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AFSPRAKENKADER  
GRONDUITGIFTE BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG TE SOEST 
 
23 april 2011 
___________________________________________________________________ 
 

Gronduitgifte 
 
Ten behoeve van de gronduitgifte is er een uitgifteprotocol opgesteld. In aanvulling hierop dienen 
tussen de betrokken partijen nadere afspraken te worden gemaakt over o.a. de voorrangsregeling, de 
werkwijze, de taken en bevoegdheden en de planning. 
 
1. Voorrangsregeling gronduitgifte  

 
In het uitgifteprotocol zijn de voorrangscategorieën en bedrijven die voorrang hebben bij de 
gronduitgifte aangegeven. De voorrangsregeling is mede bepaald aan de hand van de  nadere invulling 
die aan de voorrangsregeling voor gronduitgifte in de  “Bestuurlijke Overeenkomst Masterplan 
Soesterberg” is gegeven.  
 
De projectgroep wil bij de start van de gronduitgifte een goed inzicht hebben in de concrete 
belangstellende bedrijven passend binnen de doelgroep vanuit alle (voorrangs)categorieën. Hiertoe 
zullen bedrijven worden gevraagd om voor een nader te bepalen datum in september 2011 een 
intakeformulier in te vullen. Ook zullen dan de eerste inventariserende gesprekken hebben 
plaatsgevonden met de 1ste voorrangscategorie waaronder de drie specifiek genoemde bedrijven.   
Op basis van deze  inventarisatie zal meer inzicht worden verkregen in: 

- welke gronden nog gereserveerd moeten blijven voor de eerste voorrangscategorie; 
- welke mogelijke ruimte er resteert voor overige belangstellende bedrijven uit bijvoorbeeld 

Soest en Zeist; 
- wijze van verkaveling en toewijzing uitgeefbaar terrein; 
- verwachte uitgiftetempo;  
- benodigde aanvullende marketing. 

 
De uitgifte van bedrijventerrein zal binnen het kader van objectieve toetsing uiteindelijk vaak maatwerk 
blijven. Er dient een zekere beleidsvrijheid te blijven bestaan waarbij de stuurgroep op basis van een 
totaal afweging uiteindelijk beslist over het al dan niet uitgeven van grond aan een specifiek bedrijf. 
Daarnaast moet, bij gewijzigde omstandigheden, de vrijheid blijven om van de gestelde 
randvoorwaarden gemotiveerd te kunnen afwijken. 
 

2. Juridische levering van uitgeefbare grond 
 

In verband met de gewenste juridische posities van zowel de provincie als de gemeente Soest is het 
van belang dat de gemeente eigenaar wordt van de uitgeefbare gronden alvorens deze worden 
uitgegeven aan de bedrijven.  
De redenen hiervoor zijn: 

- gemeente kan zich gedragen als (toekomstig) eigenaar van de grond bij de 
gronduitgifte en de contractvorming (1 loketgedachte). 

- handhaving van bepalingen in de reserveringsovereenkomst, koopovereenkomst en 
koopakte (waaronder de bouwplicht,  onder of  overmaat, vervreemding en het 
gebruik) kan door de gemeente plaatsvinden;  

- Inning reserveringsvergoeding (facturen/ administratie) kan door de gemeente 
plaatsvinden; 

- Behandeling van klachten, geschillen en overige correspondentie kan door de gemeente 
rechtmatig plaatsvinden. 

 

De verkoop (juridische en economische levering van de grond/ kavel) van de uitgeefbare kavels tussen 
de provincie en de gemeente zal plaatsvinden via een ABC-transactie (provincie - gemeente - koper/ 
gebruiker). De levering tussen de provincie en de gemeente vindt plaats bij notariële akte op de zelfde 
dag van afgesproken notariële levering van de kavel aan de koper/ eindgebruiker.  
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De koopprijs tussen de provincie en de gemeente is gelijk aan de prijs die de gemeente met  
de koper/gebruiker in de koopovereenkomst is overeen gekomen.  
De leveringen hebben betrekking op bouwrijpe grond, waarbij de bodem geschikt is voor de 
voorgenomen en zonder (verzwarende) zakelijke rechten of verplichtingen jegens het Rijksvastgoed en 
ontwikkelingsbedrijf/ Defensie. Over de grondprijs wordt door de provincie en de gemeente 
omzetbelasting gerekend.  
De gemeente zal in de notariële leveringsakte met de provincie de aansprakelijkheid (die ontstaat bij de  
doorlevering de kavel aan de koper/ eindgebruiker) niet aanvaarden/ terugleggen ten aanzien van in 
ieder geval:  
- bodemverontreiniging; 
- bouwrijpe levering (incl. NGE’s) van de kavel; 
- aanleg van het openbaar gebied aansluitend op de kavel bij oplevering; 
 
De reserveringsvergoedingen die door de potentiële kopers aan de gemeente zijn betaald worden 
afgedragen aan de provincie en komen ten bate van de grondexploitatie Richelleweg. 
 

