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Onderwerp Statenbrief: vervolg kavels Dolderseweg 
 
Voorgestelde behandeling: Ter kennisneming 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
 
Aanleiding 
Op 17 december jl. hebt u naar aanleiding van het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer besloten dat de 
huidige verkoopprocedure voor de provinciale kavels aan de Dolderseweg in Huis ter Heide definitief moet 
worden afgebroken en dat een nieuwe uitgifteprocedure moet worden gestart (amendement 54). Met deze 
statenbrief informeren wij u over het proces dat wij, als invulling hiervan, hebben gestart. 
 
Essentie / samenvatting: 
De aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer nemen we zeer ter harte en krijgen volop een plek in het 
vervolgproces dat we nu in gang hebben gezet. Dit vervolgproces omvat de hierna beschreven elementen. Hierbij 
nemen we de vraag mee op welke wijze en op welke momenten we de omwonenden betrekken in dit proces. 
Uiteraard wordt ook de stuurgroep Vliegbasis Soesterberg nauw betrokken. 
 
I. Afbreken huidige verkoopproces 
 

• Beëindigen verkoopproces met de projectontwikkelaar 
Met de projectontwikkelaar zijn in de periode juni – december 2017 diverse gesprekken gevoerd over een 
verkoopcontract. In december 2017 hebben wij het verkoopproces stilgelegd. Nu in het Statendebat van 17 
december jl. besloten is dat het lopende verkoopproces definitief moet worden afgebroken, hebben wij aan 
onze advocaat Van Benthem & Keulen de opdracht gegeven om ons, aanvullend op hun eerdere adviezen, 
te adviseren over de juridische en financiële aspecten van dit besluit met daarbij de volgende vragen: 

o Welke rechten heeft de projectontwikkelaar? 
o In hoeverre is het noodzakelijk om de door de projectontwikkelaar gemaakte kosten te vergoeden? 
o kan vooruitlopend op de afhandeling van dit verkoopproces al worden begonnen met een nieuw 

verkoopproces? 
Op basis van dit advies zullen we bepalen hoe te handelen richting de projectontwikkelaar. Indien nodig 
vragen we aan één van onze andere huisadvocaten een second opinion over het juridische advies. 
 

• Beëindigen verkoopopdracht aan de makelaar 
Met de huidige makelaar zijn afspraken gemaakt die in een overeenkomst zijn vastgelegd. Nu besloten is 
dat het lopende verkoopproces definitief moet worden afgebroken, zullen we de overeenkomst met deze 
makelaar beëindigen. Wij hebben aan onze advocaat Van Benthem & Keulen de opdracht gegeven met de 
volgende vragen: 



 

  

 

o Wat is de juridische positie van de provincie gezien de overeenkomst met de makelaar en de 
door hem geleverde prestaties.  

o Hebben we in juridische zin verplichtingen jegens de ‘niet-geïnformeerden’ (partijen A en B uit 
het onderzoeksrapport RRK)?  

o Kunnen we zo nodig, vooruitlopend op het afbreken van dit verkoopproces, al beginnen met 
een nieuw verkoopproces?  

Op basis van het advies van onze advocaat zullen we bepalen hoe wij het contract met de makelaar 
gaan beëindigen. Indien nodig vragen we aan één van onze andere huisadvocaten een second opinion 
over het juridische advies.  

 
II. Starten nieuw verkoopproces 
 
Het gaat hier om: 

1. opstellen verkoopstrategie, 
2. vraagstuk privaatrechtelijk en/of publiekrechtelijk vastleggen van de randvoorwaarden, 
3. positie eerder betrokkenen, 
4. ambtelijke projectorganisatie en opdrachtgeverschap. 

 
Ad 1: Opstellen verkoopstrategie 
 
De eerste stap in het nieuwe verkoopproces is het opstellen van een verkoopstrategie. Daarbij komen 
onderwerpen aan de orde zoals hierna beschreven: 
 

• De gewenste ruimtelijke kwaliteit:  
Er is meer inzicht nodig in de uitgangspunten die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit op de locatie 

van de kavels Dolderseweg en hoe een en ander kan worden meegenomen in de verkoopprocedure. We 

willen uiteraard actief sturen op het behalen van de ruimtelijke kwaliteiten zoals geformuleerd in het 

Ruimtelijk Plan. Vanwege het belang dat we hechten aan de ruimtelijke kwaliteit hebben we onze Adviseur 

Ruimtelijke Kwaliteit gevraagd om ons de komende maanden vanuit de ontwerperskant te adviseren over dit 

onderwerp.  

