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Onderwerp Statenbrief: Monitoringsrapporten natuurwaarden Vliegbasis Soesterberg 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 

Bijgaand treft u, zoals in november 2015 met u afgesproken, ter informatie twee monitoringsrapporten over de 
natuurwaarden op de Vliegbasis Soesterberg aan. Het gaat om de volgende rapporten: 

 Het monitoringrapport 2011-2013  van de natuurwaarden in delen van Vliegbasis Soesterberg.  

 Het monitoringrapport 2014 van de natuurwaarden gehele park - en woonwijkgebied. Dit rapport is in het 

bijzonder van belang omdat het de eerste verantwoording is over de Saldotoets 2009/2011. 

Het monitoringrapport 2015 is nog in ontwikkeling en zal waarschijnlijk te samen met die van 2016 verschijnen.  
 
Voorgeschiedenis 

Het Park Vliegbasis Soesterberg (PVS) is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (het NNN, 
eerder EHS genoemd). Om de verschillende rode ontwikkelingen op de vliegbasis mogelijk te maken is de 
zogeheten ‘Saldo-benadering’ toegepast. Doormiddel van een Saldobenadering kunnen ontwikkelingen binnen 
een bepaald gebied in de EHS, die afzonderlijk niet of moeilijk realiseerbaar zouden zijn, vooraf getoetst worden 
als één samenhangend project.  Belangrijke voorwaarde is dat de natuur er binnen dit gebied per saldo niet op 
achteruit gaat, niet in kwantiteit en niet in kwaliteit. In 2009/2011 is via een ‘Saldotoets’ geconstateerd dat met het 
realiseren van de ruimtelijke plannen voor het gebied de natuur er ‘per saldo’ niet op achteruit zal gaan. Vanaf 
2009 wordt om die reden jaarlijks gemonitord hoe flora en fauna zich op de vliegbasis ontwikkelen. In 2009-2010 
heeft de nulmeting plaatsgevonden voor de saldobenadering.  In 2014, vijf jaar na de nulmeting, is het onderzoek 
herhaald om na te gaan of de prognoses uit de Saldotoets gehaald worden.  
 
Essentie 

Uit het monitoringsrapport 2014 blijkt dat de natuurwaarden van de vliegbasis in vergelijking met de nulmeting in 
2009 -2010 zijn toegenomen  en,  meer in het bijzonder, dat de soorten die bij de de EHS-saldotoets (2011) zijn 
meegenomen het goed hebben gedaan. Van de 94 soorten  die in de Saldotoets zijn meegenomen hebben 32 
soorten het beter gedaan dan verwacht, 56 soorten zijn gelijk gebleven en de ontwikkeling van 10 soorten is 
achtergebleven bij de verwachtingen .Deze conclusies zijn belangrijk. De positieve ontwikkeling laat zien dat de 
aanleg van de woonwijk passend is binnen de natuurwaarden van het gebied. Er is een extra ‘buffer’ gecreëerd 
die gunstig is voor het realiseren van de woonwijk in relatie tot de Saldotoets. 
De positieve ontwikkeling die uit de monitoringrapporten blijkt, laat ook zien dat er ruimte is voor de aanvraag van 
de ontheffing Flora- en Faunawet en daarmee voor de aanleg van de woonwijk. 
 
Woonwijk 



 

  

 

Om de realisatie van de woonwijk mogelijk te maken moet nog een ontheffing in het kader van de Flora- en 
Faunawet worden  aangevraagd. De aanvraag van deze ontheffing is mogelijk als aantoonbaar is dat 
instandhouding van de aanwezige soorten met een beschermde status (tabel 2 en 3 van de FF-wet) niet in 
gevaar komt. De positieve ontwikkeling die uit de monitoringrapporten blijkt, laat zien dat er, conform de 
prognose,  ruimte is voor de aanvraag van de ontheffing Flora- en Faunawet en daarmee voor de aanleg van de 
woonwijk. 
Woningbouw op deze locatie is een bewuste keuze geweest binnen het programma Hart van de Heuvelrug: 
stedenbouwkundig is er een goede aansluiting bij Soesterberg. ; 
de aanleg van de woonwijk op deze locatie draagt bij aan de financiering van het park Vliegbasis; 
de effecten van de aanleg van de woonwijk wegen op tegen de reeds gerealiseerde en nog te realiseren groene 
ontwikkelingen (saldotoetsbenadering) 
 
De komende maanden wordt voor de woonwijk de aanvraag voor de ontheffing van de flora- en faunawet 
voorbereid en ingediend. We zullen u tezijnertijd informeren over de voortgang. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

-- 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de twee bijgevoegde monitoringrapporten (met bijbehorende bijlagen) . 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