3. Algemene afspraken inzake de gronduitgifte  
 

1. Het bestemmingsplan Richelleweg van juni 2010 en het Stedenbouwkundig plan 
bedrijventerrein Richelleweg, inclusief beeldkwaliteitsplan van mei 2011 vormen de 
randvoorwaarden bij de gronduitgifte en toetsing van de bouwplannen.  

 
2. Ten behoeve van bedrijfsverplaatsingen in het kader van het Masterplan Soesterberg zal  

gedurende 5 jaar grond gereserveerd blijven voor de betreffende bedrijven uit  
Soesterberg-Noord. Jaarlijks zal de nog beschikbaar te houden grondoppervlakte worden 
bepaald door de stuurgroep.  
Dit zal mede afhangen van de eerste inventarisatie van de betreffende bedrijven die op korte 
termijn willen verplaatsen alsook de verdere planuitwerkingen en fasering van het Masterplan 
Soesterberg.  

3. Alle afwijkende afspraken met bedrijven, ten opzichte van het standaard uitgifteprotocol en 
bijbehorende onderleggers, die betrekking hebben op en hun werking hebben vóór en na de 
juridische levering van de onroerende zaak (kavel) en/ of die goedkeuring behoeven van de 
gemeente (college) die voortvloeien uit: 
- Algemene Verkoopvoorwaarden Richelleweg 2011; 
- reserverings- en koopovereenkomst; 
- koopakte; 
zullen vooraf aan de projectgroep worden voorgelegd voor instemming/ besluitvorming in de 
stuurgroep en/of GS. 

 
4 Indien partijen dit wenselijk vinden zal de stuurgroep of GS  op onderdelen van het 

uitgifteproces mandaat verlenen aan de gemeente. Daar waar vooraf provinciale bestuurlijke 
goedkeuring is vereist  zal de gemeente over het zelfde besluit in zoveel mogelijk in mandaat 
beslissen om niet onnodige vertraging in het uitgifteproces te krijgen.  

 

4. Marketing 
 

Doordat het lokale bedrijfsleven is betrokken bij de planvorming heeft het bedrijventerrein Richelleweg 
al enige locale/ regionale bekendheid. Dit is ondermeer een reden om de bestaande naamgeving te 
handhaven welke ook past bij de gekozen positionering van het bedrijventerrein. 
 
Op locatie bij de entree zal in de zomer van 2011 een informatiebouwbord worden geplaatst. De 
bestaande webpagina’s van de website van de gemeente en/ of Hart van de Heuvelrug zullen worden 
geüpdate met de volledige informatie over het bedrijventerrein. Ook zal er de nodige locale publiciteit 
worden geven aan de besluitvorming bij de start van de gronduitgifte.  

 
Na de inventarisatie in september 2011 van de bedrijven met concrete belangstelling zal een 
marketingplan worden opgesteld voor 2011 en 2012 met bijbehorend budget en ter besluitvorming 
worden aangeboden.    
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5. Taken en bevoegdheden t.a.v. de gronduitgifte 
 
Bij de onderstaande taken en bevoegdheden van de diverse beslis- en uitvoeringsorganen is niet 
gestreefd naar een uitputtend overzicht. Het geeft echter de belangrijkste taken en bevoegdheden 
weer.  Van belang is te onderkennen dat de gemeente de contractpartner is van de koper/ 
eindgebruiker van de kavel.  
 

