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Beantwoording brief van 25-8-2016 van dhr Veldhuizen aan PS inzake Utrechts Landschap en 

landgoed De Paltz. 

Geachte heer Veldhuizen 

In uw brief van 25 augustus 2016  stelt u, dat Het Utrechts Landschap (HUL) zich niet zou houden aan 

de gemaakte afspraken inzake openstelling bij de overdracht van het landgoed De Paltz in Soest en 

de voorwaarden verbonden aan de subsidiering van de aankoop.  Daarnaast vraagt u aandacht voor 

de beperkingen aan de openstelling van de voormalige vliegbasis, die door HUL eigenstandig zouden 

zijn aangebracht in afwijking van de afspraken met de provincie. 

Op basis van uw analyse van deze handelwijze van HUL bepleit u maatregelen door de provincie om 

zo groot mogelijke  openstelling van beide gebieden te waarborgen. Naar uw mening zou HUL 

vanwege de beschreven houding niet meer in aanmerking moeten komen voor overdracht van 

gronden. 

Wij hebben ons laten informeren door gedeputeerde staten (GS) over de door u aan de orde 

gestelde feiten.  

Aanleiding verzoek.  

U heeft een tweetal WOB-verzoeken gedaan over het landgoed De Paltz en de rol van HUL daarbij. In 

2015 over de overdracht aan HUL en in 2016 over de openstelling van het landgoed De Paltz. Dit 

laatste mede naar aanleiding van uw gesprek met HUL op 20 april 2016. Bij beide verzoeken zijn alle 

daarvoor in aanmerking komende documenten door gedeputeerde staten openbaar gemaakt. Dat 

geldt ook voor de twee WOB-verzoeken u in 2015 en 2016 heeft gedaan inzake de overdracht van 

het de vliegbasis Soesterberg. Wij gaan er vanuit uw standpunten heeft gebaseerd op genoemde 

openbare documenten. 

 

Bij het Landgoed De Paltz zijn zowel in het kader van de (privaatrechtelijke) overdracht aan HUL als 

bij de (publiekrechtelijke) subsidiering van de aankoop op grond van de PNB-regeling afspraken 

vastgelegd over het landgoed tussen de provincie en HUL.  

Afspraken uit de overdracht van de Paltz 

De  openstellingsafspraken van De Paltz maakten deel uit van het totaal aan afspraken over de 

overdracht van het landgoed door de provincie aan HUL. Onderdeel daarvan vormde de overdracht  

van 3 woningen met  gronden binnen het landgoed en het vervolgens in erfpacht uitgeven van de 

gronden door HUL. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over het gebruik van gronden en opstallen, 

waaronder openstelling. 

Kortheidshalve verwijzen wij u voor de achtergronden rond  deze overdracht naar de  beantwoording 

van de schriftelijke vragen  ex art. 47 RvO, gesteld door mevrouw E. Broere van de Partij voor de 

Vrijheid betreffende verkoop opstallen op landgoed Paltz. (d.d. 12-07-2011) van 23 augustus 2011 

(bijlage 1). De beantwoording waarnaar u in uw brief ook verwijst. 

 

In het kader van de overdracht zijn de navolgende specifieke afspraken gemaakt over de openstelling 

van het landgoed: 
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1. De gronden behorende bij de 3 woningen zijn net zoals het gehele landgoed De Paltz ook 

onder de Natuurschoonwet (NSW) gebracht. De gronden behorende bij de woningen zijn 

daarbij geregistreerd als "niet opengesteld”.  Deze beperking op de openstelling is dus 

afgesproken met de provincie en schriftelijk vastgelegd in de koopovereenkomst met HUL. 

HUL heeft deze afspraken vervolgens vastgelegd met de erfpachters. 

2. HUL brengt bij de beide ingangen tourniquets aan t.b.v. de wandelaars. Deze afspraak is als 

zodanig vastgelegd in de koopovereenkomst. Inmiddels is deze wijze van openstelling 

verbreed: het landgoed is ook toegankelijk gemaakt voor fietsers zodat  de tourniquets 

alsnog niet zijn aangebracht.  

3. HUL moet ervoor zorgen dat het landgoed ten minste driehonderd acht en vijftig (358) dagen 

per jaar kosteloos wordt opengesteld en toegankelijk blijft, tenzij de provincie daarvan 

ontheffing verleent. Dat kan  op grond van zwaarwegende natuurwetenschappelijke 

belangen, bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de aard van het terrein. 

Voorwaarden in het kader van subsidiering PNB 

HUL heeft in 2011 op basis van de Subsidieregeling particuliere natuurbeherende organisaties (PNB) 

op 27 juni 2011 subsidie ontvangen voor  de aankoop van De Paltz. In de voorwaarden is vastgelegd  

dat het terrein vrij toegankelijk dient te zijn. Beperking van de vrije toegankelijkheid is slechts 

mogelijk na voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van GS. GS mogen die toestemming in 

elk geval geven als de natuurwaarden worden geschaad en/of het gewenste beheer van de gronden 

wordt gehinderd. 

