
Ingekomen mail 6 

Van: Robert van Motman <voorzitter@vrijpolderland.nl> 
Datum: 17 november 2019 om 19:54:39 CET 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
Kopie: "Gessel, Marjolein van" <M.van.Gessel@provincie-utrecht.nl>, Kees Koolmees 
<kees.koolmees@kpnmail.nl> 
Onderwerp: Informeren stand van zaken ontwikkeling Paleis Soestdijk 
 
Geachte griffier, 
 
Wilt u onderstaande brief delen met het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en 
ons een bevestiging hiervan sturen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R.H. van Motman C.V. Koolmees 
Namens Bestuur Namens bestuur 
Voorzitter Vereniging Vrij Polderland  Secretaris Stichting Behoud de Eemvallei 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++ 
 
College Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
Cc: Provinciale Staten van Utrecht 
email: statengriffie@provincie-utrecht.nl<mailto:statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
 
Betreft:  1) instemming brief Soestdijk 2) WOB verzoek 
 
Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 
 
Graag wenden wij ons tot u met het volgende: 
 
1)      Instemming 
 
Met instemming hebben wij uw bijgesloten brief over Paleis Soestdijk van 29 oktober 2019 aan 
Provinciale Staten gelezen. In het bijzonder uw laatste kritische paragraaf 'vervolgproces’  kan op 
onze volledige steun rekenen. Uw opvatting zien wij als een versterking van onze positie dat de 
‘groene contouren’ gerespecteerd moeten blijven zodat er geen woningbouw naast de 
Marechaussee-kazerne kan plaatsvinden. Bovendien zijn de parkeerplannen van Made by Holland in 
de groene contour in strijd met het provinciale beleid en het akkoord van Utrecht die aangeven dat 
er nieuwe natuur moet worden ontwikkeld in de groene contour ( het gebied tegenover het paleis 
tussen de Praamgracht en de Koningslaan) in plaats van het te gebruiken als parkeerterrein; een 
bedreiging waar wij ons grote zorgen over maken. 
 
Deze standpunten hebben wij tijdens de officiële hoorzitting op 3 april 2019 in Baarn geuit. Dezelfde 
meningen zijn toen ook uitgesproken door de Natuur en Milieufederatie Utrecht net zoals door veel 
andere verontruste inwoners van Baarn en Soest. Zoals u ongetwijfeld weet heeft daaropvolgend op 
17 april 2019 de Gemeenteraad van Baarn met overweldigende meerderheid een motie aangenomen 
dat woningbouw buiten het Marechaussee-terrein niet is toegestaan. 

mailto:voorzitter@vrijpolderland.nl
mailto:statengriffie@provincie-utrecht.nl
mailto:M.van.Gessel@provincie-utrecht.nl
mailto:kees.koolmees@kpnmail.nl
mailto:statengriffie@provincie-utrecht.nl%3cmailto:statengriffie@provincie-utrecht.nl


 
2)      Verzoek WOB 
 
Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u alle beraadslagingen van de 
Stuurgroep  over het Marechaussee-terrein, omliggend bos en parkeerterreinen in de omgeving van 
‘de Naald’  aan ons te doen toekomen, waaronder ook discussiestukken, onderliggende nota’s e.d. 
die in de Stuurgroep behandeld zijn of aan de meningsvorming van de Stuurgroep hebben 
bijgedragen over het Marechaussee-terrein en omgeving, en de geplande parkeerterreinen. 
 
Wij spreken het vertrouwen uit dat wij de betreffende documenten spoedig mogen ontvangen; 
graag  zien wij een ontvangstbevestiging van dit WOB verzoek tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
 
R.H. van Motman, 
Voorzitter Vereniging Vrij Polderland 
 
C.V. Koolmees 
Namens bestuur 
Secretaris Stichting Behoud de Eemvallei 
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