 

• Mogelijke opbrengst  
Het is van belang om inzicht te krijgen in de mogelijke opbrengsten bij verschillende verkoopscenario’s.  Zodra 
er zicht is op het moment dat wij kunnen starten met een nieuwe verkoopprocedure en de ruimtelijke kaders 
helder zijn, zijn wij voornemens om een opdracht voor één of meerdere actuele taxatie(s) met diverse 
varianten te geven. Verder is bij de taxatie ook de vraag aan de orde hoe om te gaan met de nog bestaande 
woning op één van de kavels. 
 

• Keuze voor wijze van uitgifte kavels  
Mede op basis van de voorgaande twee onderwerpen kan de vraag beantwoord worden met welk proces we 
de verkoop willen vormgeven: 

o Wordt het opnieuw een biedingenprocedure met een inschrijvingstermijn of volgen we een ander 
verkoopproces?  

o Huren we opnieuw een makelaar in of doen we de verkoop zelf?  
o Wat zijn de kaders waarbij de makelaar zijn taak moet vervullen? 

Het team grondzaken binnen de provincie heeft bij deze keuzes een belangrijke rol, in nauwe samenwerking 
met het team Inkoop.  

 
Ad 2: Vraagstuk privaatrechtelijk en/of publiekrechtelijk vastleggen van de randvoorwaarden  

 
Evident is dat ruimtelijke kwaliteit voorop staat bij het vervolg van het verkooptraject. De volgende vraag is daarbij 
aan de orde: 

• Welke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke mogelijkheden zijn er om de randvoorwaarden t.a.v. het gebruik 
en de inrichting van de kavels, te garanderen, ook voor de lange termijn? Denk bv daarbij aan het maximum 
aantal woningen per kavel   

Over deze vraag hebben wij juridisch advies aan onze advocaat gevraagd. 
 
 
Ad 3: Positie eerder betrokkenen 
 
We zullen onderzoeken of er een juridische noodzaak, dan wel een rechtvaardiging anderszins, is om de partijen 
A en B uit het Rekenkameronderzoek een positie te geven die hun kansen op het verwerven van een kavel aan 
de Dolderseweg vergroot ten opzichte van de kansen van andere belangstellenden. Zo dit het geval is, kan dit 



 

  

 

uiteraard alleen als daartoe mogelijkheden bestaan die rechtmatig zijn. Ook hierover hebben wij juridisch advies 
aan onze advocaat gevraagd. 

 
Ad 4: Ambtelijke projectorganisatie  
 
Evident is dat de aanbevelingen van RRK in het nieuwe verkoopproces alle ten volle door ons worden over 
genomen. Dit vraagt een professionele projectmatige aanpak met een helderheid in rollen en 
verantwoordelijkheden en met voldoende checks en balances. De inmiddels door de organisatie vastgestelde 
Leidraad opdrachtgever – opdrachtnemerschap volgen we hierbij.   
Er wordt binnen het programma Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg een projectgroep samengesteld 
met alle gewenste expertises. Hierbij valt in ieder geval te denken aan vertegenwoordigers van team Grondzaken 
(strategisch en uitvoerend), team Inkoop en team gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling. 
De aanbevelingen vanuit de rekenkamer zullen door dit team goed voor ogen gehouden worden. De projectleider 
woonwijk Vliegbasis Soesterberg wordt tevens de projectleider Dolderseweg. Hij heeft daarmee de 
verantwoordelijkheid als opdrachtnemer voor het project Dolderseweg en staat onder directe verantwoordelijkheid 
van de ambtelijk opdrachtgever. Met de gemeente Zeist zal nauw worden samengewerkt vanwege haar 
toetsende rol (publiekrechtelijk).  
Door de leerpunten uit voorgaande verkooptraject steeds voor ogen te houden en er adequaat naar te handelen, 
geven we gedurende het nieuwe verkooptraject invulling aan goede checks en balances.  
We zullen daarbij bijzondere aandacht besteden aan de juridische borging.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Informeren PS over voortgang amendement 54.   
 
Wettelijke grondslag 
Provinciewet artikel 158. 
 
Financiële consequenties 
Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van het afbreken van het lopende 
verkoopproces en het starten van een nieuw verkoopproces. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij geven met voorrang invulling aan de bovengenoemde stappen en zullen u informeren over de voortgang. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bedoelingen van amendement 54. 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  
 