Gedeputeerde Staten Utrecht 
- Instemmen met de reserveringsovereenkomsten (op basis van selectiebesluiten 

(het sluiten van een reserveringsovereenkomst is facultatief/ geen verplichting) 
- Besluiten over de verkoopovereenkomsten  (op basis van het selectiebesluit, de 

reserveringsovereenkomst en het schetsontwerp voor kavel)  
- Besluiten over de juridische leveringen van kavels (op basis van de koopovereenkomst en de 

omgevingsvergunning (o.a. activiteit bouwen) 
 
College van Soest 

- Besluiten over (verlenging)  reserveringovereenkomst (op basis van GS-besluit en als 
contractpartij) 

- Besluiten over de verkoopovereenkomst (op basis van GS-besluit, reserveringovereenkomst, 
schetsontwerp voor kavel en als contractpartij )  

- Besluiten over de juridische levering van de kavels (op basis GS-besluit, de koopovereenkomst, 
de omgevingsvergunning (o.a. activiteit bouwen) en als contractpartij. 

- Besluit inzake de Algemene Verkoop Voorwaarden Richelleweg (Avv) 
 
Stuurgroep Hart van de Heuvelrug/ cluster overeenkomst Soest I 
Bevoegdheden 

- Nemen van selectiebesluiten 
- Beslissingen ten aanzien van de voorrangsregeling 
- Jaarlijkse herziening van de grondprijzen 
- Instemmen met de Avv Richelleweg 

 
Taken  

- Instemming met de contractering door de gemeente (reserverings- en koopovereenkomsten)  

Projectgroep bedrijventerrein Richelleweg  
Bevoegdheden  

- Marketing van het bedrijventerrein 
- Volgorde bedrijven binnen voorrangsregeling 
- Wijze van verkaveling van bedrijventerrein en toewijzing kavels 
- Verlengen van reserveringsovereenkomsten 
- Instemmen met het schetsontwerpen voor de kavels  

 
Taken 

- Standpunt inzake de selectievoorstellen en zorg dragen voor besluiten van de stuurgroep  
- Instemmen met de reserveringsovereenkomsten en zorgdragen voor besluiten van GS 
- Instemmen met de koopovereenkomsten en zorgdragen voor besluiten van de stuurgroep en 

GS 
- Instemmen met de juridische levering van de kavels (ABC-transactie) en zorg dragen voor 

besluiten van de stuurgroep en GS 
 

Bedrijvenloket Richelleweg 
Taken 

- Registratie van belangstellende bedrijven 
- Voeren van intakegesprekken met belangstellende bedrijven 
- Bewaken van voorrangsregeling en reserveringen  
- Mede zorg dragen voor de uitvoering van de marketing van het bedrijventerrein 
- Maken van analyse inzake SER-systematiek per bedrijf 
- Maken van integrale selectievoorstellen (analyse doelgroep, voorrang, SER-ladder, kavel en 

prijs)  
- Opstellen en overeenkomen van de reserveringsovereenkomsten 
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- Indien wenselijk zorgen voor inbreng op gebied van stedenbouw  
- Voeren van uitgiftegesprekken (ontwerp en koopovereenkomst) 
- Opstellen en overeenkomen van de koopovereenkomsten 
- Begeleiden van de toetsing van de ontwerpen en de omgevingsvergunningsaanvraag 
- Voorbereiden van projectgroep en college beslissingen inzake de gronduitgifte 
- Zorg dragen voor juridische en de feitelijke levering (notarieel transport) van de grond   

 

6. Nader uit te werken stukken t.b.v. de gronduitgifte 
 
Gemeente soest zal de volgende stukken nader uitwerken en ter besluitvorming voorleggen. 

1. intakeformulier 
2. model selectiebesluit 
3. Algemene verkoop voorwaarden Richelleweg 2011 (Avv) 
4. reserveringsovereenkomst 
5. koopovereenkomst 
6. juridische leveringsvoorwaarden  tussen provincie en gemeente (+ check provincie eventuele 

fiscale gevolgen) 
 

7. Planning 
 

Activiteit       Orgaan   Behandeling 

Afsprakenkader realisatie/ uitgifte bedrijventerrein Richelleweg stuurgroep       11 mei 2011 

Avv, intakeformulier, model selectiebesluit, reserverings-  
en koopovereenkomst, leveringsvoorwaarden prov. - gemeente projectgroep            juni 2011 

instemmen met Avv      stuurgroep  medio juni 2011 

eerste inventarisatie (1ste voorrangsgroep)    projectgroep  medio juni 2011 

inventarisatie belangstellenden (deadline in sept.)       stuurgroep      oktober 2011  

marketingplan Richelleweg                 projectgroep      oktober 2011 


