 
vernietigen. Dat leidt tot vertraging van de herinrichting en de openstelling en tot extra plankosten. De 
PH zal in de stuurgroep aandringen op aanscherping van de plannen op dit punt. 
 
- MER 
Voor zowel het RP als de partiële herziening van de PRS is een planMER opgesteld. Naar aanleiding 
van de besluitMER voor onze pPRS hebben wij de Commissie MER expliciet gevraagd wat nodig is 
om die planMER geschikt te maken als besluitMER voor een bestemmingsplan. Een beperkte aanvul-
ling bleek daarvoor toereikend. Die is opgenomen in een afzonderlijke notitie, als bijlage bij de 
bestemmingsplannen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door kennis te nemen van de voorontwerpen kan de provincie bijsturen in de planvorming, teneinde 
de provinciale belangen te garanderen. 
 
Financiële consequenties 
De nu voorliggende bestemmingsplannen hebben geen directe financiële gevolgen voor de provincie. 
De bestemmingsplannen zijn echter wel relevant voor het kunnen realiseren van de woningbouw op de 
vliegbasis en daarmee voor het terugverdienen van de inrichtingskosten van de vliegbasis en van extra 
middelen voor het programmam Hart van de Heuvelrug. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De beide raden bespreken hun bestemmingsplan eind mei. De ontwerp-bestemmingsplannen worden 
begin 2012 ter inzage gelegd en na de zomer van 2012 vastgesteld door de raden.  
Op de bestemmingsplannen is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit betekent o.m. dat 
voor slechts een beperkte groep de mogelijkheid bestaat van beroep bij de Raad van State. De provin-
cie kan op grond van de Chw geen beroep instellen vanuit de publiekrechtelijke rol. Wel vanuit de 
privaatrechtelijke rol als eigenaar. Een eventueel beroep dient zich dan te beperken tot aspecten die dit 
belang zouden kunnen schaden. Verder bestaat op grond van art. 3.8 lid 6 Wro de mogelijkheid tot het 
geven van een reactieve aanwijzing wanneer een bestemmingsplan in strijd is met provinciale 
belangen. 
De Raad van State moet krachtens de Chw binnen 6 maanden besluiten op de beroepen. Vanaf medio 
2013 kan dus worden beschikt over rechtsgeldige plannen. 
 
Wij zullen u uiteraard informeren over de ontwerp-bestemmingsplannen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
De bestemmingsplannen Vliegbasis Soesterberg oriënterend te bespreken tegen de achtergrond van het 
door PS vastgestelde Ruimtelijk Plan en de Samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Soest en 
Zeist. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


