lntentieovereenkomst
Padt.en
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De heer

2.

De heer

te Soest;
en mevrouw
; hierna te noemen

3.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door de heer
ing. drs. P. van den Berg, gedeputeerde, hierna te noemen: de protrincie;

4.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Soesi, te dezen vertegenwoordigd door
de heer H. D¡khuizen, wethouder; híerna te noemen: de gemeente

Hierna gezamenlíjk te noemen 'partijen',
Orren¡¡egende dat,
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De heer
klem is komen te zitien op de oude locatie waar zijn bedrijf is
gevestígd en zich wil vestígen aan de Peter van den Breemerweg in de gemeente Soest.
de provincíe op dit moment de procedure voert voor de partíële herzíening van de
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Provincíale Ruimielijke Verordening (Herijking
2016) om op een perceelgelegen aan de zuidzijde van de Petervan den Breemerweg
een aqrarisch bouwperceel te kunnen vestigen voor het bedrijf van de heer

de gemeenteraad in 2013 bij de vaststellíng van bestemmingsplan Landelijk Gebied een
amendement heeft aangenomen om verplaatsing naar de Peter van den Breemerweg
mogelijk te maken, waarbij nog geen keuze is gemaakt vooreen exacte locatie.
de gemeente uitermate ongelukkig is met de locatiekeuze voor de zuidzíjde van de Peier
van den Breernerweg omdat deze zijde van de weg onbebouwd en een open stuk van de
polder van Soest is. Juist deze openheid wil de gemeente handhaven;
gelet op het standpunt van de gemeente, het gewenst is te onderzoeken of de locatie voor
de vestigíng van het agrarische bouvvpercee{ in plaats van aan de zuidzijde van de Peter
van den Breemerweg aan de noordzijde van deze weg kan olaatsvinden;
gelegen aan
hiervoor ondezocht dient te worden of de gronden van de
de noordzijde van de Peter van den Breemei"weg geruild kunnen worden met de gronden
van de heer
r gelegen aan de zuidziide van deze weg.
Het níeuwe agrarische bedríjf heeft een agrarisch bouwrrlak voor uítoefening van een
a$rarisch bedrijf van t ha. De bijbehorende gronden hebben ook een agrarische
bestemming en staan ten dienste van dit agrarísch bedriif.

komen het volgende overeen

ln
r hebben de intentie om de gronden, díe zij in
De partijen
gaat
specifiek om de gronden kadastraal bekend als
eigendom hebpen re rulerr, Het
gemeente Soest, sectie L nummer A0247 (
. ) en 7ii zullen de mogelijkheden daartoe voor 1 oktober 2018 onderzoeken;
ì en ,
oenoemen een cnafhankelijke beedigd taxateur om
uiterlijk 1 september 2A18 de econornische vttaarde van hun gronden te bepalen en leggen
zich neer bij deze uitkomst;
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De prorríncíe en de gemeente continu eren hun inzeL om ee'i nieuw agrartsch brouwperceel
de noordzijde Peter van den
mogelijk te maken rroor hel bedrijf van de heer
le
noemen procedures;
gerren
hierna
aan
de
ie
Breemeruveg in Soest, door uiirroering

4.

5.

De gemeente en provincie voeren een planologisch verkennend onderzoek uit (onderzoek
naar o.a. ecologie, geur, luchtkwaliieit, bodem en water, geluid, wegverkeerslawaai, externe
veiligheid, landschap, archeologie en de mogelijkheid om een ecologische zone aan te
leggen). Uiterlijk op te leveren 1 oktober 2018. lndìen en voor zover de uítkomsten van de
planotogische quick scan daartoe aanteiding geven, zutten partijen nadere afspraken maken
(die worden vastgetegd in een anterieure overeenkomst) over onder meer de ptanotogísche
medewerking van de gemeente en het kostenverhaat.

Gedeputeerde staten zijn bereid provinciale staten voor te stellen een nieuwe procedure te
siarten om planologisch de vestiging van het nieuwe agrarisch bouwperceel op de locatie
aan de noordzijde van de Peterv.d. Breemerweg mogelijk te maken, onder voorbehoud dat
uit nog nader uit te voeren verkennend onderzoek (onder 4) blukt dat deze locatie uit
ruímtelijk oogpunt voor de provincíe aanvaardbaar is en de partijen
' , een overeenkomst hebben gesloten over de grondruil ln afivachting van_der êr'ì
oeinirieve uitkomst van de onderhandelingen over de voorgenomen grondruil wordt de
besluitvorming over de thans lopende procedure voor de herziening van de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016)
opgeschori. Degenen díe bíj de provincie een zienswijze hebben ingediend, worden hierover
schriftelijk geïnformeerd.

6.

Burgemeester en wethouders zijn bereíd de raad voor te stellen om gelijktijdig met de
provinciale procedure voor de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) een
bestemmíngsplanwijziging voor het perceel gelegen aan de noordzijde van de Peter van den
Breemerweg in procedure te brengen, onder voorbehoud dat uit nog nader uit te voeren
verkennend onderzoek (onder 4) bliikt dat deze locatie uit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is
en pai-tijen
, er
r een overeenkomst hebben gesloten over de grondruil

7.

De intentieovereenkomst wordt aangegaan onder de opschoriende voorwaarde van
instemming van gedeputeerde staten

Aldus opgemaakt en ondertekend d.d. 19 juli 2018, te Soest,
Namens gedeputeerde staten van de províncíe Utrecht.
lng.drs. P.van den Berg, gedeputeerde

Ngmens buigemeester en wetþouders
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de gemeente Soest