 

U gaat er in uw brief vanuit dat naast de genoemde PNB-voorwaarde de openstellingsvoorwaarden 

van de Subsidieverordening natuurbeheer provincie Utrecht  (SNL) hier van toepassing zijn, meer in 

het bijzonder de bepaling dat het terrein minstens 358 dagen per jaar tussen zonsopkomst en 

zonsondergang opengesteld moet zijn. Deze veronderstelling is niet juist, omdat de SNL niet van 

toepassing is op het landgoed De Paltz. Over het beheer en de vergoeding daarvan zijn aparte 

afspraken gemaakt in het kader van de overdracht ( zie ook bijlage 1). Overigens is de voorwaarde 

gelijk aan die is vastgelegd in de koopovereenkomst. 

Feitelijke openstelling Landgoed De Paltz. 

De feitelijke openstelling van de Paltz is op dit moment zodanig dat in het kader van de inrichting van 

het gebied een wandel- en fietspad is aangelegd en wel zo dat genoten kan worden van de totale 

rijkdom van het landgoed (zowel natuur als cultuurhistorie). Daarbij is vanzelfsprekend rekening 

gehouden met de meer kwetsbare soorten als de das en het ree. De  gronden van de 3 erfpachters 

zijn uitgezonderd van de openstelling vanwege de specifieke afspraken die de provincie met HUL 

daarover hebben gemaakt in de koopovereenkomst. Deze uitzonderingen zijn daarmee dus 

schriftelijk vastgelegd. Het resterende deel is openbaar toegankelijk tussen 8 en 18 uur het gehele 

jaar rond. GS hebben naar aanleiding van uw WOB-verzoek De Paltz 2016  vastgesteld, dat over deze 

wijze van openstelling weliswaar (ambtelijk) afspraken zijn gemaakt tussen provincie en HUL, maar 

deze zijn niet schriftelijk vastgelegd in formeel besluit, zoals voorgeschreven in de 

subsidievoorwaarden uit 2011. Deze beperking in concrete openingstijden is overigens niet in strijd 

met de afspraken uit de koopovereenkomst. Om onduidelijkheden te voorkomen  willen GS de 

formeel vereiste toestemming uit de PNB-subsidievoorwaarden alsnog vast leggen in een schriftelijk 

besluit en daarmee de ambtelijk gemaakte afspraken bevestigen. Dat betreft overigens  uitsluitend 
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de beperking in de openingsuren.  De beperking t.a.v. de gronden van de 3 erfpachters is immers al 

schriftelijk vastgelegd in de koopovereenkomst. 

De beperkingen in de openstelling van de Vliegbasis Soesterberg 

De heer Veldhuizen wijst er in zijn brief terecht op, dat de gronden van de vliegbasis in eigendom zijn 

van de provincie. Over de overdracht moet nog besluitvorming plaatshebben. 

De beperkingen in de openstelling zijn dus door of in opdracht van de provincie aangebracht in het 

kader van het nog lopende inrichtingsproces. De beperkingen kennen verschillende achtergronden:    

(het gebruik door zweefvliegers, het moeten voldoen aan vereisten krachtens de Flora- en faunawet, 

het museum, de toekomstige woonwijk. De inrichting is nog niet afgerond. Zo wordt onderzocht of 

en hoe ontbrekende schakels in de wandel/fietsroutes kunnen worden opgelost (door de betrokken  

gemeentes, provincie en  het museum). 

De hekken op het ecoduct Ophees van Prorail, waarnaar U verwijst,  worden weggehaald nadat er 

overeenstemming is bereikt met de gemeente Soest over toezicht op het gebruik van de noordelijke 

toeloop van het ecoduct (eigendom en beheer gemeente Soest).  De hekken zijn overigens goed 

passeerbaar voor fauna: daar is natuurlijk rekening mee gehouden, maar het  verwijderen/verlagen 

van de afrastering voor een optimaal functioneren blijft gewenst. Werk in uitvoering derhalve en nog 

niet de gewenste eindsituatie in meerdere opzichten. 

De rol van HUL op de Vliegbasis beperkt zich op dit moment tot de uitvoering van het beheer op 

basis van een inmiddels verlengde specifieke beheerovereenkomst tussen provincie en HUL.  De 

genoemde (praktische) beperkingen in de toegankelijkheid voor het publiek zijn dus niet door HUL 

bepaald, maar door de provincie. 

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat de openstelling van de Paltz in overeenstemming is 

met de afspraken met de provincie (zij het dat deze alsnog schriftelijk moeten worden bevestigd) en 

dat HUL niet gaat over de openstelling van de vliegbasis. Wij zien dan ook geen enkele aanleiding om 

HUL niet meer in aanmerking te laten komen voor overdracht van gronden. Volledigheidshalve 

merken wij hierbij nog op dat grondverwerving inmiddels plaatsvindt met in achtneming van de 

beginselen van  gelijkberechtiging en marktconformiteit. 

Hoogachtend 

Provinciale Staten van Utrecht 
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