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Onderwerp Statenbrief: Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013.  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
 
Hierbij kunt u kennisnemen van het afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug. Nieuwe 
afspraken zijn noodzakelijk, omdat de huidige Raamovereenkomst uit 2004 binnenkort afloopt, vanwege de 
huidige stand van zaken van het programma en vanwege de veranderde marktomstandigheden. 
 
Voorgeschiedenis 

In april jl. bent u bij de bespreking van de Mastergrex 2013 Hart van de Heuvelrug geïnformeerd over de stand 
van zaken bij het Programma Hart van de Heuvelrug. Daarbij is aangegeven dat gesprekken over de toekomstige 
samenwerking tussen de gemeenten Zeist en Soest en de provincie Utrecht gaande zijn, en dat de resultaten van 
die gesprekken aan de raden en staten zullen worden voorgelegd. Dat moment is nu aangebroken. 
 
Essentie / samenvatting 
Het is de bestuurders van de drie partijen gelukt om afspraken te maken over de kaders waarbinnen de 
toekomstige samenwerking vorm zal gaan krijgen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de richting van een 
nieuwe samenwerking, gericht op de optimale realisatie van de laatste projecten in Hart van de Heuvelrug. In het 
bijzonder de rode projecten. 
 
Het afsprakenkader bestaat uit een aantal elementen dat niet los van elkaar gezien kan worden. Inhoudelijk is er 
een verbinding tussen de elementen, maar het is ook duidelijk dat het pakket voor alle partijen een kwestie van 
geven en nemen is. De partijen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en kunnen gaan werken aan een 
beheersbaar programma, met oog voor de toekomst.  
 
Voor de provincie betekent het afsprakenkader concreet dat we geen rente-inkomsten meer ontvangen uit de 
voorfinanciering van het programma. Daar staat tegenover dat het programmatekort kan worden beheerst door 
kostenreductie op het project Vliegbasis Soesterberg, waarbij er sprake is van een door de drie partijen gedeelde 



 

  

verantwoordelijkheid en gedeeld risico. Dit is voor ons positief, want in de huidige situatie ligt het risico vrijwel 
geheel bij de provincie.  
 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het afsprakenkader getuigt van de gezamenlijke ambitie het programma tot een goed einde te brengen en het lef 
om keuzes te maken als dat nodig is. Veel mooie resultaten zijn al geboekt, nu is het zaak om samen ook de 
laatste projecten tot een goed einde te brengen.  

 

Financiële consequenties 

Onderdeel van het afsprakenkader zijn afspraken over verdere kostenreductie, optimalisatie van de opbrengsten 
en gezamenlijk risico. Dit zal een gunstig effect hebben op het saldo van de mastergrondexploitatie en op het 
risicoprofiel van de provincie.  
In de Voorjaarsnota 2013 is een beleidswijziging treasuryinkomsten opgenomen die het mogelijk maakt de rente 
die wordt toegerekend aan de voorfinanciering Hart voor de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg te verlagen 
naar 0 %, waarvoor bij de begroting 2014 en de najaarsrapportage 2013 dekking zal worden gezocht binnen de 
portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk gebied. Uw Staten moeten hier echter nog wel mee 
instemmen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij hebben inmiddels ingestemd met dit afsprakenkader. Het geeft duidelijkheid, maar vraagt wel om verdere 
uitwerking. De komende periode wordt daaraan gewerkt. Wij verwachten een voorstel op basis waarvan u de 
richtinggevende kaders voor de nieuwe samenwerking kunt vaststellen in oktober aan de commissie RGW te 
kunnen aanbieden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en bijgaande stukken: 
 

- Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013. 
 
Conform de afspraken die wij hebben gemaakt met de Colleges van burgemeester en wethouders van Zeist en 
Soest is het afsprakenkader vertrouwelijk tot en met 4 juli.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


