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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Het project bedrijventerrein Richelleweg is één van de rode locaties van cluster Soest 1 van het 
programma Hart van de Heuvelrug. Het totale terrein is in 2009 door de Provincie Utrecht aangekocht.  
 
Aanleiding 
Voor het project Richelleweg is een Stedenbouwkundig Plan gemaakt. Dit plan geeft de kaders voor 
de oplevering van zowel het openbaar gebied als de uitgeefbare kavels. Het bedrijventerrein 
Richelleweg wordt gepositioneerd als een hoogwaardig bedrijventerrein, waar bedrijven zich kunnen 
vestigen met een hoogwaardig profiel. Wat dit is en waar deze bedrijven aan moeten voldoen is 
geformuleerd in het Uitgifteprotocol. 
Om het uitgifteprotocol goed toe te kunnen passen is het nodig om nadere afspraken te maken tussen 
de betrokken partijen. Dit zijn: Projectgroep Richelleweg, het bedrijvenloket, de Stuurgroep Hart van 
de Heuvelrug, Gedeputeerde Staten Utrecht en het College van B&W Soest. Deze afspraken zijn 
aangegeven in het “Afsprakenkader gronduitgifte bedrijventerrein Richelleweg” (Afsprakenkader). 
 
Voorgeschiedenis 
Eén  van de clusterovereenkomsten binnen het Programma Hart van de Heuvelrug is Soest 1 (PS 27 
september 2005). Deze clusterovereenkomst omvat twee “rode” projecten (Richelleweg; 
bedrijventerrein, Apollo-Noord; woningbouw) en vier “groene” projecten (Oostelijke Corridor, 
Jessurunkamp, Kodakterrein en Soesterveen; natuurontwikkeling).  
In de Clusterovereenkomst Soest 1 is aangegeven dat de trekkersrol van het project Richelleweg bij de 
Provincie Utrecht én bij de gemeente Soest ligt. Het gehele terrein (14,4 ha) is eigendom van de 
provincie Utrecht. (2009INT238318 GS 10 maart 2009, PS 20 april 2009). 
Van het totale plangebied Richelleweg (14,4 ha) heeft de provincie 5 ha ingebracht die geen onderdeel 
uitmaken van het programma Hart van de Heuvelrug. Dit houdt in dat de opbrengst van het totale 
project Richelleweg verdeeld wordt tussen programma Hart van de Heuvelrug (9,4 ha) en de Provincie 
Utrecht (5 ha) naar rato van de oppervlaktes. 
 
Essentie / samenvatting: 
Met het beëindigen van het voortgezet gebruik door Defensie is het project overgegaan naar de 
uitvoeringsfase: de planvorming wordt afgerond, het bouw- en woonrijp maken kan worden 
uitgevoerd en de uitgifte van de kavels kan gaan starten.  
De kaders waarbinnen dit moet gebeuren staan in het Stedenbouwkundig Plan voor Richelleweg. Dit 
is een nadere uitwerking van de modellenstudie Richelleweg van mei 2010. In het Stedenbouwkundig 
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Plan wordt zowel het openbaar- als het uitgeefbaargebied gedefinieerd. Het bedrijventerrein 
Richelleweg wordt gepositioneerd als een hoogwaardig bedrijventerrein, waar bedrijven zich kunnen 
vestigen met een hoogwaardig profiel. Wat dit is en waar deze bedrijven aan moeten voldoen is 
geformuleerd in het Uitgifteprotocol. Dit protocol zal vooral door de Provincie Utrecht (eigenaar van 
de grond) en de gemeente Soest (bedrijvenloket) gehanteerd worden. Om het uitgifteproces goed te 
laten verlopen is het Afsprakenkader opgesteld. Hierin staat omschreven hoe de samenwerking is 
tussen de verschillende partijen / overleggen; projectgroep Richelleweg, bedrijvenloket, Stuurgroep 
Hart van de Heuvelrug, college van GS Utrecht en college van B&W van Soest. Het 
Stedenbouwkundig Plan, het Uitgifteprotocol en het Afsprakenkader bieden voldoende mogelijkheden 
om de financiële doelstelling van de Provincie Utrecht met het project Richelleweg te halen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realiseren programma Hart van de Heuvelrug. 
 
Financiële consequenties 
De nu voorliggende stukken hebben geen financiële consequenties. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan, het Uitgifteprotocol en het Afsprakenkader zal het 
terrein verder bouw- en woonrijp worden gemaakt. Gelijktijdig zal gestart worden met het 
verkoopgereed maken van de kavels. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van het Stedenbouwkundig Plan, het Uitgifteprotocol en het Afsprakenkader. 
 

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


