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Onderwerp: Motie Ecologische monitoring Vliegbasis Soesterberg 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

In 2011 is het beheer van de voormalige Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan Het Utrechts 

Landschap. De provincie Utrecht vertegenwoordigd door het projectbureau Vliegbasis Soesterberg 

hebben het onderzoek naar flora en fauna ten behoeve van verdere planvorming en ecologische 

monitoring uitbesteed aan een ecologisch bureau, dat dit in samenwerking met Het Utrechts 

Landschap uitvoert. 

 

Aanleiding 

Tijdens de vergadering op 11 juni 2009 hebben uw Staten bij de bespreking van het Ruimtelijk Plan 

Vliegbasis Soesterberg een motie aangenomen waarin wordt verzocht de verzamelde gegevens inzake 

flora en fauna onder te brengen bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), de ontwikkeling 

van flora en fauna te monitoren en de raden van Zeist, Soest en Provinciale Staten van Utrecht over de 

uitkomsten te informeren. 

 

Voorgeschiedenis 

Beheer van de voormalige vliegbasis Soesterberg is in handen van Het Utrechts Landschap 

Bespreking van het van Ruimtelijk Plan Vliegbasis Soesterberg op 11 juni 2009 in Provinciale Staten. 

 

Essentie / samenvatting: 

In 2009 heeft het onderzoek zich met name gericht op de aanwezigheid van soorten die van belang 

zijn voor de Flora- en faunawet. Er was in 2009 nog geen volledige toegang tot de basis, waardoor 

deze inventarisatie niet volledig bleek te zijn.  

In 2010 is breder gekeken naar het voorkomen van alle soorten die bepalend zijn voor de 

natuurwaarden van het totale gebied. Tevens is in 2010 een viertal onderzoeken uitgevoerd die 

betrekking hebben op de mogelijke consequenties van specifieke activiteiten (bodemsanering, 

evenementen, sanering brandstofdepots en verwijdering verhardingen). De resultaten van deze 

onderzoeken worden betrokken bij de uitvoering van de activiteiten. 

 

Sinds 2011 worden de belangrijke soorten met deelinventarisaties gemonitord om tezijner tijd 

uitspraken te kunnen doen over de ecologische ontwikkelingen. 
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De volgende rapportages zijn inmiddels beschikbaar:  

 

1) Natuurwaardenonderzoek in het kader van de Flora- en faunawet, voormalige Vliegbasis 

Soesterberg, provincieterrein (onderzoek 2009) 

2) ‘Waar de leeuwerik zingt…’, deel 1: Gebied, weer en methode (onderzoek 2010). Dit deel 

beschrijft de werkwijze. 

3) ‘Waar de leeuwerik zingt…’, deel 3: Zoogdieren, reptielen en amfibieën (onderzoek 2010).  

Dit deel is beschrijvend voor de genoemde soortgroepen. 

 

Overige delen zijn nog in voorbereiding. 

 

Deze rapporten worden gepubliceerd op de provinciale website. 

De raden van Zeist en Soest zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de beschikbare 

rapportages. De overige rapporten zullen ook op de provinciale website geplaatst worden, zodra deze 

beschikbaar zijn.  

 

De verzamelde ecologische gegevens moeten worden gezien als nulmeting. Op basis van het 

vervolgonderzoek kunnen  te zijner tijd uitspraken worden gedaan  over de ecologische ontwikkeling 

van het gebied. Zodra daarvan gegevens beschikbaar zijn zullen deze aan uw Staten ter informatie 

worden aangeboden. Ook daarvan zullen de betreffende gemeenteraden te zijner tijd op de hoogte 

worden gesteld. 

 

Wij zijn nog bezig met de conversie en de geautomatiseerde overdracht van de bestanden met de 

ecologische gegevens  naar het format van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Naar 

verwachting zal dit proces medio 2013 operationeel zijn. Zodra de bestanden kunnen worden 

overgezet zullen ook de gegevens van de Vliegbasis Soesterberg worden doorgegeven aan de NDFF. 

 

Hiermee beschouwen wij uw motie als afgehandeld. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Behoud en ontwikkeling van natuurkwaliteiten op de voormalige vliegbasis Soesterberg. 

 

Financiële consequenties 

N.v.t. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Terugmelding aan PS met betrekking tot uitgevoerd ecologisch onderzoek, waaronder de ontwikkeling 

van flora en fauna op de Vliegbasis Soesterberg, indien beschikbaar.  

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


