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Onderwerp Statenbrief: Voornemen verkoop natuurdeel Vliegbasis Soesterberg 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie  

 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding en voorgeschiedenis 
Wij hebben op 6 januari 2015 besloten om te starten met het verkooptraject om via onderhandse marktconforme 
verkoop het natuurdeel van de Vliegbasis Soesterberg aan Het Utrechts Landschap te verkopen. Dit besluit is 
genomen nadat met de partners van het Akkoord van Utrecht is afgesproken om het natuurdeel van de vliegbasis 
te beschouwen als een zogenaamd lopend geval met juridisch en bestuurlijk harde afspraken over beoogd 
eigendom.   
 
De Provincie Utrecht heeft in 2009 de Vliegbasis Soesterberg van de Staat der Nederlanden gekocht. 
Tegelijkertijd is er met de betrokken gemeenten Soest en Zeist een Ruimtelijk Plan voor de vliegbasis 
vastgesteld. Met dit plan als grondlegger is verder gewerkt aan de inrichting van het gebied. Door uitvoering van 
de diverse noodzakelijke werkzaamheden is een kwalitatief hoogwaardig natuurgebied behouden en verder 
ontwikkeld. Daarnaast zijn maatregelen genomen en uitgevoerd om het gebied te kunnen openstellen ten 
behoeve van recreatie. In het weekeinde van 14/15 december jl. is het gebied opengesteld. De komende jaren 
moet het gebied verder beheerd en onderhouden worden. Daarmee is het moment nu aan de orde om het 
(natuurdeel) van de vliegbasis Soesterberg te verkopen. 
 
Het Utrechts Landschap heeft  vanaf 2001 meegewerkt aan de planvorming van het gebied (als natuur- en 
recreatieterrein) en voert vanaf 2011 op basis van een beheerovereenkomst het beheer van het onderhavige 
gebied uit.  
 
In Utrecht is er met de partners van het Akkoord van Utrecht (Kopgroep AvU) gesproken over de verkoop van 
gronden in relatie tot gelijkberechtiging en is een voorstel gemaakt om lopende gevallen met harde wettelijke, 
juridische en of bestuurlijke afspraken na te komen.  In de vergadering van Gedeputeerde Staten van 1, 8 en 15 
april jl. zijn (bijna) alle lopende gevallen met een wettelijk traject, juridische- en bestuurlijke afspraken, op voorstel 
van de Kopgroep AvU, aan GS voorgelegd.  De wens bestond om een start te maken met deze minder complexe 
gevallen om daarmee de doorlevering ( lees: verkoop) van natuur- en recreatiegronden zo snel mogelijk weer op 
te pakken. In verband met de bestuurlijke (en inhoudelijke) complexiteit  is de besluitvorming over de verkoop van 
het natuurdeel van de Vliegbasis Soesterberg verlaat en is deze nu in een aparte vergadering van de Kopgroep 
AvU besproken. In deze vergadering van 18 december jl. is besloten om het natuurdeel Vliegbasis Soesterberg te 
beschouwen als onderdeel van de categorie lopende gevallen met juridisch en bestuurlijk harde afspraken over 
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het beoogd eigendom. Concreet betekent dit dat de percelen die behoren tot het natuurdeel van de Vliegbasis 
Soesterberg, te koop worden aangeboden aan de beoogd eigenaar. Dat is in dit geval Het Utrechts Landschap. 
Het Utrechts Landschap wordt nu  in de gelegenheid gesteld om via de normale verkoopprocedure, een 
marktconform bod uit te brengen en het verkooptraject af te ronden.  
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben op 6 januari 2015 besloten om te starten met het verkooptraject om via onderhandse marktconforme 
verkoop het natuurdeel van de Vliegbasis Soesterberg aan Het Utrechts Landschap te verkopen. Uiteraard geldt 
hierbij dat wanneer bovengenoemde onderhandelingen niet tot daadwerkelijk verkoop leiden, we vervolgens de 
vliegbasis openbaar ter verkoop aan zullen bieden; 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De discussie over gelijkberechtiging ligt landelijk gevoelig. In Utrecht heeft het afgelopen jaar meermaals in de 
Kopgroep AvU een goede inhoudelijke discussie over dit onderwerp plaatsgevonden en ligt er nu een gedragen 
voorstel. Dit besluit wordt  openbaar gemaakt.  Het huidige voorstel is een verdere  stap in het doorbreken van de 
impasse op doorverkoop van natuur- en recreatiegronden aan nieuwe beheerders. 
Met het effectueren van de verkoop van (het natuurdeel van) de Vliegbasis komt (op termijn) de natuur- en 
recreatieterreinen alsmede de daarbinnen gelegen cultuurhistorische objecten in handen van de beoogde 
eigenaar (i.c. Het Utrechts Landschap). Daarmee is een duurzame instandhouding (van natuur-, recreatie- en 
cultuurhistorische waarden) gewaarborgd. 
De bewoners van Utrecht kunnen straks het natuur- en recreatiegebied (inclusief de cultuurhistorische objecten) 
bezoeken. Voor plant en dier komt op die manier ook meer ruimte. Utrecht is, juist door haar aantrekkelijke 
natuur- en recreatiegebieden, een provincie waar het goed wonen en werken is. Dat wordt met dit besluit 
versterkt. 
 
Financiële consequenties 

Over de verkoopopbrengsten (koopsom en aanvullende (beheers)voorwaarden) wordt met Het Utrechts 
Landschap onderhandeld in het  te starten verkooptraject. Het gaat hier altijd om een marktconform bedrag dat 
door HUL betaald zal moeten worden. Het richtbedrag is door twee onafhankelijke taxateurs bepaald. De 
aankoop van het natuurdeel van de vliegbasis was wel opgenomen als last, maar de verkoop was niet geraamd 
als opbrengst binnen de grondexploitatie van de vliegbasis. De verkoopopbrengsten dienen echter wel ter delling 
van het rest-risico van het provinciale deel van de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug.  
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Ons besluit om het verkooptraject met Het Utrechts Landschap te starten is op 6 januari 2015 gepubliceerd. De 
gesprekken met  Het Utrechts Landschap over de verkoop zijn inmiddels gestart, waarbij marktconform en 
transparant wordt onderhandeld  aan de hand van de onafhankelijke taxaties. Het verkooptraject wordt verder 
afgehandeld door de portefeuillehouder Landelijk Gebied die hiertoe gemandateerd is. Indien er geen 
overeenstemming wordt bereikt met Het Utrechts Landschap zal het natuurdeel van de vliegbasis in de openbare 
verkoop gaan. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

 
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


