
Ingekomen brief van GS gedeputeerde Krol:  
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Op 9 juli 2015 (kenmerk 2015MME99) bent u geïnformeerd over het advies van de Ronde Tafel Paleis 
Soestdijk dat aan minister Blok, de Commissaris van de Koning en de burgemeesters van Baarn en 
Soest was aangeboden (behandeld in de vergadering van de commissie MME van 31 augustus 
2015). De brief die minister Blok aan de Tweede Kamer zond was als bijlage toegevoegd. Hierin werd 
aangekondigd op korte termijn een openbare inschrijving te starten voor serieuze en creatieve ideeën 
uit de samenleving voor een economisch duurzame herbestemming van landgoed en paleis Soestdijk. 
Doelstelling van de openbare inschrijving is "de selectie (in drie fasen) van een partij die, middels een 
vorm van verwerving van het (gebruik van het) landgoed, paleis en de bijgebouwen Paleis Soestdijk, 
deze gronden voor eigen rekening en risico zal herontwikkelen". De verantwoordelijkheid voor de 
procedure van de openbare inschrijving ligt bij het Rijksvastgoedbedrijf. Als provincie zijn we bij die 
inschrijving betrokken via zowel de (ambtelijke technische commissie) als via lidmaatschap van de 
Stuurgroep die de uiteindelijke besluiten neemt.  
 
De eerste fase van de procedure heeft inmiddels geleid tot de keuze voor vier inzendingen die in de 
komende zes maanden kunnen worden uitgewerkt in business cases en plannen van aanpak. Omdat 
het om zeer bedrijfsgevoelige informatie gaat, wordt wel een aanduiding gegeven van de plannen, 
maar wordt voorts van alle partijen uiterste vertrouwelijkheid gevraagd. Uiteraard respecteren wij dat. 
Voor meer informatie over het palet aan inzendingen en verdere proces verwijzen wij u naar de 
bijgevoegde brief van de minister. Als provincie blijven wij betrokken bij het proces. Een permanente 
invulling voor het paleis biedt een grote kans voor de Utrechtse economie en de toeristische sector.  
 
Als provincie sluiten we graag aan bij de toezegging die de minister deed aan de Tweede Kamer om 
vòòr 20 januari 2016 eventueel nog suggesties vanuit uw Staten mee te geven aan de overgebleven 
inzenders. Het is aan u om te bepalen of en in welke mate u gebruik wilt maken van die suggesties.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart Krol  

 


